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Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Eidsvoll kommune
Gjøvik kommune
Hamar kommune
Lillehammer kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune
Østre Toten kommune

Parkgata 36, 2317 Hamar
Storgata 170, 2615 Lillehammer
Statens Hus, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo
Schweigaards gate 4, 0185 Oslo
Parkgata 64, 2317 Hamar
Kirkegata 76, 2609 Lillehammer
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik
Vangsvegen 51, 2317 Hamar
Storgata 51, 2609 Lillehammer
Brugata 2, 2380 Brumunddal
Storgata 45, 2335 Stange
Rådhusgata 20, 2850 Lena

Invitasjon til tenkedugnad for Mjøsregionens framtid
Bakgrunn
I 2008 leverte Fylkesmannen i Hedmark en rapport som ble kalt Det gode liv ved Mjøsa
med retningslinjer for planlegging i strandsona. Rapporten var et resultat etter et års
samarbeid mellom tre fylkesmenn, tre fylkeskommuner og syv kommuner rundt Mjøsa.
Rapporten konkluderte med at det var behov for å oppdatere og modernisere retningslinjene
for planlegging i strandsonen, som for en stor del var bestemmelser som ivaretok
verneaspektet. Nytt i de nye anbefalte retningslinjene var ønsket om å åpne for
(nærings-)utvikling i strandområdene. Et annet av hovedmålene var å øke allmennhetens
tilgjengelighet til Mjøsas strandsone.

Vurdering
Vår forening hilste initiativet og resultatet som kom den 1. juli 2008 velkommen.
Vi er en interesseorganisasjon som ser at medlemmenes interesser best kan ivaretas i en
større kontekst enn vår egen; at Mjøsregionen utvikler seg til et kraftsentrum for
bærekraftig verdiskaping der menneskene har opparbeidet seg høy livskvalitet.
Det er vår oppfatning at det skal være mulig å utvikle Mjøsregionen til et kraftsentrum i
Norge. Vår forening kan ikke klare dette alene, men vi ønsker å bidra.
Det viktigste grunnlaget for et kraftsentrum er etter vår mening verdiskapende og
bærekraftig næring, kombinert med relevant og kvalitetsorientert;







Forskning, innovasjon og utdanning
Helse- og omsorgstjenester
Politikk og offentlig forvaltning
Frivillig foreningsvirksomhet
Forvaltning av naturgitte fordeler og kulturlandskapet
Friluftsliv og idrett.

Mjøsa Strandeierforening

NO 985 833 869
Postadresse: Turistvegen 895, 2372 Brøttum
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Nettadresse www.mjosastrand.no
Følg oss på www.facebook.com/mjosastrand
Telefon: 901 19 299

Dette mener vi vil ivareta dagens verdier i regionen og skape nye givende arbeidsplasser og fritidsaktiviteter i et miljø preget av ren og vakker natur, kunst og kultur.
Vi mener videre i denne sammenheng at det må defineres satsningsområder for næring i
Mjøsregionen. Regionens fortrinn og vilje til å legge til rette for ny næring og videreutvikling
av eksisterende næring må markedsføring «vidt og bredt». Tiden er riktig for dette nå som
Norge har passert toppen under høstingen fra olje og gass, og når fremtidens næringer og
overlevelses-/velferdsgrunnlag nå skal formes.
Alle er klar over at ny næring i privat regi ikke oppstår alene gjennom offentlige
beslutningsprosesser og tilrettelegging, men uten reell vilje og klok samordnet tilrettelegging
fra forvaltningene rundt Mjøsa er mulighetene for at nyskapingen skjer i andre regioner stor.
Blant våre tanker finner vi Regionpark Mjøsa og sterk involvering fra private virksomheter
som vi eventuelt tar frem dersom første steg med de her innbudte blir vellykket.
Vår forenings utviklingsprogram har dette målet i et 5-års-perspektiv: Tre fylkesmenn, tre
fylkeskommuner, syv kommuner (politikere og offentlig forvaltning), næringsliv, forskings/innovasjons-/utdanninginstitusjoner, helse-/omsorgsetaten, politiet, frivillige organisasjoner
og «folk flest» samhandler til det beste for regionen og alle aktørene som holder til i og som
besøker regionen. Verdiskapingsprosjektene og de interne foreningsprosjektene har nådd
sine mål.
Dette er «store tanker» for en forening som vår, men vi mener altså at våre medlemmer får
best rammevilkår for positiv utvikling ved at våre og andre regionale interessenters
interesser kan håndteres i en større kontekst enn det vår forening kan klare.

