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Eierskapsmelding del II 
 

Oversikt over selskap Elverum kommune eier hele/deler av og andre 

samarbeid kommunen deltar i 
 

Følgende selskap og samarbeid inngår i kommunens eierskapsmelding: 

 

IKS AS KF Interkommunalt samarbeid 
etter 
kommuneloven 

Andre 
samarbeids-
ordninger 

SØIR IKS Agena AS KF Elverum 
kommuneskoger 

Regionrådet i Sør-Østerdal 
(§27-samarbeid) 

HelseINN 

Midt-Hedmark 
Brann- og 
redningsvesen 
IKS (MHBR) 

Elverum Vekst AS  IKA Opplandene  
(§27-samarbeid) 

Elverum 
Frivilligsentral 

Revisjon Øst IKS Elverum Energi AS  Sekretariat for 
kontrollutvalgene i Sør-
Østerdal 
(§27-samarbeid) 

Finnskogen 
Natur- og 
kulturpark 

 Flerbruksanlegget 
AS 

 Miljørettet helsevern i Sør-
Østerdal 
(vertskommune) 

Jernbaneforum 
Røros- og 
Solørbanen 

 Terningen Arena 
Idrett og Kultur AS 
(TAIK) 

 Elverum Interkommunale 
legevakt (vertskommune) 

Jernbaneforum 
Dovrebanen 
Sør 

 Ydalir boligutvikling 
AS 

 Øyeblikkelig hjelp 
døgnplasser 
(vertskommune) 

 

 AVR Institute 
Norway AS 

 Interkommunal 110-sentral 
(vertskommune) 

 

 Nordavind DC Sites 
AS 

 Ringsaker interkommunale 
barnevernvakt 
(vertskommune) 

 

 Filmparken AS  Interkommunalt 
krisesentertilbud 
(vertskommune) 

 

 Abakus AS  Produksjon og levering av 
varmmat til sykehjem og 
hjemmeboende 
(vertskommune) 

 

   Pedagogisk-psykologisk – 
tjeneste (PPT) 
(vertskommune) 
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1. Interkommunale selskap etter Lov om interkommunale selskap 
 

1.1. Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS (MHBR) – org.nr. 988 353 299 
Formål Selskapets formål er å ivareta de plikter og oppgaver som eierkommunene er 

pålagt etter lover og forskrifter: 

 Ulykkes- og katastrofesituasjoner som brann, redning, drukning og 
akutt forurensning. 

 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 Aktivt arbeid med forebyggende tiltak mot brann og ulykker. 

 Aktivt salg av tjenester knyttet til forebygging og beredskap. 
 

Etablert 02.05.2005 

Selskapsavtale Sist revidert 31.1.2018. Selskapsavtalen revideres på nytt høsten 2020.  

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

 Lov om interkommunale selskaper 

 Selskapsavtalen 

 Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker 
med farlig stoff og om brannvesenets oppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) med tilhørende forskrifter 

 Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven), jf. §§ 43 og 44 om beredskap mot akutt 
forurensning 
 

Deltakere Elverum, Alvdal, Engerdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og 
Våler kommuner 

Eierandeler Elverum 37,4 %, Engerdal 4,1 %, Stor-Elvdal 6,1 %, Trysil 12,6 %,  
Våler 8,6 %, Alvdal 5,6 %, Rendalen 6,0 %, Folldal 4,0 %, Tynset 12,3 %,  
Tolga 3,2 % 

Ansvar Elverum kommune hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel 
av selskapets samlede forpliktelser. 

Driftstilskudd Investeringsutgifter og driftsutgifter i selskapet skal fordeles mellom 
eierkommunene i samsvar med kommunenes eierandeler. Grunnlaget for 
fordeling er de faktiske kostnadene knyttet til selskapets 
virksomhet i henhold til vedtatt brannordning for virksomheten. 

Låneopptak Selskapet v/representantskapet kan ta opp lån med høyeste ramme for 
selskapets samlede låneopptak på kr 15 000 000,-. 

