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FELLES MØTE FOR KOMMUNESTYRENE I KONGSVINGERREGIONEN 
26. august 2022, kl 09.00 – 14.00 
Auditoriet, Sentrum videregående skole 
 
 

Program: 
 
09:00  Velkommen v/Kari Heggelund, leder Kongsvingerregionen IPR 
 
 
09.05  Næringsutvikling i Kongsvingerregionen, Klosser innovasjon, Lars Gillund 

Status næringsstrategien. Hva skjer, og hva har skjedd siden sist? 

Ønsker du å lese Næringsstrategi for Kongsvingerregionen på forhånd, finner du 
denne på www.kongsvingerregionen.no  
 

 
09.35  Ny utviklingsplan for Helse Sør-Øst, høring med frist 30. september. 
  Bakgrunnsdokumenter i saken er vedlagt. 
  

Innledere: 
 Knut Hvithammer, ordfører i Sør-Odal 

Andreas Moan, prosjektdirektør dr.med, Helse Sør-Øst 
 Cathrine Pedersen, Helsesjef i Kongsvinger  

  
  Diskusjon og spørsmål fra salen 
 
 
10.30  Pause 
 
 
10.50  Prosjekt «Ung Inkludering» 
  Prosjektets mål: 

• Gjennom målrettet kartlegging og bruk av hensiktsmessige tiltak og 
virkemidler, ønsker man at flere unge med uføretrygd kommer helt eller delvis 
tilbake i ordinært arbeid, samtidig som prosjektet og dets faser vil være med på 
å framskaffe erfaringer og erkjennelser som vil kunne bidra til at færre unge på 
sikt vil havne utenfor.  

• I tillegg vil prosjektet se særskilt på de uføre under 35 år som har barn, for å 
kunne se på muligheter for å komme tilbake i arbeid, hvordan man har vurdert 
«helhetlig tilnærming» til familier med barn  
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• Prosjektet vil gjennom identifisering av «positive avvik» skaffe kunnskap 
som kan bidra til nye løsninger for å redusere ungt utenforskap 

 
Informasjon om bakgrunn, status og framdrift i prosjektet.  
Se også: Ung inkludering - Kongsvingerregionen 
 
Innledere: 
Lars Andreas Uglem, rådmann Kongsvinger kommune 
Marianne Grøndal Pedersen, prosjektleder Ung inkludering 

 
   
 
11:50  Lunsj 
 
  
12.30  Rammeavtale for næringsutvikling.  
  Hvorfor og hvordan. 
 
  Orientering: 
  Rune Lund, kommunalsjef Stab, miljø og samfunn, Kongsvinger kommune 
  Terje Øverby, fagleder Regionalt innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) 
 
 
 
12.40  Fleksibel høyere utdanning i Innlandet – høringsuttalelse. 
  Høringsfrist 5. september. 

Bakgrunnsdokumenter i saken er vedlagt. 
Forslag til høringsuttalelse sendes ut separat. 
 
Innleder: 
Kamilla Thue, ordfører i Eidskog 
 

  
13.00  Regiontilhørighet for kommunene i Kongsvingerregionen  

Samtlige kommuner i Kongsvingerregionen har behandlet saken «Oppstart 
prosess og vurdering av fremtidig fylkestilhørighet for kommunene i 
Kongsvingerregionen», og 4 av 6 kommuner har vedtatt følgende: 
 
«1._________kommune støtter forslaget til prosjekt for å vurdere fremtidig 
fylkestilhørighet for kommunene i Kongsvingerregionen.  
2. ________ kommune ber rådmannen/kommunedirektøren om at 
rådmannsutvalget setter i gang et arbeid med å utrede fremtidig fylkestilhørighet 
og undersøke gangen i en eventuell søknadsprosess for bytte av fylke.  
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3. Det innhentes tilbud på oppdatering av utredningsrapport og på 
innbyggerhøring i form av en innbyggerundersøkelse innenfor en totalramme på 
kr. 500 000,- for alle kommunene.  
4. Utgiftene til utredning og innbyggerhøring fordeles de ulike kommunene etter 
folketall og slik beskrevet i fordelingsnøkkel i saksfremlegget. Eventuelle tilskudd 
til arbeidet trekkes fra totalkostnadene og fordeles kommunene etter samme 
fordelingsnøkkel.» 
 
Innledere: 
 Eli Wathne, ordfører i Kongsvinger 
Ragnhild Haagenrud Moen, ordfører i Nord-Odal 
Solveig Rindølen, fagdirektør, Kommunal og regional samordning, 
Statsforvalteren i Innlandet  
Marte Kari Huse, seniorrådgiver, Kommunal og regional samordning, 
Statsforvalteren i Innlandet  
 
  
Diskusjon og spørsmål fra salen 

 
 
13.55  Oppsummering, Kari Heggelund, styreleder Kongsvingerregionen IPR 
 
 
14.00  Vel hjem! 
 
 
 
 
 


