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Agenda

1. Velkommen. 

2. Gjennomgang av referat

3. Behovet for restarting av samhandlingen

4. Kort oppdatering av status

5. Forslag til strategisk innretning, oppfølging av prioriterte 
handlingspunkter, Norconsult

6. Kommunikasjon

7. Eventuelt 
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Gjennomgang av sist møtereferat 
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Behovet for restarting av 

samarbeidet



To tilbydere leverte svært gode tilbud (Civitas og 
Norconsult)

Oppdragsgiver mener at påvirkningsarbeid, 
kommunikasjon og bred involvering av næringslivet blir 
sentralt i arbeidet fremover. Dette er vektlagt i 
vurderingene. Inntrykket er at vinner er sterkere på å 
beskrive involvering av næringslivet og kommunikasjon 
som virkemiddel i det videre arbeidet, og har en bredere 
tilnærming til dette.

Vinner framstår som strukturert i sin tilnærming til 
oppdraget, med framdriftsplan og analytisk metodikk.



Føringer fra styringsgruppa - prioriterte 
handlingspunkter: 
• H8: Utrede muligheten for styrket finansiering og nye forpliktende 

samarbeidsformer mellom stat, fylkeskommune og kommuner om mobilitet 
og byutvikling.

• H1: Utvikle et indikatorsystem for å følge opp måloppnåelsen for hovedmål 
for Mjøsbyen

• H8 er viktigst – de andre prioriteringene må styrke muligheten for arbeidet 
med H8

• H5: Interkommunal/regional areal- og transportplan for Hafjell, 
Sjusjøen/Nordseter (fokus på grønn mobilitet)

• H7: Utvikle strategi for eksisterende næringsområder i Mjøsbyen etter 
prinsippet om «rett virksomhet på rett sted» (Næringssamarbeid – videre 
kartlegging og samarbeid om felles markedsføring utad og mer miljøvennlig 
godstransport)



Forventninger, behov og bruk av styringsgruppa fremover

• Hvorfor er parten med i 
samarbeidet?

• Forventninger og behov og 
bruk av styringsgruppa.
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Kort status 



Signering av 
avtale



Fremdriftsplan med hovedmilepæler 2022

Mars/april Mai/juni Juli/august September/oktober November/desember

Samarbeidsmøte 
09.02

Styringsmøte 
09.06

Styringsmøte
17.03 

Samarbeidsmøte 
07.04 (teams)

Planlegging/ 
igangsetting av 
utredninger i 

henhold til 
prioriteringer i HP

Prosess og 
forankringsmøter

Indikatorsystem og 
finansieringsløsninger

Arbeidsutkast 
rapport 

indikatorsystem

Januar/februar

Prosess og forankring -
indikatorsystem og 

finansieringsløsninger. 
Arrangering av dialog og 

kunnskapssamling 

Sekretariatsmøter
04.01 (teams)
31.01 (teams)
11.02 (teams)

Samarbeidsmøte
26.08

Samarbeidsmøte
24.05

Samarbeidsmøte
05.12 (teams)

Styringsmøte
15.09

Styringsmøte
22.11

Endelig vedtak av 
indikatorsystem.

Oppsummering og forslag til 
videre arbeid  

finansieringsløsninger.
Forslag til aktivitetsplan og 

budsjett 2023, prioriteringer i HP

Samarbeidsmøte
25.10

Sekretariatsmøter
07.03
23.03 (teams)
05.04 (teams)
27.04

Sekretariatsmøter
11.05 (teams)
31.05
16.06 (teams)

Sekretariatsmøter
17.08

Sekretariatsmøter
01.09
22.09
06.10 (teams)
19.10 (teams)

Sekretariatsmøter
09.11
29.11 (teams)
13.12



Optimisme på Mjøsbysamling i november!
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Forslag til videre prosess,   

prioriterte handlingspunkter 

v/Norconsult 



Finansieringsmuligheter

Styringsmøte Mjøsbyen 2022-03-17



Finansieringsløsninger

som kan bidra til å nå

Mjøsbyens mål

Finansiering- og samarbeidsformer mellom stat, fylkeskommune og 

kommune: en høyt prioritert oppgave



1. Påvirkningsarbeid for å bli en del av 

den nye tilskuddsordningen for 

klima- og miljøvennlig byutvikling og 

god framkommelighet.

2. Utforske muligheten for en ny 

avtaleform/finansieringsordning, som 

for eksempel en regionvekstavtale, i 

strategisk samarbeid med andre 

mindre byområder. 

