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SAMARBEIDSAVTALE OM AREAL- OG TRANSPORTUTVIKLING I MJØSBYEN 2022-26  
 
Vedlegg: 
- Orientering i Gausdal kommunestyre 27. mai 2021 om Mjøsby-prosjektet 
- Forslag til samarbeidsavtale 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - 
 
SAMMENDRAG: 
Gausdal kommune er invitert inn i Mjøsby samarbeidet. Saken omhandler 
samarbeidsavtalen for perioden 2022-2026. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
De 2 andre kommunene i Lillehammer-regionen er med i Mjøsbysamarbeidet. Vi har et 
politisk vedtak frå tidligere om å få delta i samarbeidet. I neste fase er Gausdal kommune 
invitert til å gå inn i samarbeidet, og kan gjøre det ved å inngå samarbeidsavtale om areal- og 
transportutvikling i Mjøsbyen for 5-årsperioden 2022-26. Det er laget en felles 
saksframstilling for politisk behandling av samarbeidsavtalen i kommunene og Innlandet 
fylkeskommune.  
 
Bakgrunn 
Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble til gjennom en omfattende kunnskaps-,  
strategi- og dialogprosess i 2017 og 2018 der kommunene, fylkeskommunene og statlige  
etater deltok aktivt. Alle involverte parter har sluttet seg til innholdet i strategien. Strategien 
var på ny oppe til politisk behandling i Innlandet fylkeskommune etter fylkessammen-
slåingen og den ble der vedtatt av fylkestinget i april 2020. 
 
Areal- og transportstrategien for Mjøsbyen skal legges til grunn for framtidig arbeid med  
samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging i regionen, men strategien er ikke juridisk  
bindende. Strategien opphever ingen gjeldende planer etter plan- og bygningsloven, men gir  
føringer for framtidige revisjoner av disse. Samtidig gir strategien et betydelig lokalpolitisk  
handlingsrom. I Mjøsbyen samarbeides det om saker det er konsensus om. Strategien har et  
langsiktig perspektiv (2050), mens handlingsprogrammet følger opp strategiene på kort sikt  



  
 
 

  
 
 

 

(2019-23) og mellomlang sikt (2024-2033). I alt 20 handlingspunkter inngår i  
handlingsprogrammet.  
 
For å kunne utvikle Mjøsbyen i tråd med strategien, ble det foreslått å etablere en  
samarbeidsavtale som sikrer fortsatt dialog og forpliktende samarbeid mellom aktørene. Et  
tett samarbeid mellom alle aktørene som har ansvar i areal- og transportpolitikken er  
nødvendig for å nå målsettingene for Mjøsbyen. 
 
Et viktig tema i Mjøsbyen fremover er å samarbeide om å få etablert og utvikle en statlig  
belønningsordning for mellomstore byområder som gir styrket finansiering til å gjennomføre  
transporttiltak som fremmer nasjonale, regionale og lokale mål. 
 
Styringsgruppen for Mjøsbysamarbeidet har nå vedtatt et forslag til Samarbeidsavtale om  
areal- og transportutvikling i Mjøsbyen for perioden 2022-26. Denne sendes nå til politisk  
behandling i kommunene og Innlandet fylkeskommune, og til behandling i statlige etater. 
Samarbeidsavtalen vil gjelde i 5 år fra og med 2022. Se samarbeidsavtalen i vedlegg. 
 
Om forslaget til samarbeidsavtale: 
Parter i avtalen i dag: Innlandet fylkeskommune, kommunene Øyer, Lillehammer, Ringsaker,  
Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Statens vegvesen,  
Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet. De statlige etatene deltar i samarbeidet i  
kraft av sin sektorkompetanse. 
 
I de tilfeller der Mjøsbyen uttaler seg til statlige planprosesser vil statsetatene ikke være en 
del av uttalelsen.  
 
Bakgrunn for avtalen: Areal- og transportpolitikken formes av kommunene, 
fylkeskommunen og av staten. Det er derfor viktig at forvaltningsnivåene samarbeider på 
grunnlag av felles mål og strategier. Areal- og transportpolitikken er viktig for å styrke 
Mjøsbyens attraktivitet og konkurransekraft og for å nå nasjonale, regionale og lokale klima-, 
transport- og arealmål. 
 
Hensikt med avtalen: Bl.a. Et felles grep på areal- og transportutviklingen, særlig et arbeid 
for å påvirke mulighetene for å etablere belønningsordning / byvekstavtale som kan bidra til 
å finansiere investeringer i infrastruktur og drift av kollektivtrafikken. 
 
Hovedprinsipp for samarbeidet: Til grunn for arbeidet legges vedtatt Felles areal- og  
transportstrategi for Mjøsbyen. Samarbeidet er mellom selvstendige og likeverdige parter. 
Konsensus legges til grunn for anbefalinger og tilrådninger. Samarbeidet baseres på en  
dialog- og kunnskapsbasert tilnærming.  
 
Mål for samarbeidet: Hovedmålet for Mjøsbystrategien er å bidra til en utvikling av en mer  
konkurransedyktig- og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder og  
«grønne reiser». 



  
 
 

  
 
 

 

 
Oppgaver i samarbeidet: 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.  
Handlingsprogrammet skal følge opp strategiene på kort sikt (2019-23) og mellomlang sikt  
(2024-2033). 
 
