Styringsgruppemøte «Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen»

Tid:

Tirsdag 2. mai kl 9.00 – 14.00

Sted: Scandic Elgstua, Elverum

Dagsorden:
1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte.
2. Strategidokument
1.
2.
3.
4.

Gjennomgang av høringsinnspill og vurderinger
Gjennomgang av utkast til endelig utgave
Gjennomgang av utkast til handlingsprogram og prioritering av handlingspunkter
Videre bearbeiding av dokumentet

3. Samarbeidsavtale – veien videre etter vedtak av strategi
4. Budsjett og økonomi
5. Kommunikasjon og media
6. Eventuelt
Dagsorden og sakspapirer finnes også på https://www.mjosbyen.no/styringsgruppemoter/

Sakspapirer til styringsgruppemøte i Mjøsbyen 2. mai 2019
1. Referat fra forrige styringsgruppemøte
Referat fra styringsgruppemøtet 17. desember finnes på https://www.mjosbyen.no/wpcontent/uploads/2019/01/referat-styringsgruppemote-mjosbyen-171218.pdf
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

2. Strategidokument

2.1. Høringsinnspill
Det er totalt mottatt 37 høringsinnspill til areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. I tillegg til
partene i Mjøsbyen har blant annet Hedmark Trafikk, Opplandstrafikk, privatpersoner,
interesseorganisasjoner, enkelte regionråd og politiske partier gitt høringsinnspill. Se vedlagte
dokument med alle høringssvar, samt vedlagte oppsummering og vurdering av innspillene.
Kort gjennomgang av innspill og sekretariatets vurdering i møtet. Gjennomgang og drøfting i
møtet.

2.2. Utkast til endelig utgave
På bakgrunn av innkomme høringsinnspill og drøftinger i prosjektgruppa er det utarbeidet et
utkast til endelig strategidokument. Se vedlagt. Gjennomgang og drøfting i møtet.

2.3. Utkast til handlingsprogram
Handlingsprogrammet i strategiens høringsutgave inneholdt mange handlingspunkter, som var
ment som en meny for prioritering. Både prosjektgruppa og flere høringsinstanser har gitt
innspill på handlingspunkter som bør prioriteres, og at antall handlingspunkter i endelig utgave
bør begrenses.
Sekretariatet har ut fra høringsinnspillene og en helhetsvurdering av antall tiltak og mulighet for
oppfølging, foretatt en gjennomgang og vurdering av hvilke handlingspunkter som bør tas ut og
hvilke som bør prioriteres i endelig utgave. En kort gjennomgang av vurderinger og prioriteringer
gis i møtet. Se vedlagte oversikt over forslag til prioritering. Drøfting i møtet.

2.4. Videre bearbeiding av dokumentet
Sekretariatet ønsker, sammen med leder og nestleder i styringsgruppa å få mandat til å foreta
justeringer i dokumentet i tråd med innspillene fra styringsgruppa, samt få mandat til å foredle
dokumentet videre med bilder, kildehenvisning, figurer og layout før endelig ferdigstilling av
strategidokumentet.

Forslag til vedtak:
1. Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen vedtas sendt til politisk behandling i Fylkestingene i
Oppland og Hedmark.
2. Sekretariatet, sammen med leder og nestleder i styringsgruppa får mandat til å foreta
justeringer i dokumentet i tråd med innspillene fra styringsgruppa. Sekretariatet får mandat til å
foredle dokumentet videre med bilder, kildehenvisning, figurer og layout før endelig ferdigstilling
av strategidokumentet.

3. Samarbeidsavtale – veien videre etter vedtak av strategi
Mange av kommunene i Mjøsbyen-samarbeidet har i sine høringssvar gitt tilbakemelding om at
de ønsker å videreføre samarbeidet om areal- og transportplanlegging i en samarbeidsavtale.
Forslag til vedtak: Styringsgruppa ber fylkeskommunene om at de etter vedtak av strategien
inviterer partene til videre samarbeid og utarbeidelse av en samarbeidsavtale for oppfølging av
areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

4. Budsjett og økonomi
Status for prosjektets økonomi gjennomgås i møtet.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

5. Kommunikasjon og media
Animasjonsfilmen om Mjøsbyen har vært vist på annenhver film på kinoene i Gjøvik,
Lillehammer, Hamar og Elverum i perioden 15. til 28. mars.
En oversikt over medieomtaler i perioden januar - april er vedlagt.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

