
   
    

  
  

  
 
         

Protokoll fra møte i styret for Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd 
(SØIPR) 
 
Sted: Teams 
 
Tid: Torsdag 3. februar 2022 
 
Deltakere 

Elverum 

Ordfører Lillian Skjærvik  

Kommunedirektør Kristian Trengereid 

Engerdal 

Varaordfører Terje Langfloen 

Geir Sverdrup 

Stor-Elvdal 

Ordfører Even Moen 

Rådmann Leif Harald Walle - forfall 

Våler 

Ordfører May-Liss Sæterdalen 

Kommunedirektør Rune Antonsen 

Trysil 

Ordfører Erik Sletten 

Rådmann Jan Sævig 

Åmot 

Ordfører Ole Erik Hørstad 

Kommunedirektør Stein Halvorsen 

Innlandet fylkeskommune 

Anne Thoresen Fylkestinget 

Rune Øygarden Fylkestinget 

Hanne Varhaug Søberg Fylkesadministrasjonen 

Inviterte 

Roy Heine Olsen, Elverum kommune 

Administrasjonen 

Daglig leder Terje Røe 

Regionrådssekretær Hilde K. Hansen 

 
Forfall: 
Ordfører, Line Storsnes, Engerdal kommune 
Kommunedirektører Leif Harald Walle, Stor-Elvdal kommune 
 
 
 
 



 

ORIENTERING 
 
Roy Heine Olsen, Elverum kommune var invitert til å orientere om hva som er status for 
sykehussaken. Det kan oppsummeres: 
 

• Den 21. januar var det møte i referansegruppa. Det verserer mye forskjellig informasjon, som gjør 

det vanskelig å holde en god oversikt. Det er stilt spørsmål til om mandatet for konseptfasen er 

endret. Fortsatt reelt at man utreder 0/+ alternativet. 

• Status nå: utredning av konseptfasen er i full gang, og det er veldig spennende. Det ligger mye 

tilgjengelig dokumentasjon ute på Helse Sør/Øst sine sider. Viktig at det er en åpen 

kommunikasjon. Det som forvirrer er planen om et stort akuttsykehus. 

• Det forventes befolkningsvekst i Øyer og Lillehammer. Hvis splitting av Innlandet fylke blir en 

realitet, så vil det få stor konsekvens for sykehussaken. 

• Gran kommune ønsker et stort medisinsk senter. 

• Utviklingsplanen for sykehuset er introvert. 

• Langt flere sykehus i øvrige regionen av Helse Sør/Øst enn i Innlandet. 

 
 
SAKSBEHANDLING  
 
SAK 08/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
SAK 09/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I STYRET I SØIPR 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i styret i Sør-Østerdalsregionen 13. januar ble godkjent. 
 
Behandling: 
Daglig leder, Terje Røe orienterte om vedtaket i sak 03/22, fordi det ble mer omfattende enn  
det som ble diskutert og avtalt i møtet. Saken følges opp i kontakt med Kongsvingerregionen og  
de aktuelle selskapene. 
 
 
SAK 10/22 UTTALELSE I SYKEHUSSAKEN 
 
Vedtak: 
Styret i SØIPR får forslaget til uttalelse tilsendt, og de får da mulighet til å gi tilbakemelding. 
Sendes Helse Sør-Øst ved styret og Sykehuset Innlandet ved styret. 
 
Behandling: 
Roy Heine har laget et utkast til høringsuttalelse, og Terje Røe sender ut forslaget til styret. De ser  
igjennom og gir en så rask tilbakemelding som mulig. 



   
    

  
  

 
 
SAK 11/22 STRØMPRISENE OG KOMMUNEØKONOMIEN 
 
Vedtak: 
Daglig leder, Terje Røe får i oppdrag å lage en uttalelse, som oversendes regjeringen og AP/SP- 
ordførere. 
 
Behandling: 
Som det ble referert til i møteinnkallingen, så har de høye strømprisene gjennom vinteren vært  
en trussel for privatpersoner/næringsliv og landbruk. En allerede stram kommuneøkonomi har  
blitt rammet på tilsvarende måte. 
 
Viktig at vi synliggjør vår bekymring på en generell basis ovenfor regjeringen. Fast pris vil hjelpe 
på situasjonen. 
 
SAK 12/22 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2022 - 2025 
 
Vedtak: 
Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Det er nedsatt ei arbeidsgruppe med May-Liss, Erik og Terje, hvor de vil trekke fram 1-2 punkter 
på handlingsplanen som SØIPR gjennom sine vedtak har valgt å prioritere i sitt arbeid. 
 
Denne gangen ble det redegjort for: 
 
Pkt 6.3.1 
Satsning på regionens store skogområder for å nå nasjonale og globale klimatiltak. 
 
Pkt 6.1.3 
Følge opp regionens innspill til NTP 2022-2033. 
 
 
SAK 13/22 ORIENTERING/DIALOG MED INNLANDET FYLKESKOMMUNE 
 
Fylkestingets representant Anne Thoresen minnet styret om at flere av sakene er av interesse for  
fylkeskommunen og at de er en samarbeidspartner. 
 
Det ble ingen ny runde med presentasjon siden det er kort tid siden forrige gang. 
 
 
 
SAK 14/22 ORIENTERING FRA MØTER I RÅD/UTVALG 
 
• Ole Erik Hørstad: Det er berammet et møte i Veiforum/RV3 den 18. februar på Koppang – 

kommer tilbake med en orientering etter det. 



 

• Even: Det ble gjennomført årsmøte i Jernbaneforum 2. februar, og det vil bli et 

ekstraordinært årsmøte i slutten av april hvor man blant annet skal legge fram 

hvordan sekretariatet skal administreres framover. Rune J. har fått forlenget sitt 

engasjement til slutten av april. 

 
SAK 15/22 EVENTUELT 
 
Det ble ikke behandlet noen saker under eventuelt. 
 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 


