
 

  
  

 

Referat styringsgruppemøte Mjøsbyen 09.06.22 

Tid:  11.00 – 15.30    

Sted:  Hamar rådhus  

 

Tilstede: 

 

Styringsgruppe: 

Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune 

Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet 

Terje Rønning, Lillehammer kommune 

Anita Ihle Steen, Ringsaker kommune 

Jon Halvor Midtmageli, Øyer kommune 

Lillian Skjærvik, Elverum kommune 

Christen Engeloug, Løten kommune 

Einar Busterud, Hamar kommune 

Bjarne H. Christiansen, Stange kommune 

Frode Engen, Vestre-toten kommune  

Fred Anton Mykland, Staten vegvesen   

Bror Helgestad, Østre-toten kommune 

Anette Musdalslien, Gausdal kommune 

 

Sekretariat: 

Paul Berger, Innlandet fylkeskommune, samferdsel 

Einar Søberg, Innlandet fylkeskommune, samferdsel 

Tove Krattebøl, Innlandet fylkeskommune, samfunnsutvikling 

Eli N. Ruud-Olsen, Innlandet fylkeskommune, samferdsel 

Tor Atle Odberg, Norconsult 

Kasia Szary-Skadell, Norconsult 

 

Forfall: 

Torvild Sveen, Gjøvik kommune 

Anne Kathrine Fossum, Statsforvalteren i Innlandet 
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Sakliste: 

1. Velkommen, og gjennomgang av møtereferat fra 17.03.22 

2. Presentasjon av prosjektet Entré Øyer, v/Henning Holmbakken, Lillehammer-regionen 
vekst 

3. Oppfølging av arbeidet med finansieringsløsninger (H8)  

- Oppfølging av nullvekstmålet ift. statlige krav og forslag til videre prosess 

- Utkast til flyer, tilskuddsordning NTP 

- Regionvekstavtaler, status   

4. Aktørkartlegging og påvirkningsarbeid  

- Nærmere drøfting av aktørkart og påvirkningsarbeid  

5. Oppfølging av indikatorarbeid (H1) 

- Status og forslag til videre arbeid  

6. Dialog og kunnskapssamling  

- Fastsettelse av dato, innspill til tema, innledere/foredragsholdere  

7. Eventuelt 

 

Kort oppsummering fra møtet: 

 

1. Velkommen. Gjennomgang av møtereferat fra 17.03.22 

Kort oppsummering av referatet fra møtet i mars. 

Vedtak: 

Referat godkjennes 

 

2. Presentasjon av prosjektet Entré Øyer 

Gjennomgang av prosjektet Entré Øyer ved Henning Holmbakken, Lillehammer-regionen 

vekst. Kort drøfting av prosjektet og betydningen av å tenke nytt mht. reiser til 

fritidsdestinasjoner. Se vedlagte presentasjon.  

Vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. Sekretariatet lager et grunnlag for kunnskapsinnhenting 

knyttet til utvikling av nye mobilitetsløsninger til fritidsdestinasjoner. Et forslag vil bli 

presentert i neste styringsmøte. 

 

3. Oppfølging av arbeidet med finansieringsløsninger (H8)  

Nullvekstmål er en forutsetning for å motta statlige belønningsmidler, slik ordningen er i 

dag. Norconsult gikk nærmere igjennom hva nullvekstmålet er, og hva det betyr for 

Mjøsbyen. Se vedlagte presentasjon. Videre ble det drøftet nærmere behovet for en god 
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prosess og forankring av nullvekstmålet i kommunene. Det ble påpekt viktigheten av å 

holde nødvending framdrift som er koblet opp mot kommende NTP-prosess. SVV kan gi mer 

informasjon om NTP-prosessen og innspillsfrister i neste styringsmøte.  

 

Utkast til flyer ble drøftet. Flyeren kan betraktes som et virkemiddel i det videre 

påvirkningsarbeidet om den nye tilskuddsordningen i regi av NTP. Viktig å forenkle språk og 

bruke visuelle virkemidler for å gjøre budskapet tydelig. Layout og språk må tilpasses egne 

kommunepolitikere, administrasjon og næringsliv som målgruppe. 

Hensikt og prosess med regionvekstavtaler ble gjennomgått.  

Vedtak: 

Styringsgruppa ønsker god forankring av nullvekstmålet i kommunene, og støtter 

sekretariatets forslag til forankringsprosess.  

Sekretariatet utarbeider et nytt forslag til flyer basert på innspill gitt i møtet.  

Fylkeskommunen bidrar til å fremme Mjøsbyen som kandidat for regionvekstavtale i videre 

dialog med KDD. De andre partene bidrar til å framsnakke dette i aktuelle fora. 

 

4. Aktørkartlegging og påvirkningsarbeid  

Aktørkart, interessentanalyse og påvirkningsarbeid ble gjennomgått og drøftet. Se vedlagte 

presentasjon. Det lages en skisse til aktørkart med tidspunkter og aktuelle arenaer for 

påvirkning fram til neste styringsgruppemøte.  

Vedtak: 

Sekretariatet arbeider videre med utarbeidelse av aktørkart basert på innspill gitt i møtet. 

 

5. Oppfølging av indikatorarbeid (H1) 

Status og forslag til videre arbeid ble gjennomgått. Se vedlagte presentasjon. Et forslag til 

indikatorsett vil bli videre drøftet i bl.a. planlagte forankringsmøter i løpet av høsten. Det 

ble presisert at det ikke var nødvendig å legge opp til en prosess med egne politiske vedtak 

i kommunene.  

Vedtak: 

Sekretariatet arbeider videre med utarbeidelse av et indikatorsett basert på innspill gitt i 

møtet. 

 

6. Dialog og kunnskapssamling  

Sekretariatet foreslår dialog- og kunnskapssamling for Mjøsbyen tirsdag 8. november. Den 

aktuelle datoen passer godt for de fleste. Nullvekstmålet og den nye tilskuddsordningen i 

regi av NTP er aktuelle temaer. Næringslivet og ungdommens stemme er viktig å få med på 

samlingen. Forslag til tema og innledere sendes sekretariatet på e-post så raskt som mulig. 

Samlinga bør legges til et kollektivknutepunkt. 
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Vedtak: 

Sekretariatet jobber videre med planleggingen av neste dialog- og kunnskapssamling basert 

på innspill gitt i møtet. 

 

7. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt.



 
 

  
 

 