Representantskapet 21 medlemmer med tre fra Elverum kommune og to fra hver av de andre 
eierkommunene med personlig vara. Representantene har stemmer etter 
eierfordelingen. Representantskapets ordfører kommer fra den eierkommunen 
med størst eierandel, dvs. Elverum kommune. 

Styret Styret har 12 medlemmer, herav 10 medlemmer fra eierkommunene, 
med personlige varamedlemmer. De ansatte har to medlemmer i styret. 
Styremedlemmene velges av representantskapet som også velger leder og 
nestleder.  

Hovedkontor Elverum  

Nettadresse www.mhbr.no  

Eiermotivasjon Effektivisering av tjenesteproduksjonen 

 

1.2. Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap AS (SØIR) – org.nr. 977 041 341 
Formål Selskapets formål er å løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver med 

avfallshåndtering og bidra til en lavest mulig avfallsproduksjon og en forsvarlig 
avfallsbehandling. 

Etablert 09.06.1996 

Selskapsavtale Sist revidert 27.01.2016 

http://www.mhbr.no/
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Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

 Lov om interkommunale selskaper 

 Selskapsavtalen 

 Forurensningsloven med tilhørende forskrifter 

Datterselskaper SØIR Husholdning AS (100 %), SØIR Næring AS (100 %), Rekom AS (4,3 %) og 
Mjøsanlegget (10,1 %) 

Deltakere Elverum, Trysil og Åmot kommuner 

Eierandeler Elverum 60 %, Trysil 25 % og Åmot 15 % (fastsatt etter innbyggertall). 
Fordelingsnøkkelen skal revideres med bakgrunn i folketallet hvert 4. år, første 
gang pr. 01.01.2001 

Ansvar Kommunen hefter ubegrenset for sin andel av selskapets samlede forpliktelser. 

Finansiering Selskapet er selvfinansierende og dekker sine løpende utgifter ved fastsatte 
gebyrer, betaling for leverte tjenester og salg av avfallsfraksjoner. 

Låneopptak Selskapets styre kan ta opp lån og forplikte medlemskommunene. Høyeste 
ramme for selskapets samlede låneopptak er kr. 50 millioner. Ved behov for 
ytterligere lån, kreves det godkjenning i den enkelte kommune.  
Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. 
Det kan også tas opp lån til likviditetsformål. Selskapet kan ikke stille garanti 
eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. 

Representantskapet Representantskapet består av til sammen 9 medlemmer oppnevnt blant 
kommunestyrenes medlemmer. En representant fra hver kommune skal også 
sitte i formannskapet. Hver deltakerkommune oppnevner tre medlemmer med 
personlige varamedlemmer. Representantskapet velger selv sin leder og 
nestleder. 

Styret Styret består av 5 medlemmer som velges av representantskapet. I styret skal 
medlemmene fordeles på de ulike kommunene slik:  

 Elverum - 2 faste medlemmer,  

 Trysil - 1 fast medlem,  

 Åmot - 1 fast medlem,  

 Trysil og Åmot skal i tillegg skiftevis ha 1 medlem. Dette siste 
medlemmet velges slik at den kommunen som har medlemmet i en to-
årsperiode skal ha varamedlemmet i neste to-årsperiode og omvendt 
for den andre kommunen. 

Hovedkontor Elverum 

Nettadresse www.soir.no 

Eiermotivasjon Effektivisering av tjenesteproduksjonen, samfunnsøkonomisk og regionalpolitisk. 

 

1.3. Revisjon Øst IKS – org.nr. 974 644 576 
Formål Formålet med selskapet er å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. 

Etablert 14.03.2003 

Selskapsavtale Sist revidert 18.12.2019 (utvalgssak KS-179/19) som følge av endret eierstruktur 
etter at Hedmark fylkeskommune trådte ut av selskapet. Samtidig er 
firmanavnet endret fra Hedmark Revisjon IKS. 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

 Lov om interkommunale selskaper 

 Kommuneloven 

 Regnskapsloven med forskrifter 

 Skatte- og avgiftslovgivningen 

Deltakere Kommunene Eidskog, Elverum, Engerdal, Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, 
Nord-Odal, Ringsaker, Stange, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes 