To mulige spor



Har nullvekst for persontransport med bil som 

overordnet mål. 

Det er i dag inngått byvekstavtaler med de fire 

største byområdene (Oslo-området, Bergens-

området, Trondheims-området og Nord-Jæren), 

NTP 2022-2033: Det skal inngås byvekstavtaler 

med de fem mindre byområdene (Tromsø, 

Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og Nedre 

Glomma).

Omfatter statlige investerings- og driftsmidler til 

kollektivtransport, gang- og sykkeltiltak, og en 

rekke andre virkemidler som bidrar til 

måloppnåelse (areal, parkering)

Har nullvekst for persontransport med bil som 

overordnet mål. 

Tromsø, Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen og 

Nedre Glomma har i dag belønningsavtaler, i 

påvente av byvekstavtale

Belønningsordningen som separat ordning nå 

gradvis faset ut, men belønningsmidlene 

videreføres i byvekstavtalene.

Midlene vil fortsatt kunne brukes på samme type 

tiltak som tidligere, men kan også i sin helhet gå til 

drift av kollektivtransport.

Byvekstavtaler Belønningsavtaler

Først: Kort om byvekstavtaler og belønningsavtaler

Det er kun de ni byområdene som er aktuelle for disse avtalene i dag



Ny fireårig tilskuddsordning i NTP 2022-2033 -

totalt 600 mill. kr tidlig i planperioden

Hensikten er å legge til rette for en klima- og 

miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet.

De aktuelle byområdene er Bodø, Ålesund, 

Haugesund, Vestfoldbyen og Arendal/Grimstad 

(Nettverket bærekraftige regionbyer).

Bruk av midlene

Tilskuddet vil inngå som statlig bidrag i bypakkene i de 

aktuelle byene.

Mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak 

på riks-, fylkes- og kommunal vei. 

Vil ikke kunne brukes til drift av kollektivtransport. 

Mål og betingelser

De lokale partene må forplikte seg til å følge opp 

nullvekstmålet for persontransport med bil, og gjennomføre  

tiltak innenfor egne ansvarsområder som bidrar til 

måloppnåelsen. 

Bypakkene må ha en formalisert styringsmodell der alle 

partene er representert.

Samferdselsdepartementet vil arbeide videre med kriterier for 

tildeling og rapportering av bruk av midlene og måloppnåelse

Tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling og god 

framkommelighet – ytterligere fem byregioner



Hurdalsplattformen: «Regjeringen vil også 

utvikle regionvekstavtaler mellom staten, 

kommuner og fylker, som skal sikre utvikling og 

vekst i hele landet og langsiktige rammer for 

næringsliv, transport, bosetting, utdanning og 

velferd.»

Mjøsbyen har mulighet til å melde sin interesse i 

tidligfase og søke å være med på å forme 

ordningen. 

- Muligheter for styrket vekst

- Desentralisert sentralisering

- Gode og stabile lokalsamfunn 

- Samarbeid om å utvikle bærekraftige og attraktive 

regionale reiselivsdestinasjoner

- Styrke Mjøsa som felles ressurs og sterkt vern av 

dyrka mark, kulturverdier og grønnstrukturer

Elementer i ATP-strategien som det kan være 

aktuelt å bygge på

Ny avtaleform/finansieringsordning: Regionvekstavtale?



Mer realistisk enn å arbeide for en ny avtaleform/ 

finansieringsordning? 

Flertallsmerknad fra Transport- og kommunikasjonskomiteens 

behandling av Nasjonal transportplan 2022-2033: det bør 

vurderes en utvidelse av ordningen til flere byområder ved neste 

rullering av NTP.

Mjøsbyen definerer seg som en byregion med ambisiøse areal-

og transportpolitiske mål. 

- Byregionen må slutte seg til nullvekstmålet. 

- Det må sikres lokal egenfinansiering og nødvendig 

virkemiddelbruk for å nå nullvekstmålet – og det må være 

vilje til å utvikle samarbeidsavtalen til en form for bypakke

Vil Mjøsbysamarbeidets partnere slutte seg til disse 

betingelsene? 

Mulighet til å være med på å forme mål og strategisk retning for 

avtalene - potensial for å koble Mjøsbyens satsing på by- og 

distrikts-/reiselivssatsing sammen på en god måte. 

Størrelsen på statlig finansiering innenfor et slikt avtaleverk er 

usikkert. 

