
 

 

Styringsgruppemøte «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen» 

 
 
Tid:  Mandag 17. desember 2018 kl 15.30 – 17.00 

Sted:  Scandic Lillehammer hotel, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer 

 
 

Dagsorden: 
 
1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte 

2. Strategidokument – forslag til høringsutkast 

3. Videre prosess 

4. Eventuelt 

 

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

  

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


 

 

 

Sakspapirer til styringsgruppemøte i Mjøsbyen 17. desember 2018 

 

1. Referat fra forrige prosjektmøte 

Referat fra styringsgruppemøtet 7. november finnes på https://www.mjosbyen.no/wp-
content/uploads/2018/11/referat-styringsgruppemote-mjosbyen-071118.pdf 

 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 

 

2.   Strategidokument  

Vedlagte strategidokument er ferdigstilt i etterkant av dialogsamlingen på Øyer 27. 
november. Et utkast til dokument ble drøftet i prosjektgruppa 5. desember. Dokumentet 
er betydelig endret etter dette. Prosjektgruppa har fått vedlagte versjon til gjennomsyn 
parallelt med at styringsgruppa får dokumentet. Sekretariatet / prosjektleder vil i møtet 
redegjøre for tilbakemeldinger fra prosjektgruppa. 

I møtet vil strategien gjennomgås og styringsgruppas medlemmer oppfordres til å gi 
tilbakemeldinger. Det er ønskelig at styringsgruppa kan enes om å sende dokumentet til 
høring, selv om alle partnere ikke er enig i alt innhold. I etterkant av høring 
(januar/februar – mars 2019), vil styringsgruppa igjen få dokumentet til behandling med 
forslag til evt. endringer, før endelig vedtak i de to fylkeskommunene i juni 2019.  

Forslag til vedtak: Høringsutgave av Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen vedtas 
sendt til politisk behandling i Fylkesutvalget i Oppland og Fylkesrådet i Hedmark. 
Sekretariatet får mandat til å foredle dokumentet videre med bilder, kildehenvisning, 
figurer og layout før dokumentet sendes på høring. 

 

3.   Videre prosess  

Grov fremdriftsplan for veien videre: 
Januar 2019:   Vedtak av høringsutgave i Fylkesutvalget i Oppland 15. januar. 

Vedtak av høringsutgave i Fylkesrådet i Hedmark 21. januar. 
Jan/febr. – 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.  
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