Eierandeler Eidskog 3,5 %, Elverum 11,0 %, Engerdal 1,0 %, Grue 3,0 %, Hamar 17,0 %, 
Kongsvinger 9,0 %, Løten 4,0 %, Nord-Odal 2,5 %, Ringsaker 18,0 %,  
Stange 10,5 %, Stor-Elvdal 2,0 %, Sør-Odal 4,0 %, Trysil 4,0 %, Våler 2,5 %,  
Åmot 3,0 % og Åsnes 5,0 %. 
Eierandelen er fastsatt ut i fra sum driftsinntekter i kommunenes regnskaper for 
2014. 

http://www.soir.no/
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Ansvar De enkelte deltakere hefter med hele sin formue for sin andel av selskapets 
samlede forpliktelser. 

Finansiering Eierkommunene betaler for revisjonstjenestene etter bruk. Tjenestene leveres til 
selvkost. 

Låneopptak Selskapet kan ta opp lån til investeringsformål, konvertering av eldre gjeld og 
likviditetsformål innenfor en samlet låneramme på kr. 10 000 000.  

Representantskapet Representantskapet består av seksten (16) representanter. Kommunestyrene i 
de deltakende kommuner velger hver sin representant og vararepresentant. 
Ved votering i representantskapet, stemmer medlemmene for sin prosentvise 
andel av eierandelene. 

Styret Styret i selskapet består av seks (6) faste medlemmer og seks (6) personlige 
varamedlemmer, hvorav fire (4) faste og fire (4) varamedlemmer velges av 
representantskapet. De resterende to (2) faste og to (2) varamedlemmer velges 
av og blant de ansatte. 

Hovedkontor Løten 

Nettadresse www.revisjon-ost.no  

Eiermotivasjon Effektivisering av tjenesteproduksjonen 

 

2. Kommunale foretak 
 

2.1. KF Elverum kommuneskoger – org.nr. 974 636 530 
Formål Selskapets formål er å forvalte og utnytte økonomisk, økologisk og skogfaglig 

Elverum kommunes eiendommer i skog og utmark i henhold til målsetting 
og  retningslinjer vedtatt av kommunestyret.  

Etablert 27.11.2000 

Vedtekter Sist revidert 15.12.2011 da Vedsentralen ble lagt under KF Elverum 
kommuneskoger (utvalgssak KS-113/11). 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Kommuneloven kap. 9 

Eierandeler Elverum kommune 100 % 

Ansvar Foretakets forpliktelser er kommunens forpliktelser 

Finansiering Kommunestyret fastsetter eget budsjett for foretaket 

Styret 4 medlemmer med personlig vara, hvorav 3 medlemmer med vara velges av 
kommunestyret og 1 medlem med vara velges av og blant til de ansatte. 

Eiermotivasjon Effektivisering av tjenesteproduksjonen, finansielt og samfunnsmessig.  

 

3. Aksjeselskaper 
 

3.1. Agena AS – org.nr. 962 270 042 
Formål Selskapets formål er å initiere og gjennomføre aktivitet som 

sikrer  arbeidsdeltakelse for flest mulig, gjennom profesjonell veiledning 
av  arbeidssøkende, arbeidstakere og arbeidsgivere. Selskapets formål er  også å 
eie aksjer i andre selskap med lignende formål.  

Etablert 25.11.1991 

Vedtekter Sist revidert 25.5.2018. 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og vedtektene for selskapet 

Datterselskaper Tunet Elverum AS, Agena Personal AS 

Aksjekapital  Kr 100 000 fordelt på 2 aksjer pålydende kr 50 000. Elverum kommune eier  
100 %  av aksjene. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

http://www.revisjon-ost.no/
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Økonomiske forhold Aksjenes omsettelighet er begrenset slik at salg eller annen form for 
overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning. Selskapets overskudd 
skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. 

Generalforsamling Formannskapets medlemmer 

Styret 4 medlemmer og 3 varamedlemmer velges for 2 år. 