Hvis en slik avtale skal inkludere transporttiltak, må den ha en klar 

kobling mot NTP. Hvis det blir aktuelt å følge dette sporet må 

dette undersøkes nærmere

Tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling og 

god framkommelighet

Regionvekstavtale

Tilskuddsordningen vs regionvekstavtale



Nasjonalt

- Partene forholdt seg aktivt til de ulike fasene i NTP-arbeidet.

- Det ble vist vilje til å følge opp statlige krav til beslutningsgrunnlag, egenfinansiering og virkemiddelbruk for å 
oppfylle målene. 

- alle regionbyene var i prosess med å vedta eller hadde vedtatt regional areal- og transportplan og hadde politiske 
vedtak om nullvekstmålet. 

- Det ble lagt en strategi for dialog med politisk og administrativ ledelse i Samferdselsdepartement og ledelsen 
i Vegdirektoratet.

Lokalt

- Det ble lagt vekt på «skreddersydde»-prosesser overfor politikere, administrasjon og næringsliv. 

- Det ble utviklet en tilpasset mediestrategi, og partene deltok aktivt på konferanser og nettverkssamlinger for 
å synliggjøre budskapet.

Suksesskriterier for påvirkningsarbeidet til Nettverket bærekraftige 

regionbyer  



Framdrift koblet til arbeidet med neste NTP

Beslutningsgrunnlag, virkemiddelbruk, og 

egenfinansiering 

Kartlegge hva som eksisterer, og hvilke ytterligere 

beslutninger og dokumentasjon det vil være behov for

Beslutninger om mål og virkemidler som bidrar til å nå 

målene

Aktørkart og interessentanalyse

Kommunikasjons- og forankringsplan

Plan for dialog med politisk og administrativ 

ledelse nasjonalt

Plan for «skreddersydde»-prosesser overfor 

politikere, administrasjon og næringsliv

Forslag til videre prosess



Aktørkartet – innspill (må utvikles)

• Stortinget (fylkesbenk, transportkomite, partifraksjonene, politiske rådgivere mv.)

• Departementene (SD. KDD)

• Direktorater og etater knyttet opp mot samferdsel (Jernbanedirektoratet, Vegdirektoratet, Miljødirektoratet, 
Digitaliseringsdirektoratet mv.)

• Regionsamarbeidet 

• Mjøsbykommunene og fylkeskommunen (politisk og administrativt)

• Samarbeidsparter i Mjøsbyen (Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet, (BaneNOR))

• Interesseorganisasjoner innenfor samferdsel (Trygg Trafikk, Syklistenes landsforening, NAF, miljøorganisasjoner mv.)

• Interesseorganisasjoner forøvrig (sentrumssamarbeid, næringsforeninger mv.)

• Næringsliv

• FOU-miljøer

• Konkurrenter



Viktig å kartlegge på hvilken måte og 

når ulike aktører skal involveres i 

påvirkningsarbeidet

Grad av innflytelse og interesse har 

betydning for hvordan involveringen 

skal «rigges»

Interessentanalyse

Figur Interessentanalyse. Kilde: Interessentanalyse unn.no

https://unn.no/kontinuerlig-forbedring/interessentanalyse


Jobben starter nå! (1) 

2022

Gjennomføre aktørkartlegging og interessentanalyse 

Finne mulighetene og tidspunktene for møter med administrativ 
og politisk ledelse i SD/KDD og med Vegdirektoratet

Utarbeide et faglig grunnlag som viser hva man vil oppnå og 
hvorfor – en «flyer» som kan fungere i den politiske 
påvirkningsprosessen

NB: Vi har en utfordring med fravær av nullvekstmål og regional 
areal- og transportplan 

Påvirkningsarbeid for å bli 

med i ny tilskuddsordning                    

i NTP 2026-2037



Jobben starter nå! (2)

2022

Det må tas initiativ til møter med ansvarlig departement (KDD) for å 

klargjøre krav og prosess knyttet til ordningen

Det politiske grunnlaget må avklares: hva vil man lokalt med å bli 

med i en slik avtale? 

Samferdselsfokus? Forutsetter at ordningen blir koblet til NTP – noe som 

igjen vil ha betydning for prosess og tidsløp

Salgsargumenter for NTP-kobling: Bærekraftig transport til turist- og hytteområder 

og by- og sentrumsutvikling

Påvirkningsarbeid for å bli 

pilot (?) i en 

regionvekstavtale



Mange grunner til at dette kan lykkes!

Samarbeidsavtalen for Mjøsbyen og ATP-strategien 

NTP vektlegger små byers betydning: Nasjonal transportplan 2022-2033: små 

byer og deres omland er «[….] viktige knutepunkter for befolkning og næringsliv i 

sin region, og dermed for regjeringens regional- og distriktspolitiske mål om 

regional balanse.»