Organisering: Det etableres en styringsgruppe med tilsvarende sammensetningen som  
tidligere styringsgruppe for utarbeidelse av Mjøsbystrategien. Styringsgruppen består av  
politisk ledelse i kommuner og fylkeskommune og administrativ ledelse i statlige etater. 
Det etableres en fast administrativ samarbeidsgruppe for oppfølgingen av Mjøsbystrategien  
med tilsvarende sammensetning som tidligere prosjektgruppe for utarbeidelse av strategien. 
Et fast sekretariat etableres for å sikre økt gjennomføring knyttet til oppfølging av 
handlingsprogrammet til Mjøsbystrategien og for å drive utviklingsarenaene faglig og 
politisk, forberede kunnskaps- og dialogsamlinger om saker som opptar partnerne i 
Mjøsbyen. 
 
Økonomi og rapportering: Fra og med år 2022 bidrar Innlandet fylkeskommune årlig med kr.  
500.000,- Hver av kommunene bidrar årlig med en fast sum kr. 50.000,- + et tillegg på kr 2 pr  
innbygger. Dette vil gi en årlig basisfinansiering av samarbeidet på i størrelsesorden 1,4 mill  
kr. 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. 
 
Ansvar og forpliktelser: Hver av partene i denne avtalen er forpliktet til å stille til disposisjon  
den nødvendige kompetanse, kapasitet og økonomiske midler som følger av denne avtalen. 
Oppsigelse av avtalen: Oppsigelse av avtalen fra en av partene må skje med minst ett års  
varsel gjeldende fra 1. januar. 
 
Endring av avtalen: Hver av partene kan be om revidering av avtalen. Endring av avtalen  
krever tilslutning av samtlige parter. 
 
Avtalens varighet: Avtalen varighet settes i første omgang til 5 år med en felles intensjon om  
å forlenge avtalen. Beslutning om forlengelse av avtalen skal skje senest ett år før avtalen  
utløper. 
 
Ovennevnte oppsummering av innholdet i samarbeidsavtalen bygger på erfaringer fra andre  
tilsvarende samarbeidsavtaler fra andre byområder, bl.a. i Gjøvik Lillehammer og  
Buskerudbyen. Erfaringer fra disse byområdene viser at samarbeid har resultert i bedre  
samordning, styrket finansiering og økt gjennomføringskraft for lokalt ønskede tiltak.  
 
Nærmere om hvorfor er det viktig å samarbeide om areal- og transportutvikling i  
Mjøsbyen 



  
 
 

  
 
 

 

Det har betydning når kommunene i en region står sammen om prioriteringer; for eksempel 
i innspill til NTP og i innspill til fylkets handlingsprogram for samferdsel. Samarbeid øker  
sjansen for gjennomslag. Samarbeid i Mjøsbyen utelukker ikke at kommuner også kan  
samarbeide med andre kommuner utenfor Mjøsbyen, f eks når det gjelder samferdselstiltak 
i tilgrensende kommuner og fylker. 
 
Dersom Mjøsbyen skal komme inn i den nye tilskuddsordningen for mellomstore byområder, 
(jfr forslag til NTP 2022-33) må det forutsettes at det er et etablert samarbeid i byområdet 
om areal- og transportutvikling og tiltakspakker for å bedre kollektivtransport, sykling og 
gange. Mjøsbyen samarbeider om felles innspill til Transport- og kommunikasjonskomitéen 
på Stortinget om dette. 
 
Felles overordnede prinsipper for arealutvikling i Mjøsbyen vil kunne redusere konflikt-
situasjoner i arealpolitikken og øke forutsigbarheten overfor næringslivet. Dette vil kunne 
bidra til økt attraktivitet og styrket konkurransekraft for regionen. 
 
Mjøsbyen vil være en dynamisk samarbeids- og utviklingsarena for partnerne. Innholdet i  
samarbeidet kan utvikle seg over tid. I Mjøsbyen samarbeides det om tiltak det er konsensus  
om mellom partnerne. Hver enkelt kommune vil ha anledning å ta opp tema av regional  
karakter eller tema som er spesielt viktig for den enkelte kommune. 
 
Innspill:  
 
Kommunene er invitert til å komme med særskilte innspill i videre arbeid med areal- og 
transportutvikling i Mjøsbyen, f.eks. viktige vei- og jernbanesatsinger.  
 
Økonomi:  
Økonomiske forpliktelser som følge av avtalen (for 2022= ca. kr. 62.000 for Gausdal) blir 
innarbeidet i neste budsjett og økonomiplan. 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Gausdal kommune slutter seg til samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen 2022-26.  

2. Økonomiske forpliktelser som følge av avtalen blir innarbeidet i neste budsjett og 
økonomiplan. 

3. Gausdal kommunes representant i styringsgruppe og administrativ 
samarbeidsgruppe i Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker 
som er viktige for Gausdal kommune, som redegjort for i saken. 



  
 
 

  
 
 

 

4. Særskilte innspill om satsinger/prioriteringer fra Gausdal kommune: ___ 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 45/21 den 09.06.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Gausdal kommune slutter seg til samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i 
Mjøsbyen 2022-26.  

2. Økonomiske forpliktelser som følge av avtalen blir innarbeidet i neste budsjett og 
økonomiplan. 

3. Gausdal kommunes representant i styringsgruppe og administrativ 
samarbeidsgruppe i Mjøsbysamarbeidet gis mandat til å sette på dagsorden de saker 
som er viktige for Gausdal kommune, som redegjort for i saken. 

4. Særskilte innspill om satsinger/prioriteringer fra Gausdal kommune: ___ 
 