Forretningskontor Elverum 

Nettadresse www.agena.no  

Eiermotivasjon Samfunnsmessig 

 

3.2. Elverum Energi AS – org.nr. 980 343 200 
Formål Selskapets formål er å eie og drive foretak innenfor produksjon, distribusjon og 

omsetning av  energi og annen infrastruktur samt annen næringsvirksomhet, 
herunder  delta i andre selskap.  

Etablert 20.11.1998 

Vedtekter Sist revidert 24.6.2016 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og vedtektene for selskapet 

Datterselskaper Østerdalen Kraftproduksjon AS (67 % av aksjene).  
I tillegg har selskapet aksjer og andeler i Nordavind DC Sites AS (11,10 %), Hagen 
Vannverk AL (7,50 %), Elsikkerhet Norge AS (8,00 %). Etter fusjonen mellom 
Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS er Elverum Energis eierskap i Eidsiva 
Energi AS (0,625 %) overført til Innlandet Energi Holding AS. Elverum Energi AS 
eier etter dette 1,265 %  av i Innlandet Energi Holding AS. 

Aksjekapital  Kr 75.000.000 fordelt på 15.000 aksjer á kr 5.000. Elverum kommune eier  
100 %  av aksjene. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Økonomiske forhold Utbytte utbetales i hht. avtale 

Generalforsamling Formannskapets medlemmer 

Styret 4 medlemmer og 2 varamedlemmer 

Forretningskontor Elverum 

Nettadresse www.elverumenergi.no 

Eiermotivasjon Finansielt og samfunnsmessig  

 

3.3. Elverum Vekst AS – org.nr. 923 733 177 
Formål Selskapet har som formål å drive målrettet arbeid for Elverum for å:  

 rekruttere innbyggere og fremme befolkningsvekst.  

 attrahere næringsvirksomhet og medvirke til utvikling av eksisterende 
og ny næringsvirksomhet i kommunen, slik at arbeidsplasser sikres og 
skapes.  

 gjøre kommunen attraktiv for besøk.  
 

Etablert 28.8.2019 

Vedtekter Sist revidert 20.11.2019 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og vedtektene for selskapet 

Datterselskaper Elverum Tomteselskap AS (100 %), Elverum Kommunale Industribygg AS (100 %) 
og EKI Utvikling AS (100 %). Elverumregionens Næringsutvikling AS (100 %) er 
fusjonert inn i Elverum Vekst og er derfor slettet i Enhetsregisteret 25.5.2020. 

Aksjekapital  Kr 9.547.000 fordelt på 9.547 aksjer á kr 1.000. Elverum kommune eier  
100 %  av aksjene. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Økonomiske forhold Eventuelt salg av aksjer må legges frem for og godkjennes av 
generalforsamlingen (formannskapet) for å være gyldig. 

http://www.agena.no/
http://www.elverumenergi.no/
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Generalforsamling Formannskapets medlemmer 

Styret 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. Styret og styreleder oppnevnes i 
generalforsamling for to år om gangen. 

Forretningskontor Elverum  

Nettadresse www.elverumvekst.no  

Eiermotivasjon Politisk, samfunnsmessig og effektivisering av tjenesteproduksjonen 

 

3.4. Flerbruksanlegget AS – org.nr. 988 526 606 
Formål Selskapets formål er å videreutvikle Terningen Arena og drive 

folkehelserelatert eiendomsutvikling i Elverum. 

Etablert 22.06.2005 

Vedtekter Sist revidert 3.6.2015 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og vedtektene for selskapet 

Datterselskaper Terningen Arena Holding AS (51 %) 

Aksjekapital  Kr. 1 500 000 fordelt på 1 500 aksjer år kr. 1 000. Elverum kommune eier  
100 %  av aksjene. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Økonomiske forhold  

Generalforsamling Formannskapets medlemmer 

Styret Tre til syv medlemmer. Per i dag består styret av 3 medlemmer. 

Forretningskontor Elverum  

Nettadresse www.terningenarena.no 

Eiermotivasjon Politisk og samfunnsmessig 

 

3.5. Terningen Arena Idrett og kultur AS – org.nr. 993 186 201 
Formål Selskapets formål er oppføring og drifting av idrettsanlegg. Selskapet er uten 

eget  økonomisk formål.  

