
Interpellasjon om ATS Mjøsbyen  
  
Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med 
beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer 
konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og 
tettsteder.  
Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan 
knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.  
Slik lyder overskriften i styringsdokumentet. Planen har mange positive visjoner for 
regionen, men den begrenser også hver enkelt kommunes rett til selv å bestemme egen 
utvikling. Den debatten hadde vi i forrige kommunestyremøte, og det ser ikke lyst ut for 
Østre Toten. 
  
Styringsdokumentet legger opp til at kommunene må bidra mer til kollektivsatsingen og 
lokale bomringer. Dette fikk vi også delvis bekreftet av representanter fra 
Mjøsbyen-prosjektet forrige kommunestyremøte. Erfaringene fra andre byer med 
bymiljøpakker har også vært at den lokale finansiering har blitt hentet fra bilistene gjennom 
innføring av bompenger.  
  
Samarbeidsavtalen vil legge tydelige føringer for planarbeidet i kommunene. Den vil da også 
gi fylkeskommunen og fylkesmannen forsterkede muligheter til innsigelser i lokale 
plansaker. Vi i Østre Toten er godt kjent med Fylkesmannens innsigelser og innblanding i 
vårt lokaldemokrat, og med en slik plan vil vi stå svakere mot nye innsigelser.  
  
Vi i Fremskrittspartiet ser at det er mye positivt i det utarbeidede høringsutkastet og at deler 
av planen er et godt styringsdokument for hele regionen. Men vi er bekymret for den lokale 
selvbestemmelsesretten. Til høsten er det valg, og da velger innbyggerne de som skal styre 
kommunen de neste fire årene. Vi mener at innbyggerne også kan stemme over om 
lokalpolitikernes handlingsrom skal bli mindre.  
  
Fremskrittspartiet mener:  

1.      Samarbeidsavtalen for ATS Mjøsbyen sendes til folkeavstemning  
2.      Folkeavstemningen gjennomføres sammen med kommunevalget 2019  
3.      Den signerte samarbeidsavtalen skal være rådgivende, ikke juridisk bindende  
  

Hva mener ordfører om dette forslaget? Kan folket si sin mening i høstens valg? 
  
  
Interpellant 
Tor Gaute Lien 
Østre Toten FrP 


