
 

 

Styringsgruppemøte «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen» 

 
 
Tid:  Tirsdag 19. juni 2018 kl 9.30 – 14.00 

Sted:  Quality hotell Stand, Strandgata 15, Gjøvik 

 
 

Dagsorden: 
 

09.30  Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte  

09.50 Oppsummering av dialog- og kunnskapssamling i Mjøsbyen 30. mai 

10.20 Oppsummering fra strategisamling med prosjektgruppa 6.-7. juni  

10.40 Pause 

10.55 Status kunnskapsgrunnlag 

11.30 Prosessplan høsten 2018  

12.00 Lunsj 

12.45 Opplegg for politisk verksted 25. september 

13.15 Kommunikasjonstiltak høsten 2018 

13.45  Eventuelt 
 

 

Dagsorden og sakspapirer finnes også på https://www.mjosbyen.no/styringsgruppemoter/ 

 

 

  

https://www.mjosbyen.no/styringsgruppemoter/


 

 

 

Sakspapirer til styringsgruppemøte i Mjøsbyen 19. juni 2018 

 

1. Referat fra forrige prosjektmøte 

Referat fra styringsgruppemøtet 21. mars finnes på  
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/03/referat-styrignsgruppemote-
mjosbyen-210318.pdf  

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

2. Oppsummering av dialog- og kunnskapssamling i Mjøsbyen 30. mai  

Program, presentasjoner og oppsummering fra gruppearbeidet finnes på 
https://www.mjosbyen.no/dialogsamling-elverum-30-mai-2018/  

Gjennomgang og drøfting i møtet. 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 

3    Oppsummering fra strategisamling med prosjektgruppa 6.-7. juni  

Oppsummering gis i møtet. 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 

4 Status for kunnskapsgrunnlaget for Mjøsbyen 

Det er det siste året etablert et omfattende kunnskapsgrunnlag i prosjektet Mjøsbyen: 

- 3 større kunnskaps- og dialogsamlinger er avholdt med presentasjoner og 
oppsummeringer fra dialogrunder https://www.mjosbyen.no/dialog-og-
kunnskapssamlinger/  

- 6 verksteder er avholdt for ulike målgrupper / tema i 2018: 

1. Areal 

2. Infrastruktur 

3. Næring 

4. Kollektivtransport 

5. Ungdommens fylkesting 

6. Strategisamling med prosjektgruppa 

Dokumentasjon fra de 5 første verkstedene er tilgjengelig her: 
https://www.mjosbyen.no/arbeidsverksteder/  
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- Reisevaneundersøkelse gjennomført av Urbanet Analyse for Mjøsbyen (ble 
gjennomgått på styringsgruppemøtet i mars 2018). Rapporten finnes her: 
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/03/ua-rapport-
104_2018_reisevaner-i-mjosbyen.pdf  

- Hovedrapporten «Kunnskapsgrunnlag for Mjøsbyen» legges ut på 
https://www.mjosbyen.no/kunnskapsgrunnlag/ i løpet av uke 24.  

- Se også kunnskapsgrunnlag visualisert i kart på www.mjosbyen.no/kart. 

- Følgende notater er under ferdigstillelse i juni 2018: 

o Klimagassutslipp fra veitrafikk i Mjøsby-kommunene, Civitas 

o Kartlegging av virksomheter og næringsarealer i Mjøsbyen, Statens vegvesen 
og InnlandsGIS 

- Følgende temarapporter er igangsatt / vil bli igangsatt med ferdigstillelse i august 
2018 

o Godsstrømmer og godsterminaler i Mjøsbyen, Jernbanedirektoratet m.fl. 

o Handelsanalyse; omsetningsutvikling i delområder i kommuner i Mjøsbyen,  

Utdrag fra kunnskapsgrunnlaget gjennomgås i møtet. 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 

5. Prosessplan for høsten 2018 frem mot høringsutkast areal- og transportstrategi  

Forslag til prosessplan legges frem i møtet. 

Forslag til vedtak: Prosessplan for høringsutkast areal- og transportstrategi legges til 
grunn for videre arbeid høsten 2018. 

 

6. Opplegg for politisk verksted 25. september  

Det vurderes som nødvendig, men også effektivt for prosjektet, å samle politikere til en 
felles strategisamling høsten 2018. På samlingen vil det legges fram foreløpige forslag til 
strategier som vil kunne inngå i høringsutkastet senere.  

Det legges opp til et ettermiddags-  og kveldsmøte for å sikre bred deltagelse fra 
kommunale og fylkeskommunale politikere. Det foreslås deltakelse fra formannskap og 
fylkesutvalg/relevante komiteer. Det er ønskelig at kommunene/fylkeskommunene 
innkaller til møtet (inkludert ordinær møtegodtgjørelse). Prosjektsekretariat utarbeider 
utkast til innkalling.  

Deltagelse og forslag til program legges frem for drøfting i møtet. 

Forslag til vedtak: Politikerverksted gjennomføres 25. september og baseres på forslag 
og innspill gitt i styringsgruppemøtet. 
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7. Kommunikasjonstiltak høsten 2018  

Det orienteres kort om gjennomførte kommunikasjonstiltak så langt. 

Forslag til nye kommunikasjonstiltak vil legges frem for drøfting i møtet. 

Forslag til vedtak: Kommunikasjonstiltak gjennomføres basert på forslag og innspill gitt i 
styringsgruppemøtet. 