Etablert 25.09.2008 

Vedtekter Sist revidert 01.04.2020 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og vedtektene for selskapet 

Datterselskaper Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS (100 %) 

Aksjekapital  NOK 10500 000, fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende NOK 10500. Elverum 
kommune eier 100 %  av aksjene. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Økonomiske forhold Aksjenes omsettelighet er begrenset. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet 
og anvendes innenfor det selskapsrettslige formålet. Aksjene er uten 
utbytterett. 

Generalforsamling Formannskapets medlemmer 

Styret 3 medlemmer 

Forretningskontor Elverum 

Nettadresse Nei 

Eiermotivasjon Politisk 

 

3.6. Ydalir boligutvikling AS - org.nr. 924 549 106 
Formål Selskapets formål er å utvikle boligkonsepter og bygge boliger. 

Etablert 06.12.2019 

Vedtekter Fastsatt 06.12.2019 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og vedtektene for selskapet 

http://www.elverumvekst.no/
http://www.terningenarena.no/
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Datterselskaper Nei, men intensjonen er at det skal opprettes et datterselskap hvor selskapet 
eier 51 %. 

Aksjekapital  NOK 7.350.000, fordelt på 7.350 aksjer á kr. 1.000. Elverum kommune eier 100 %  
av aksjene. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Økonomiske forhold Salg av aksjer må legges frem for og godkjennes av generalforsamlingen for å 
være gyldig. Aksjene kan gi utbytte. 

Generalforsamling Formannskapets medlemmer 

Styret 2 medlemmer og 1 vara 

Forretningskontor Elverum  

Nettadresse Nei 

Eiermotivasjon Politisk  

 

3.7. AVR Institute Norway AS – org.nr. 917 800 871 
Formål Selskapets formål er å drive klyngeutvikling og utleie av utstyr, timer og fasiliteter 

innen digital innholdsproduksjon, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å 
delta i andre selskaper med lignende virksomhet.  

Etablert 16.09.2016 

Vedtekter  Sist revidert 13.1.2017 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet og aksjonæravtalen 

Datterselskaper Nei 

Aksjekapital  kr 1 000 000 fordelt på 1000 aksjer, pålydende kr 1000. Elverum kommune eier 
34 % og Hamar kommune 66 % av aksjene. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Økonomiske forhold Forholdet mellom eierne er regulert i egen aksjonæravtale. 

Generalforsamling Ordførerne i eierkommunene 

Styret Inntil 6 medlemmer. Hver av eierkommunene kan utpeke 3 styremedlemmer og 
2 varamedlemmer hver. Alle styremedlemmer må godkjennes av begge 
eierkommunene. Hamar kommune utpeker styreleder. 

Forretningskontor Hamar 

Nettadresse Nei 

Eiermotivasjon Politisk  

 

3.8. Nordavind DC Sites AS – org.nr. 916 101 457 
Formål Selskapets formål er å arbeide for etablering av datasentre i Hedmark og 

Oppland (nå Innlandet), også  gjennom eventuelt eierskap i andre selskaper.  

Etablert 10.09.2015 

Vedtekter  Sist revidert 14.12.2018  

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven, vedtektene for selskapet og aksjonæravtalen 

Datterselskaper Nei 

Aksjekapital  Kr 390 000 fordelt på 390 aksjer, pålydende kr 1 000 pr. aksje. Elverum 
kommune eier  30 aksjer, dvs. 7,7 % av aksjene.  
Øvrige eiere er Eidsiva Vekst AS 12,8 %, Tynset kommune 7,7 %, Rendalen 
kommune 7,7 %, Hamar kommune 7,7 %, Grue kommune 7,7 %, Elverum Energi 
AS 7,7 %, Alvdal kommune 7,7 %, Nord Østerdal kraftlag SA 2,5 %, Sør-Odal 
kommune 7,7 %, Ringsaker kommune 7,7 %, Vågå kommune 7,7 % og Østre 
Toten kommune 7,7 %. 

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Økonomiske forhold Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett og overføring av aksjer krever styrets 
samtykke. 

Generalforsamling Aksjonærene 
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Styret Styret skal ha 3 til 5 medlemmer. Per i dag består styret av 5 medlemmer. 

