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Hva er Mjøsbyen?

Vedtatt av fylkestingene i Hedmark og Oppland i april 2017

• Mjøsbyen er en 
samarbeidsarena for 
utvikling av en mer 
konkurransedyktig- og 
bærekraftig region med 
attraktive og levende 
byer og tettsteder og 
«grønne reiser».

Attraktive steder og grønne reiser



Prosess og samarbeid

Utarbeidelse av strategi

Oppstart 
april-17

Vedtak  
april-20

Høring 
vår -19

Møter og  dialogsamlinger med regionale aktører

Oppfølging

Oppstart 
høst-20

Etablering av 
samarbeidsavtale

Oppfølging av handlingsprogram

Vedtak 
om 

avtale-
inngåelse 
vår/høst 

2021

Møter og  dialogsamlinger med regionale aktører



Ønske om deltakelse fra Gausdal kommune

• Behandling av høringsinnspill til 
Mjøsbystrategien

- Gausdal kommune ber om å bli en 
aktiv part i neste fase av samarbeidet

- Vedtak i kommunestyret 28.03.19

• Vedtak i styringsgruppen i 
Mjøsbyen i februar 2021 om at 
Gausdal kommune kan delta som 
en part inn i det videre 
samarbeidet.



Utbyggingsmønster

Boliger og fritidsboliger

Utfordringsbildet – bosetningsmønster



Kunnskapsgrunnlag



Arealstrategier

• Utvikle attraktive og kompakte byer 

og tettsteder med kvalitet.

• Lokalisere arbeidsplasser og 

publikumsrettede virksomheter etter 

prinsippet om rett virksomhet på 

rett sted.

• Styrke Mjøsa som felles ressurs, og 

sikre dyrka mark og grønnstrukturer 

gjennom bærekraftig 

arealforvaltning



Transportstrategier

• Utvikle et helhetlig og bærekraftig 

transportsystem

• Fullføre byggingen av jernbanen og 

hovedvegnettet

• Utvikle et mer attraktivt regionalt 

kollektivtilbud

• Utvikle et styrket lokalt busstilbud

• Utvikle et mer attraktivt tilbud for 

gåing og sykling

• Samarbeide om felles 

parkeringspolitikk

• Utvikle et mer robust og bærekraftig 

godstranportsystem

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOqzuWuzsgCFWv0cgodHJMPcg&url=http://www.ostlendingen.no/elverum/her-ma-du-betale-40-kroner-for-a-kjore/s/2-2.2757-1.4582755&bvm=bv.105454873,d.bGQ&psig=AFQjCNEwmGe55k5alB2vXoKOgjS_D7AwlQ&ust=1445338215998712


Regionale reiselivs-
destinasjoner

• Øyer/Hafjell og Nordseter/Sjusjøen 

er de største regionale 

hytteområdene i Mjøsbyen, fulgt av 

Budor. 

• Behov for felles strategier for 

utvikling av fjellområdene og for å 

styrke Mjøsa som ressurs 

• Behov for å utvikle nye konsept for 

transport som reduserer avhengighet 

til bil for reiselivsdestinasjoner



Handlingsprogram



• Strategien er faglig og prinsipiell.

• Skal legges til grunn for framtidig arbeid med 
samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging 
i regionen.

• Men, areal- og transportstrategien for Mjøsbyen 
er ikke juridisk bindende. Det overlates et 
betydelig handlingsrom for kommunal 
tilpasning.

• Den er basert på konsensus og inneholder 
derfor også kompromisser. 

Strategien samordner arealbruk og transport 



• Strategien har et langsiktig perspektiv (2050), 
mens handlingsprogrammet følger opp 
strategiene på kort sikt (2019-23) og mellomlang 
sikt (2024-2033). 

• En samarbeidsavtale skal sikre fortsatt dialog og 
forpliktende samarbeid mellom aktørene 

• Mjøsbyen vil være en dynamisk samarbeids- og 
utviklingsarena for partnerne. Innholdet i 
samarbeidet kan utvikle seg over tid. 

Strategien samordner arealbruk og transport 



• Satsing på samarbeid for det enkelte 
byområde eller region gir 
ringvirkninger

• En mer attraktiv og 
konkurransedyktig region vil kunne gi 
større muligheter til å opprettholde 
dagens bosettingsmønster og 
videreutvikling for hele omlandet

Sterkere byer/region vil gi større muligheter for 
hele omlandet



Arbeidet er basert på erfaringer fra andre regioner

Viktig å 
synliggjøre 
Mjøsbyen 
nasjonalt

https://www.skien.kommune.no/globalassets/bdk/byutvikling/bypakka/vedtatt-atp-grenland.pdf
https://www.moss.kommune.no/_f/p1/i14c11013-1eab-4a8c-8c8b-d8699715ccdf/samarbeidsavtale-01092018-010923.pdf


Mjøsbysamarbeidet innebærer ikke nye 
bompengefinansierte bypakker!

Ref. FU- sak 37/2020 

Fylkestinget vil arbeide for å få gjennomslag for en statlig 
belønningsordning for mellomstore byer (inkludert 
Mjøsbyen). Dette skal sikre en mer samordnet 
finansiering mellom stat, fylke og kommune, av tiltak 
knyttet til kollektivtransport, sykkel og gange.

Fylkestinget viser til strategien som omtaler at partnerne i 
Mjøsbyen selv ønsker å bidra i større grad i en ny og 
helhetlig finansieringsordning, og understreker at det ikke 
er ønskelig med bompengefinansiering som en del av en 
eventuell belønningsordning. 