Transport- og kommunikasjonskomiteen har bedt om at utvidelse av den 

nye tilskuddsordningen vurderes  

Det er allerede er tatt i bruk bompengefinansiering på hovedveiene i området 

(=bilrestriktivt tiltak som bygger opp under nullvekstmålet)



Utvikling av indikatorer
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Prinsipper for utvikling av indikatorer

Bruk av eksisterende data (KOSTRA, SSB, RVU, GIS-analyse)

Geografisk avgrensing - skal gjelde prioriterte vekstområder

Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten, Gausdal

Tilpasset type finansieringsordning

Tilpasset vedtatt målstruktur



Hovedmål i ATP-strategi

Utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. 

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

✓ Kortere reiser mellom byer og tettsteder

✓ Arbeidsplassetablering

✓ Befolkningsvekst

✓ Konkurransedyktig næringsliv

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

✓ Manglende forbindelser i transportsystemet

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

✓ Fortetting rundt kollektivknutepunkt

✓ Sømløst mobilitetstilbud

➢Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025 (Oppland) / 2030 (Hedmark)

✓ Utslippene fra transportsektoren skal reduseres



Involvering

Finansieringsformer Hvilke muligheter finnes og hva skal vi satse på?

Forankring av mål
Har vi samme forståelse?

Hva innebærer de for Mjøsbyen?

Indikatorsett
Hva har vi behov for å måle – kriterier og verdier?

Hvilke geografiske områder skal målene følges 
opp med indikatorer? 



Viktig å kartlegge hvilke aktører som 

bør involveres, på hvilken måte og 

når i påvirkningsarbeidet

Grad av innflytelse og interesse har 

betydning for hvordan involveringen 

skal «rigges»

Aktørkart og interessentanalyse – også relevant i arbeidet med mål og 

indikatorer 

Figur Interessentanalyse. Kilde: Interessentanalyse unn.no

https://unn.no/kontinuerlig-forbedring/interessentanalyse


Forslag til framdrift for arbeidet med indikatorer

1. Fagsamling med partene i Mjøsbysamarbeidet 

På grunnlag av fagsamlingen utarbeider Norconsult en skisse, deltakerne på fagsamlingen gis mulighet til innspill og 
kommentarer. Skissen drøftes i samarbeidsmøtet.  

2. Forslag/skisse til indikatorsett knyttet til prioriterte mål

Forslag behandles av styringsgruppen høsten 2022.

3. Behandling i styringsgruppen

Det gjennomføres en høringsrunde blant alle parter, med frist vinter 2023

4. Høring hos partene

Forslag behandles av styringsgruppen høsten 2023.

3. Endelig behandling i styringsgruppen



Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Fremdriftsplan

Møter med prosjektsekretariatet

Styringsmøter (milepæler for avklaringer, Norconsult deltar kun hvis avtalt)

Møteareana næringsliv og interesseorg. (form på dette avklares)

Faglig rådgivning ifb. Finansiering og samarbeidsformer

Gjennomgang av punkter i handlingsprogrammet mtp. Tilpassing til NTP-prosess

Identifisere finansieringsmuligheter og valg av strategi

Konkretisere en framdriftsplan basert på gjennomgangen over

Videre arbeid basert på beslutningene fra Styringsmøtet/forberedelse til NTP

Utredningsarbeid ifb. Utvikling av indikatorer

Utarbeide indikatorsett

Frist for tilbakemeldinger fra prosjektsekretariatet

Prosessbistand ifb. Utvikling av samarbeidsarena

Generell faglig rådgivning (eter avtale/behov)

planlegging og gjennomføring av dialog- og kunnskapssamling

2022
September Oktober NovemberJanuar Februar Mai DesemberAugust

Ferie

Mars April Juni Juli

Leveranse: Endelig 
forslag til indikatorsett

Leveranse: forslag til 
indikatorsett

Samling

Forankring Forankring og 
status på arbeidet

Forankring og 
status på arbeidet

Forankring og 
status på arbeidet

Innspill og 
forankring

Forberedelser 
NTP-prosess

NB: Vil gi behov for å justere framdrift



Every day we improve everyday life

Takk!



Every day we improve everyday life
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Kommunikasjon  



• Ny fase. Heve ambisjonen = mer aktivitet. 

• Kommunikasjons- og påvirkningsarbeid relatert til handlingspunktene 
vil kreve økt ressursbruk

• Tilbakemelding på forslag til kronikk

Kommunikasjon
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Eventuelt 