Konklusjon
Det er viktig for oss at vel 700 strandeiere rundt Mjøsa opplever ensartet offentlig forvaltning
og vi anmoder derfor om en status vedrørende behandlingen av rapporten Det gode liv ved
Mjøsa med retningslinjer for planlegging i strandsona og hvordan den er implementert i
forvaltningene rundt Mjøsa.
Videre er vi meget interesserte i å få reaksjoner på våre «store tanker» om å utvikle
Mjøsregionen til et kraftsentrum.
På denne bakgrunn tillater vi oss å invitere til en samling på Honne Hotell- og
Konferansesenter (www.honne.no), Honnevegen 60, 2836 Biri, fredag den 14. august 2015,
kl 0930-1530.
Vi ber om påmelding pr e-post innen fredag 19. juni 2015. Vi ser gjerne to deltakere fra hver
adressat, helst en leder med ansvar for tilrettelegging for næring og en leder med ansvar for å
bevare naturen og kulturlandskapet. I tillegg vil vi gjerne se toppledere eller deres nærmeste
medarbeidere. Til slutt anmoder vi om snarest å få oppgitt en kontaktperson i denne
sammenheng, blant annet for en bred spørreundersøkelse som vi gjennomfører.
Foreløpig program finnes på neste side – eventuelle kommentarer til dette er vi glade for.
Med vennlig hilsen fra

(elektronisk signatur)
Reidar A. Løvstuen
Styreleder
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(elektronisk signatur)
Jørgen Erik Galtestad
Daglig leder
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Program
for

«Tenkedugnad for Mjøsregionens fremtid»
Honne Hotell- og Konferansesenter, Biri
14. august 2015

A
B
C

D
E

F
G

H
I
J

Innhold
Fremmøte - registrering - kaffe/te en kakebit.
Velkommen – Hvem Mjøsa
Strandeierforening er.
Orientering om prosjektet som endte
opp med rapporten Det gode liv ved
Mjøsa med retningslinjer for
planlegging i strandsona.
Orientering og Program Mjøsa og
Mjøsstrendene.
Forberedte innlegg om;
a) Status ift rapporten Det gode liv
ved Mjøsa med retningslinjer for
planlegging i strandsona sine
anbefalinger.
b) Refleksjoner rundt Mjøsa
Strandeierforenings «store
tanker».
Lunsj

Hvem
Alle

Tid
0930-0945

Styreleder
Mjøsa Strandeierforening
Prosjektleder
Sigrid Johanne Langsjøvold

0945-0955

Daglig leder
Mjøsa Strandeierforening
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus Fylkeskommune
Hedmark Fylkeskommune
Oppland Fylkeskommune

1010-1030

Honne Hotell- og Konferansesenter

1200-1300

Forberedte innlegg om;
a) Status ift rapporten Det gode liv
ved Mjøsa med retningslinjer for
planlegging i strandsona sine
anbefalinger.
b) Refleksjoner rundt Mjøsa
Strandeierforenings «store
tanker».
«Nest siste ord» - noe som må sies.

Eidsvoll kommune
Gjøvik kommune
Hamar kommune
Lillehammer kommune
Ringsaker kommune
Stange kommune
Østre Toten kommune

1300-1315
1315-1330
1330-1345
1345-1400
1400-1415
1415-1430
1430-1445

Alle

1445-1500

Oppsummering og evt konklusjoner.
Hva nå?
Takk for innsatsen – vel hjem!

Alle v/daglig leder
Mjøsa Strandeierforening
Styreleder
Mjøsa Strandeierforening

1500-1520

0855-1010

1030-1045
1045-1100
1100-1115
1115-1130
1130-1145
1145-1200

1520-1530

Innleggene bes sendt til jorgen@galtestad.no innen 7. august 2015 slik at de lett kan vises
fra én PC den 14. august og slik at de kan benyttes i etterarbeidet. Vi forutsetter at de kan
legges på vår nettside etter samlingen; www.mjosastrand.no.
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