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Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende Forslag til tillegg i høringsuttalelsen til «Felles areal- og 
transportstrategi Mjøsbyen, Øyer SP: 
«Finansieringen av et styrket tilbud for kollektivtilbud, sykkel, gange og vegtiltak i byene og 
tettstedene må i all hovedsak skje via statlige midler, og ikke finansieres i form av 
bompenger. Øyer kommune vil peke på at ytterligere bompenger vil skape en urimelig høy 
belastning for mange, fordi andre utbyggingsprosjekter i Mjøsregionen allerede gir trafikanter 
høye utgifter». 
 
Ordføreren fremmet følgende endringsforslag i punkt 1: 
«i hovedtrekk strykes» 
Øyer SP sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt tillegg og endring ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Øyer kommune slutter seg til forslag til felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. 
2. Øyer kommune støtter den foreslåtte areal- og transportstrukturen og tilhørende 

forslag til strategier og prioriteringer og innholdet i handlingsprogrammet. 
3. Øyer kommune ber om at partene prioriterer handlingsplan/tiltak slik det framgår av 

saksutredningen. 
4. På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil 

påvirke framtidig utvikling av byer og tettsteder i Mjøsbyen, oppfordres alle parter og 
aktører til å arbeide for at Intercity-tiltakene blir gjennomført så fort som praktisk 
mulig. 

5. Øyer kommune anbefaler en kritisk gjennomgang av planbehov og organisering, også 
slik at de kommuner og regioner det gjelder blir sentrale i arbeidet og at det bidrar til 
kompetanseutvikling lokalt.  Videre må planbehovet tas opp i kommende arbeid med 
regional og kommunale planstrategier. 

6. Øyer kommune ber om at forhold Øyer kommune tar opp i sin kommentar, 
tydeliggjøres i dokumentet. 

7. Øyer kommune vil understreke nødvendigheten av at det inngås samarbeidsavtaler 
for gjennomføring av strategien. 

8. Finansieringen av et styrket tilbud for kollektivtilbud, sykkel, gange og vegtiltak i 
byene og tettstedene må i all hovedsak skje via statlige midler, og ikke finansieres i 
form av bompenger. Øyer kommune vil peke på at ytterligere bompenger vil skape en 
urimelig høy belastning for mange, fordi andre utbyggingsprosjekter i Mjøsregionen 
allerede gir trafikanter høye utgifter. 
 


