Styringsgruppemøte «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen»

Tid:

Onsdag 7. november 2018 kl 11.00 – 16.00

Sted: Fylkeshuset i Oppland, Kirkegata 76, Lillehammer

Dagsorden:
1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte
2. Politisk verksted i september
-

Oppsummering og refleksjoner fra samlingen
Mediefokus i etterkant – se sak 7.

3. Strategidokument – drøfting av strategier og handlingsprogram
-

Prioriterte utviklingsområder
Arealstrategier
Transportstrategier
Handlingsprogram

4. Dialog- og kunnskapssamling 27. november
-

Utkast til program

5. Fylkeskommunale midler brukt til samferdselstiltak i Mjøsbyen
-

Oversikt over fylkeskommunale midler brukt til veg- og kollektivtiltak i kommunene i
Mjøsbyen 2018 - 2021

6. Budsjett og økonomi
7. Kommunikasjon og media
-

Oversikt over mediesaker september - oktober

8. Prosessplan – veien videre
9. Eventuelt
Dagsorden og sakspapirer finnes også på https://www.mjosbyen.no/styringsgruppemoter/

Sakspapirer til styringsgruppemøte i Mjøsbyen 7. november 2018
1. Referat fra forrige prosjektmøte
Referat fra styringsgruppemøtet 25. september finnes på https://www.mjosbyen.no/wpcontent/uploads/2018/10/referat-styringsgruppemote-mjosbyen-250918.pdf
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.
2. Politisk verksted i september
Presentasjoner og oppsummering fra samlingen finnes på
https://www.mjosbyen.no/politisk-verksted-september-2018/
Det har i etterkant av samlingen vært et stort mediefokus på bomringer i Mjøsbyen. Se
sak 7 for oversikt over mediesaker september – oktober. Det har vært innlegg både av
kritisk karakter, og innlegg med støtte til Mjøsbyprosjektet. Både politisk og faglig ledelse
i Mjøsbyen har i ettertid skrevet innlegg / kronikker i regionens aviser for å gi korrekt
informasjon om Mjøsby-prosjektet.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.
3. Strategidokument
Arbeidet med selve strategidokumentet pågår med utgangspunkt i det
kunnskapsgrunnlag som er utarbeidet, drøftinger i dialogmøter, arbeidsgrupper,
prosjektgruppe, styringsgruppe og politisk verksted. En disposisjon for
strategidokumentet gjennomgås i møtet. Det legges opp til drøftinger i styringsgruppa
om følgende tema:
Felles areal- og transportstruktur – Hele Mjøsbyen skal få en positiv utvikling,
arealbruken bør være samordnet med transporttilbudet og slik at målene for Mjøsbyen
kan nås.
I møtet presenteres arbeidet så langt vedrørende prioriterte utviklingsområder i
Mjøsbyen og med de kriterier og begrunnelser som følger en slik prioritering.
Følgende tekstavsnitt er under utarbeidelse til denne overordnede delen av areal- og
strategidokumentet (kap 2):

 Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med kapittel 2 i Areal- og
transportstrategi for Mjøsbyen.
Arealstrategier – Hvordan vi bruker arealene våre er i stor grad med å prege hvor
attraktive byer og tettsteder er. Hvordan vi disponerer arealer og lokaliserer boliger,
virksomheter og andre funksjoner i samfunnet er også av stor betydning for hvilket
transportbehov som skapes og hvordan vi velger å gjennomføre reiser (med bil,
kollektivtransport, sykkel eller gange).
I møtet presenteres arbeidet så langt vedrørende arealstrategier for Mjøsbyen.
Innholdet følger i stor grad opp gjeldende nasjonale og regionale føringer for
arealpolitikken, men vil kunne oppfattes som en tydeliggjøring og tilpassing til
Mjøsbyen.
Følgende tekstavsnitt er under utarbeidelse til kap 3; Arealstrategier:

=> Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med kapittel 3 i Areal- og
transportstrategi for Mjøsbyen.