Forretningskontor Tynset 

Nettadresse https://nordavind.com/ 

Eiermotivasjon Regionalpolitisk og politisk motiv 

 

3.9. Filmparken AS – org.nr. 914 772 141 
Formål Eie og drive utleie av fast eiendom herunder utleie av fast eiendom til 

filmproduksjon, samt hva herved står i naturlig forbindelse.  

Etablert 12.03.1932 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og selskapets vedtekter 

Aksjer 4459 A-aksjer pålydende kr. 1. Selskapet eies av Staten (77 %), Oslo kommune 
(11,6 %) og ca. 80 andre kommuner (11,4 %)  

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Generalforsamling Aksjonærene  

Forretningskontor Bærum 

Nettadresse www.filmparken.no 

Eiermotivasjon Politisk 

 

3.10. Abakus AS – org.nr. 983 335 543 
Formål Selskapets formål er tjenesteyting innenfor områdene bedriftsrådgivning, 

innkjøp og  styrerådgivning, og alt som naturlig hører med til dette.  

Etablert 01.04.2001 

Vedtekter  Sist revidert 17.6.2019 

Hovedrammer for 
selskapets virksomhet 

Aksjeloven og selskapets vedtekter 

Aksjer 1 aksje à kr 2 500,- (0,1%). Selskapet eies av kommunene Alvdal, Folldal, 
Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Engerdal, Elverum, Tynset, Tolga, Os, Røros, 
Frøya,  Orkland og Rindal.  

Ansvar Begrenset ansvar for selskapsgjelden inntil kommunens andel av aksjekapitalen. 

Generalforsamling Aksjonærene 

Forretningskontor Engerdal 

Nettadresse http://www.abakus.as/ 

Eiermotivasjon Effektivisering av tjenesteproduksjon 

 

4. Interkommunalt samarbeid 
 

4.1.  Regionrådet i Sør-Østerdal 
Formål Regionrådet er et politisk organ som skal bidra til en positiv utvikling av 

regionen, og ivareta innbyggernes interesser på tvers av kommunegrensene og 
forvaltningsnivåene. 

Etablert 1996 
Samarbeidsform § 27-samarbeid. Må endres til interkommunalt politisk råd etter ny kommunelov 

kap. 18 innen 1.1.2024. 

Vedtekter Sist revidert 23.02.2017 
Deltakere Elverum kommune, Engerdal kommune, Trysil kommune, Stor-Elvdal kommune, 

Åmot kommune, Våler kommune og Hedmark fylkeskommune (nå Innlandet 
fylkeskommune). 

Regionrådet Regionrådet for Sør-Østerdal består av ordfører, varaordfører, en politisk valgt 
representant fra opposisjonen og rådmann fra hver av de deltakende 
kommuner. Fra Hedmark (nå Innlandet) fylkeskommune møter en representant 

https://nordavind.com/
http://www.filmparken.no/
http://www.abakus.as/
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fra fylkesrådet, en fra fylkesdirektøren og en politisk representant valgt av 
Fylkestinget. 
 
Regionrådet skal ha minst 3 møter i året og ellers når lederen bestemmer det, 
eller en av kommunene eller fylkeskommunen krever det. Et av møtene skal 
være et samrådingsmøte hvor alle formannskapene, fylkesrådet og 
fylkesordfører i Hedmark (nå Innlandet) deltar. Møtet skal drøfte saker av 
overordnet betydning for regionen. 

Arbeidsutvalget  For løpende å følge opp og gi føringer for utviklingen i regionen skal regionrådet 
ha et arbeidsutvalg (AU). AU består av ordførerne, en representant fra 
fylkesrådet, en fra fylkesdirektøren og en representant for rådmennene. AU 
møtes minimum 6 ganger i året. 2 av møtene legges fortrinnsvis til samme dag 
som Regionrådsmøtene. 

Sekretariat Sekretariatet ledes av regionrådgiver, som rapporterer til arbeidsutvalget og 
fylkesdirektøren i Hedmark (nå Innlandet).  
Administrativ koordinering, saksbehandling og sekretariatstjenester. 

