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AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR MJØSBYEN  
FINANSIERING AV PROSJEKT - ØYER KOMMUNE 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektplan Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen er positiv til prosjektet og innstiller på å bevilge et økonomisk tilskudd på  
kr 50 000,- til prosjektet – Areal og transportstrategi for Mjøsbyen. 
 
Saksutredning: 
Arbeidet med samordnet areal‐ og transportplanlegging er forankret i nasjonale 
forventninger og er formulert som ambisjoner i de regionale planstrategiene i Hedmark og 
Oppland, blant annet knyttet til en bærekraftig vekst og utvikling med byene som viktige 
satsingsområder. Mjøsområdet har potensiale for å utvikles sterkere som en felles bo‐ og 
arbeidsregion, med vekt på miljøvennlige løsninger for byutvikling, transport og 
infrastruktur. 
 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner har i sine regionale planstrategier for perioden 2016 
– 2020 vedtatt at de skal ta et ansvar for en samordnet areal- og transportplanlegging på 
tvers av kommunegrensene. Det gjennomføres nå store infrastrukturprosjekter i 
mjøsregionen og det er derfor viktig å samarbeide om tilrettelegging for en positiv bolig-, 
nærings- og arbeidslivsutvikling rundt Mjøsa. For Mjøsbyen kan det også være aktuelt å 
forhandle med staten om bidrag til infrastrukturtiltak. 
 
I politiske samarbeidsmøter mellom Hedmark og Oppland fylkeskommune i oktober og 
november 2016 ble det enighet om å sikre oppslutning og forankring om dette i aktuelle 
kommuner. Med bakgrunn i dette ble det i februar 2017 avholdt et møte mellom 
fylkeskommunene og kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar og Stange. 
Kommunene stilte seg positive til et videre arbeid med dette. Ved oppstart av prosjektet 
skal flere mjøsnære kommuner, Fylkesmennene og øvrige statlige og regionale aktører 
samt næringsliv m. fl. involveres. 
 
I et felles fylkesting i april 2017 vedtok Hedmark og Oppland fylkeskommuner å starte 
arbeidet med utarbeidelse av en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. En 
samordnet areal- og transportstrategi vil være en felles plattform for fylkeskommunene, 
kommuner, staten og andre aktører for hvordan areal og transport skal samordnes bedre i 
regionen. 



 
Hovedmål med strategiarbeidet: 

 Utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. 

 Utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked. 

 Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til resten av 
landet og med grensekryssende linker. 

 Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling som bidrar 
til enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange. 

 Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025/2030. 
 
Prosjektperiode 
Prosjektet ble vedtatt opprettet i et felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner 5.april 2017. Fremdriftsplan legger opp til at strategien  
strategien vedtas i fylkestingene i Hedmark og Oppland i april 2019. 
 
Organisering 

 
 
Styringsgruppe 
Styringsgruppen består av politisk og administrativ ledelse i Hedmark og Oppland 
fylkeskommune som prosjekteiere, samt medeierne i prosjektet representert ved politisk 
ledelse/ordfører i kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, 
Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, og ledelse fra Fylkesmannen i Hedmark og 
Oppland, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. 
 
Prosjektgruppe 



Prosjektgruppen er administrativ, og gjenspeiler partssammensetningen i styringsgruppen. 
Prosjektgruppen har en faglig koordineringsfunksjon og skal bidra med å fremskaffe 
tilstrekkelig underlag for beslutningene i styringsgruppen. Prosjektgruppen møtes for 
dialog og avklaringer knyttet til sentrale milepæler i prosjektet og i forkant av alle 
styringsgruppemøter, og skal bidra med produksjon og kvalitetssikring av 
kunnskapsgrunnlag som legges fram på dialog- og kunnskapssamlingene. Det forutsettes at 
alle deltakerne bidrar med kunnskap, kompetanse og forankring i egen organisasjon. 
 
Økonomi 
Ressursbruken vil i hovedsak være knyttet til prosjekt-/prosessledelse, koordinering, 
møtevirksomhet, gjennomføringen av verksteder/samlinger og øvrig 
medvirkningsaktiviteter, innhenting av kunnskapsgrunnlag, utredninger, analysearbeid og 
utarbeidelse av strategidokument. Det vil være behov for faglig bistand til ulike utredninger 
og analysearbeid. 
En del av analysearbeidet vil kunne baseres på interne ressurser, men det vil også være 
behov for ekstern bistand. Type utredninger og omfang vil komme fram som et resultat av 
prosessen, herunder for eksempel fortettingsanalyser og trafikkanalyser. Nærmere 
fastsettelse av ressursbruken vil bli konkretisert senere i prosessen. 
 
Det er forutsatt at arbeidsressurser skal dekkes av den enkelte arbeidsgiver. 
Arbeidsomfanget for den administrative prosjektgruppen vil variere gjennom 
prosjektperioden. Den enkelte aktør forplikter seg til å bidra til at prosjektet kan 
gjennomføres i henhold til mål, milepæler og fremdrift. Dette krever innsats og deltakelse 
fra personer i styringsgruppe, prosjektgruppe og samarbeidsgruppe med arbeidsgrupper. 
 
Fylkeskommunene skal prioritere egne midler til strategiarbeidet, men det forventes at de 
ulike partene i strategiarbeidet bidrar med egne ressurser, først og fremt med kompetanse 
og egeninnsats. Det er satt av midler til prosjektledelse, og i tillegg er det behov for midler 
til blant annet reise- og møtevirksomhet, kommunikasjon og kunnskapsinnhenting, i tillegg 
til produksjon av selve strategidokumentet. 
 
Kommunikasjon og møte- og reisevirksomhet i forbindelse med forankringsarbeid hos alle 
medeiere vil også kreve mye ressurser. Det er med utgangspunkt i dette utarbeidet 
budsjett og finansieringsplan som vist under. 
 



 
Styringsgruppen vedtok budsjett og finansieringsplan i sitt første møte 19.10.2017. 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av vedtatt prosjektplan og budsjett skal Øyer kommune bidra til 
finansieringen av prosjektet med kr. 50 000,- Dette gjelder for hele prosjektperioden fra 
2017 til 2019. I tillegg deltar kommunen med deltakelse inn i styringsgruppa, 
prosjektgruppa og i ulike samarbeidsgrupper.   
 
Rådmannen er positiv til at Øyer kommune deltar i prosjektet. Øyer kommune ligger i 
ytterkant at «planområdet», men det er nyttig at prosjektet strekker seg helt frem til Øyer. 
Øyer er i det samme bo og arbeidsmarkedet, men i tillegg er Øyer kommune er en stor 
motor innen reiseliv/fritidsboliger der mange har Øyer som sitt reisemål. 
 
Saldo på disposisjonsfond 2.5.2018 er kr 17 757 769. 
Forutsatt vedtak i samsvar med innstilling i sak om Regnskap 2017 er saldo kr 23 044 045. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret er positive til prosjektet – Areal og transportstrategi for Mjøsbyen og gir et 
økonomisk tilskudd på kr. 50 000,-  
 
Tilskuddet belastes av disposisjonsfondet.  
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 