Transportstrategier – Hvordan transportsystemet og -tilbudet er utformet er av stor
betydning for hvordan vi velger å reise (med bil, kollektivtransport, sykkel eller
gange). Transportsystemet vil også kunne påvirke framtidens arealbruk ved at
områder som får bedre tilgjengelighet blir mer attraktive å utvikle. Transporttilbudet
er også av stor betydning for steders attraktivitet og tilgjengelighet. Videre utvikling
av transportsystemet vil være avgjørende for at Mjøsbyen skal kunne bli ett bo- og
arbeidsmarked.
I møtet presenteres arbeidet så langt vedrørende transportstrategier for Mjøsbyen.
Innholdet følger i stor grad opp innspill i dialogsamlinger og politisk verksted.
Følgende tekstavsnitt er under utarbeidelse til kap 4; Transportstrategier:

Det legges i tillegg opp til en drøfting i møtet om framtidige muligheter for å
finansiere et helhetlig transportsystem i Mjøsbyen.
=> Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med kapittel 4 i Areal- og
transportstrategi for Mjøsbyen.
Handlingsprogram. Til hvert av ovennevnte kapitler 2-4 vil det utarbeides
handlingspunkter” som definerer nærmere hvordan areal- og transportstrategiene
skal følges opp videre.
I møtet presenteres arbeidet så langt vedrørende handlingsprogrammet.
=> Innspill fra styringsgruppa tas med i videre arbeid med handlingsprogrammet til
Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Forslag til vedtak: Gjennomgang av utkast til areal- og transportstrategi for Mjøsbyen
tas til orientering. Innspill fra styringsgruppa tas med i det videre arbeidet med
strategidokumentet. Et høringsutkast av strategidokumentet legges fram for
styringsgruppa i eget møte i desember.
4. Dialog- og kunnskapssamling 27. november
Et utkast til program for samlingen vil bli gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.
5. Fylkeskommunale midler brukt til samferdselstiltak i Mjøsbyen
En oversikt over fylkeskommunale midler brukt til veg- og kollektivtiltak i kommunene i
Mjøsbyen 2018 – 2021 vil bli gjennomgått i møtet.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.
6. Budsjett og økonomi
Status for prosjektets økonomi og forslag til revidert budsjett gjennomgås i møtet.
Total budsjettramme for prosjektet er uendret. Post for prosjektledelse foreslås økt blant
annet som følge av forlenget prosjektperiode, og det foreslås derfor å foreta justeringer
mellom postene i budsjettet.
Forslag til vedtak: Forslag til revidert budsjett vedtas.
7. Kommunikasjon og media
Kort gjennomgang av medierapport for september og oktober. Rapporten finnes på
https://www.mjosbyen.no/wp-content/uploads/2018/10/mjosbyen-saker-i-mediaseptember-oktober2018.pdf.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.
8. Prosessplan – veien videre
En oppdatert prosjektplan er lagt ut på https://www.mjosbyen.no/wpcontent/uploads/2018/10/prosjektplan-mjosbyen-revidert-oktober-2018.pdf etter
vedtak om utvidet prosjektperiode på styringsgruppemøtet 25. september.

Grov fremdriftsplan for veien videre:
November 2018: Dialog- og kunnskapssamling 27. november.
Desember 2018: Høringsutkast strategidokument ferdigstilles.
Styringsgruppens vedtak av strategidokumentets høringsutkast.
Høringssak til Fylkesrådet i Hedmark og Fylkesutvalget i Oppland.
Januar 2019:
Vedtak av høringsutgave i fylkesrådet i Hedmark og fylkesutvalget i
Oppland, senest 15. januar.
Jan – mars 2019: Høring. Vedtak av høringssvar i kommunene.
April/mai 2019: Ferdig strategi utarbeides og behandles i styringsgruppa.
Sak til fylkestingene i Hedmark og Oppland.
Juni 2019:
Strategien vedtas i fylkestingene i Hedmark og Oppland
Forslag til vedtak: Informasjonen om fremdriftsplan tas til orientering. Styringsgruppen
vedtar strategidokumentets høringsutkast i desember.