Hjemmeside https://www.hedmark.org/meny/politikk/rad-utvalg-og-

samarbeid/regionradene-i-hedmark/regionradet-for-sor-osterdal/ 

 

4.2.  IKA-Opplandene 
Formål IKA Opplandene er et interkommunalt arkivdepot for kommuner i Hedmark og 

Oppland (nå Innlandet). 
Etablert 1.1.2008 
Samarbeidsform § 27-samarbeid. Samarbeidsformen må endres i hht. ny kommunelov innen 

1.1.2024. 
Vedtekter  Sist revidert 1.12.2017 
Deltakere Kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland (nå Innlandet). 

Representantskapet Øverste styringsorgan og består av en representant fra hver deltaker. 

Styret Administrasjon av samarbeidet, utarbeidelse av plan for hvert driftsår, 
årsmelding, regnskap og budsjett, samt forberede og innkalle til årsmøte i 
representantskapet. 

Hjemmeside http://www.farkiv.no/ika-opplandene  
 

4.3.  Sekretariat for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal  
Formål Levering av sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i deltakerkommunene. 
Samarbeidsform § 27-samarbeid. Samarbeidet vil bli opphevet og overført til Kontrollsekretariat 

ØST IKS (KonsekØst IKS) når selskapet er etablert i løpet av kort tid. 
Deltakere Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot  kommuner 

  

4.4.  Miljørettet helsevern i Sør-Østerdal 
Formål Levering av tjenester innen miljørettet helsevern til deltakerkommunene.  
Etablert 2007 
Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

Deltakere Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot kommuner 

Vertskommune Elverum 

Samarbeidsavtale Sist revidert høsten 2016 

 

4.5.  Elverum Interkommunale legevakt 
Formål Felles legevakt for deltakerkommunene 
Etablert 2014 
Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

https://www.hedmark.org/meny/politikk/rad-utvalg-og-samarbeid/regionradene-i-hedmark/regionradet-for-sor-osterdal/
https://www.hedmark.org/meny/politikk/rad-utvalg-og-samarbeid/regionradene-i-hedmark/regionradet-for-sor-osterdal/
http://www.farkiv.no/ika-opplandene
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Vertskommune Elverum 
Samarbeidsavtale Sist revidert høsten 2019 

Deltakere Elverum, Åmot, Åsnes og Våler kommuner 

 

4.6.  Øyeblikkelig hjelp døgnplasser 
Formål  Felles øyeblikkelig hjelp døgnplasser 

Etablert November 2015 

Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

Vertskommune Elverum  

Samarbeidsavtale Sist revidert høsten 2019 

Deltakere Elverum, Åmot og Våler kommuner 

 

4.7.  Interkommunal 110-sentral 
Formål Felles 110-nødalarmeringstjeneste for Innlandet etter pålegg fra DSB. 

Etablert Fra 1.1.2018 

Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

Deltakere Kommunene Alvdal, Dovre, Eidskog, Elverum, Engerdal, Etnedal, Folldal, 
Gausdal, Gjøvik, Gran, Grue, Hamar, Kongsvinger, Lesja, Lillehammer, Lom, 
Lunner, Løten, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Nord-Odal, Nordre Land, Rendalen, 
Ringebu, Ringsaker, Sel, Sjåk, Stange, Stor-Elvdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Sør- 
Fron, Sør-Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vestre Toten, Vågå, 
Våler (Hedmark), Østre Toten, Øyer, Øystre Slidre, Åmot og Åsnes 

Vertskommune Hamar 

Samarbeidsavtale Vedtatt 20.10.2017  

 

4.8.  Ringsaker interkommunale barnevernvakt 
Formål Drift av felles barnevernvakt for deltakerkommunene. 

Etablert Fra 1.1.2019 

Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

Deltakere Ringsaker, Elverum, Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Løten, Stange, Hamar, 
Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. 

