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Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen vedtatt i Innlandet 
fylkesting – invitasjon til videre samarbeid 
 
Areal og transportstrategi for Mjøsbyen ble vedtatt i Innlandet Fylkesting 28.04.20. 
Saksfremlegg og protokoll fra møtet er lagt ut på www.mjøsbyen.no.   
 
Med bakgrunn i vedtaket ønsker Innlandet fylkeskommune å videreføre samarbeidet om 
Mjøsbyen, og vi vil med dette invitere alle tidligere samarbeidspartnere med på et videre 
arbeid for å følge opp strategi og handlingsprogram.  
 
Partene har ved utarbeidelse av strategien foreslått å etablere en samarbeidsavtale som skal 
sikre fortsatt dialog og forpliktene samarbeid. Det ble i Fylkestinget vedtatt at et forslag til en 
samarbeidsavtale skal utarbeides i løpet av 2021. Samarbeidsavtalen skal avklare nærmere 
organisering, økonomi, mandat og roller for samarbeidet. I forbindelse med utarbeidelse av 
samarbeidsavtalen vil det også bli behov for å avklare evt. deltakelse fra andre parter.  
 
På kort sikt er det behov for å etablere en ny administrativ samarbeidsgruppe og en 
styringsgruppe med politisk og administrativ ledelse, fram til samarbeidsavtale er etablert. 
Det legges opp til at administrativ samarbeidsgruppe og styringsgruppe skal ha samme 
sammensetning som de hadde ved utarbeidelse av strategien.  
 
Vi håper alle samarbeidspartnere er interessert i å delta i det videre arbeidet, og vi ber om en 
tilbakemelding på representanter til både administrativ samarbeidsgruppe og styringsgruppe. 
Vi ønsker også at det oppnevnes varerepresentanter.  
 
Vi ber om tilbakemelding på representanter og vararepresentanter til begge gruppene 
innen 15. juni. 
 
Det vil bli videreført et sekretariat for Mjøsbyen i fylkeskommunal regi som vil tilrettelegge for 
møter og videre prosess. Vi ønsker at alle parter skal få mulighet til å delta i arbeidet med 
utarbeidelse av samarbeidsavtale, og vi tar sikte på å avholde vårt første administrative 
samarbeidsmøte i løpet av september.  
 
Vår nettside www.mjøsbyen.no vil bli oppdatert og tilrettelagt for videre samarbeid.  
 

https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2019/09/felles-areal-og-transportstrategi-for-mjosbyen-til-sluttbehandling-i-fylkestingene-juni-2019.pdf
https://www.mjosbyen.no/nyheter/mjosbystrategien-er-vedtatt-av-fylkestinget-i-innlandet/
http://www.mj%C3%B8sbyen.no/
http://www.mj%C3%B8sbyen.no/
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Ta gjerne kontakt dersom det er noen spørsmål. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Eli N. Ruud-Olsen 
Saksbehandler 
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