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Sak 05/22  

 

Statusorientering om Innovasjonsprosjektet på Blæstad – Prosjektleder Lars Erik Ruud 

 

Vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

Behandling: 

Prosjektleder Lars Erik Ruud orienterte om status for prosjektet og veien videre. Grunnet 

koronapandemien har det blitt en tidsforskyving i prosjektet. Prosjektet skulle vært ferdig våren 

2022, men dette er skjøvet på til våren 2023.  

Prosjektet har fått frem flere prosjekter og bidrar til utviklingen av tilbudet på Blæstad. Det har utløst 

mye samarbeid og bidratt til å øke Blæstad sin attraktivitet  som studiested.  

Samtidig som det jobbes med det siste året av prosjektet, jobbes det med å finne en løsning for at 

prosjektet, etter prosjektperioden, kan driftes videre som en del av den ordinære driften på Blæstad.  

 

Sak 06/22 

 

 Orientering om prosjekter Hru har gjennomført for Regionrådet – Direktør Eli Bryhni 

  

Vedtak:  

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

Behandling: 

Hamarregionen utvikling er en viktig samarbeidspartner for Regionrådet når det kommer til 

gjennomføring av prosjekter som går på tvers av kommunegrensene i regionen. Det ble presentert 

status og resultater fra flere prosjekter i en presentasjon som ligger som vedlegg til protokollen.  

 

Sak 07/22 

 

Innlandet fylkeskommune orienterer  

Vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR tar saken til orientering  

 

 



Behandling: 

Innlandet fylkeskommune orienterte om saker som er sentrale på den fylkeskommunale agendaen 
om dagen. 

Fylkestinget har vedtatt at sentraladministrasjonen skal være mer til stede ute i regionene. Det 
jobbes med å finne løsninger for å implementere dette. 

Fylkesutvalget har vedtatt å videreføre samarbeidet innenfor by- og tettstedsutvikling og areal- og 
transportplanlegging, både for regionsentre og mindre byer og tettsteder. 

Fylkeskommunedirektøren har satt i gang et arbeid med å utarbeide en strategi for fleksibel og 

desentralisert høyere utdanning i Innlandet. Oppdraget gitt av fylkestinget i forbindelse med 

behandling av saken Voksnes læring i Innlandet – harmonisering av tilbud og fremtidig organisering 

17.juni i fjor. 

Innen samferdsel jobbes det med å planlegge regionvise kommunemøter på saksbehandler-nivå i 

mai/juni. Målet er bedre samhandling og gjensidig informasjon. Invitasjon sendes ut til kommunene. 

 

Sak 08/22 

 

Årsregnskap for 2021 

Vedtak: 

Regionrådet for Hamarregionen vedtok det fremlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig 

mindreforbruk for 2021 på kr. 6 030 980,-. 

Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr. 6 030 980,-. overføres til regionrådets 

disposisjonsfond.  

Midler til prosjekter som er bevilget tidligere år, inntil kr. 2 590 000,- utbetales løpende ved 

rapportering. 

 

Behandling: 

Daglig leder orienterte om bakgrunnen for saken. De høye overføringene fra fylkeskommunen 

skyldes den organisatoriske omleggingen hvor fylkeskommunen ikke lenger er medlem av 

regionrådet og har overført samtlige av regionrådets midler i 2021. 

 

Sak 09/22 Årsrapport for 2021 

Vedtak: 

Representantskapet for Hamarregionen IPR vedtok den fremlagte årsrapporten for 2021. 

 

Behandling: 

Daglig leder orienterte om bakgrunnen for saken. Til tross for koronapandemien har det vært ok drift 

i regionrådet med flere prosjekter som har vært nyttige for den regionale utviklingen. 



Sak 10/22 Dialogmøte om elevresultater og skoleutvikling 

 

Vedtak: 

Hamarregionen IPR tar saken til orientering 

 

Behandling: 

Kompetanse- og tannhelsesjef Tore Gregersen orienterte om status for den videregående skolen i 

Innlandet generelt og Hamarregionen spesielt. Framskrivningen for antall elever i de ulike regionene 

viser at det må tas grep og justeringer inne tilbudsstrukturen. Samlet sett vil det i innlandet være 693 

færre elever i 2031 enn i 2022.  

Utenforskap er en utfordring det vil være helt sentralt å løfte høyt på agendaen både for kommuner 

og fylkeskommunen. Å redusere utenforskapet har enorme gevinster. Ikke bare økonomisk, men 

også menneskelig for de det gjelder.  

Fylkestannlege Claes Næsheim om den offentlige tannhelsetjenesten og den orale helsen i Innlandet 

og Hamarregionen.  

 

 

 