Vertskommune Ringsaker 

Samarbeidsavtale Vedtatt 20.06.2018 

 

4.9. Interkommunalt krisesentertilbud 
Formål Drift av felles krisesenter for deltakerkommunene. 

Etablert Fra 1.1.2014 

Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

Deltakere Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal og Våler 
kommuner 

Vertskommune Hamar 

Samarbeidsavtale Vedtatt 20.8.2013 

 

4.10. PPT 
Formål Drift av felles PP-tjeneste for deltakerkommunene. 

Etablert 2011 

Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

Deltakere Elverum, Stor-Elvdal, Våler og Åmot kommuner og Innlandet fylkeskommune 

Vertskommune Elverum 

Samarbeidsavtale Vedtatt 26.08.2020 
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4.11. Produksjon og levering av varmmat til sykehjem og hjemmeboende 
Formål Drift av felles produksjon og levering av varmmat til sykehjem og 

hjemmeboende 

Etablert Våren 2019 

Samarbeidsform Administrativt vertskommunesamarbeid 

Deltakere Elverum og Åmot kommune 

Vertskommune Elverum 

Samarbeidsavtale Vedtatt 06.3.2019 

 

5. Andre samarbeidsordninger 
 

5.1. HelseINN 
Formål Terningen Nettverk er en allmennyttig ideell forening med private og  offentlige 

virksomheter, inkludert frivillige organisasjoner og  ideelle virksomheter, som 
medlemmer. Det overordnede målet for  foreningen er å bidra til bedre 
folkehelse, gjennom å samarbeide om  kompetanseutvikling, forskning og 

innovasjon.  
Etablert 19.05.2015 

Samarbeidsform Forening 

Medlemskontingent Fastsettes av styret årlig på grunnlag av befolkningstall i kommunen og betales 
forsuddsvis. Medlemskontingent for 2020 er på kr 275 000. 

Vertskommune Elverum 

Eiermotivasjon  Politisk og samfunnsmessig 

 

5.2. Elverum frivilligsentral – org.nr. 998 453 690 
Formål Kontaktsted og møteplass for personer som ønsker å yte frivillige  tjenester til 

andre i alle aldre, uavhengig av funksjonsnivå og  kulturell bakgrunn. Den skal 
være et bindeledd mellom ytere og brukere  av frivillig innsats, så som 
enkeltpersoner, grupper, frivillige  organisasjoner og sammenslutninger samt 
offentlige virksomheter. Formålet skal virkeliggjøres gjennom å sette i verk egne 

tiltak og  gjennom samarbeid med andre.  
Etablert November 2003 

Samarbeidsform Frittstående andelslag 

Andel  1 andel på kr 5 000 (hvert medlem kan kun tegne en andel) 

Vertskommune Elverum 

Eiermotivasjon  Politisk og samfunnsmessig 

 

5.3. Finnskogen Natur- og kulturpark – org.nr. 914 115 957 
Formål Formålet er å øke Finnskogens attraktivitet for besøk, bosetting og etablering av 

bedrifter gjennom et grenseløst og langsiktig samarbeid omkring ivaretaking og 
videreutvikling av levende grender, skogfinsk kulturarv og et bærekraftig 
næringsliv. 

Etablert 28.05.2014 

Samarbeidsform Forening 

Medlemskontingent Kr 70 000 per år 

Vertskommune Grue 

Eiermotivasjon  Politisk og samfunnsmessig 
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5.4. Jernbaneforum Røros- og Solørbanen – org.nr. 996 357 643 
Formål Formålet er å fremme saker av viktighet for strekningen Røros- og 

Solørbanens  fremtid. 

Etablert 27.05.2003 

Samarbeidsform Forening 

Medlemskontingent Kr 1 000 – fastsettes av årsmøtet årlig 

Vertskommune Tynset (forretningsadresse) 

Eiermotivasjon  Regionpolitisk og samfunnsmessig 

 

5.5. Jernbaneforum Dovrebanen Sør  
Formål Formålet er å fremme deltakernes interesser knyttet til jernbanetransport på 

Dovrebanen, dvs. fra Oslo i sør til Lillehammer i nord. 

Etablert 21.10.2010 

Samarbeidsform Forening – politisk samarbeid med forankring i fylkeskommunen 

Medlemskontingent Kr 25 000 per år 

Eiermotivasjon  Regionpolitisk og samfunnsmessig 

 

 