➢ Stå samlet – større mulighet til å 
nå frem i nasjonale satsinger

➢ I førersete for å prøve ut nye 
teknologiske løsninger (F.eks. båt 
på Mjøsa)

➢Påvirkningsarbeid for nye 
belønningsordninger for 
mellomstore byer 

 flere statlige midler til 
Mjøsbyen?

Hvorfor jobbe sammen om Mjøsbyen?



Etablering av samarbeidsavtale –
hovedaktivitet i 2021

Behov for å formalisere og forplikte 
samarbeidet gjennom en avtale. 



Prosess - samarbeidsavtale

• Høsten 2020: Drøfting i styringsgruppe og 
samarbeidsgruppe

• Februar 2021: Beslutning med anbefaling i 
styringsgruppa

• April-juni 2021: Prosess og vedtak i 
kommunestyrer knyttet til 
samarbeidsavtalen

• Oktober 2021: Samarbeidsavtalen vedtas i 
fylkestinget



• Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen inneholder et 

ambisiøst handlingsprogram, med i alt 20 handlingspunkter. 

Oppgavene i samarbeidet vil hovedsakelig være knyttet til oppfølging 

av handlingsprogrammet for Mjøsbystrategien. 

• Et felles grep på areal- og transportutviklingen, særlig et arbeid for å 

påvirke mulighetene for å etablere belønningsordning som kan bidra 

til å finansiere investeringer i infrastruktur og drift av 

kollektivtrafikken.

Oppgaver og hensikt med avtalen



Parter i avtalen

• 10 kommuner, fylkeskommunen, 3 statsetater – disse møtes regelmessig 
på administrativt og politisk nivå



Hovedprinsipp for samarbeidet

• Vedtatt areal- og transportstrategi legges til grunn for arbeidet.

• Samarbeid mellom selvstendige og likeverdige parter.

• Konsensus legges til grunn for anbefalinger og tilrådninger.

• Samarbeidet baseres på en dialog- og kunnskapsbasert tilnærming.



Organisering 

• Samarbeidet ledes av en styringsgruppe, tilsvarende som under utarbeidelse av 
Mjøsbystrategien.

• Gir anbefalinger om tiltak og følger opp budsjett og bruk av midler.

• Dette endrer ikke på de institusjonelle forhold. Alle partnere ivaretar sine 
ansvarsområder som før.

• Administrativ samarbeidsgruppe – forbereder saker til styringsgruppen

• Sekretariat – sikre gjennomføringskraft og legge til rette for adm og politiske fora



Finansiering - Midler til drift av samarbeidet fra 2022

• Hovedmodell for finansiering er at hver kommune bidrar med årlig sum på kr. 
50.000,- + et tillegg på kr 2 pr innbygger og at Innlandet fylkeskommune årlig bidrar 
med kr. 500.000,-. 

• Dette vil gi en årlig basisfinansiering av samarbeidet i størrelsesorden ca. kr. 1,4 
millioner. 

• Statsetatene forventes å bidra gjennom medvirkning i dialogsamlinger som bidrar 
til faglig utvikling og eventuelt gjennom medfinansiering av utredninger som er 
relevant for egen part.



Finansiering - Samarbeidsmidler fra 2022

• Samarbeidsmidlene sikrer finansiering av løpende oppgaver; felles 
kunnskapsgrunnlag, innhente faglige råd, gjennomføre utredninger, følge opp tiltak 
i handlingsprogrammet, drifte hjemmeside og annet kommunikasjonsarbeid.

• Avtalen vil ikke omhandle midler til investering. Dette må avklares for hvert 
prosjekt etter en kostnadsfordelingen partene blir enige om. Det vil inngås skriftlige 
avtaler om dette for hvert enkelt prosjekt.



• Tidligere felles innspill til politisk ledelse om 
behovet for ny belønningsordning for 
mellomstore byområder.

• Mjøsbyen har avgitt et nytt felles innspill til 
Transportkomitéen på Stortinget 

• Forslag til komitémerknader og politisk 
påvirkningsarbeid fram til behandling av 
Stortingsmeldingen

• Foreslåtte tilskuddsordning er svakt 
begrunnet når det gjelder hensikt, 
avgrensning av byområder, vilkår og hva 
midlene fra tilskuddsordningen kan brukes til.

Innspill NTP-prosessen



Fremdriftsplan/milepælsplan for 2021

Januar: Lansering av ny reisevanerapport for Mjøsbyen

Mars: Høringsforslag til samarbeidsavtale, vedtatt av styringsgruppa

Mars - april: Forankringsmøter i kommunene knyttet til samarbeidsavtalen og 

vedtatt areal- og transportstrategi for Mjøsbyen

April/mai: Felles innspill/uttalelse NTP om behovet knyttet til 

belønningsmidler

April - juni: Prosess og politiske vedtak i kommunene knyttet til 

samarbeidsavtalen

August – sept: Ferdig sak til fylkestinget, samarbeidsavtale

August-sept: Igangsetting av utredningsarbeid iht. prioritert oppgave i 

handlingsprogrammet

September – okt: Kunnskap- og dialogsamling

Oktober: Samarbeidsavtalen vedtas i fylkestinget

November-desember: Forslag til aktivitetsplan og budsjett 2022



Følg med på hjemmesiden



Takk for oppmerksomheten!

www.mjøsbyen.no

http://www.mjosbyen.no/

