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Plansystemet 
 

 

Regional plan for kulturminner skal gi føringer for en regional kulturminnepolitikk for Trøndelag. Planen er avgrenset til faste kulturminner, 
kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy, uavhengig av om de har noen vernestatus. Disse ses i sammenheng med kulturarvfeltet for øvrig, slik som 
forvaltning av løse kulturminner (gjenstander), immaterielle kulturminner og dokumentarv. Planen gjelder i perioden 2021 – 2027 (2031). 
Planen skal følges opp av et handlingsprogram som rulleres årlig. 

 

Regional plan for kulturminner skal spesielt bidra til måloppnåelse innenfor følgende mål i Trøndelagsplanen: 

 I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag 

 I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag 

 I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling 

 I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster 

 I 2030 har Trøndelag bærekraftig areal- og transportstruktur 

 I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 

 I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster 

  
 
 

Planen er en regional plan som kan få arealføringer. Planen 

inneholder mål og satsinger/strategier på utvalgte tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumentet skal følges opp av et handlingsprogram som 

behandles årlig. Handlingsprogrammet inneholder tiltak. 

Andre regionale planer og strategier med relevans for kulturminnefeltet: 
Regional plan for arealbruk og Strategi for klimaomstilling som er under utarbeidelse nå, og Strategi for kultur, Strategi for innovasjon 
og verdiskaping, Strategi for kompetanse som ble vedtatt i 2018 og 2019. 

 

 
Sentrale nasjonale føringer: 
Kulturminneloven og plan- og bygningsloven 

Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven  

NOU2002:01 Fortid former framtid 

St. meld. Nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner 

Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste – Kulturminnepolitikken 

Riksantikvarens Bystrategi 2017-2020 

Riksantikvarens Strategi for arbeid med kulturarv i kommunene (2019-2022) 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
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1 Innledning 

 

 

Dette planprogrammet for «Regional plan for kulturminner i Trøndelag» fastsetter rammene for 

hvordan arbeidet med planen skal foregå og hvilke tema og problemstillinger som vi skal arbeide med.   

I dag har fylkeskommunen to eldre kulturminneplaner. «Handlingsprogram for kulturminnepolitikk i 

Nord-Trøndelag», som er en tematisk plan, og «Regional plan for kulturminner i Sør-Trøndelag 2013 

– 2017 (21)», som har lister over regionalt prioriterte kulturminner og kulturmiljø. 

For å lykkes med å finne felles regionale satsingsområder, mål og tiltak, er vi avhengig av en felles 

innsats blant aktuelle aktører. Fylkeskommunen, med fylkestinget som regional planmyndighet, vil 

lede planprosessen.   

 
 

En regional planprosess er en god arena 
der vi kan løse utfordringer og gripe muligheter, prioritere og  

løfte fram i lag. 
 

1.1 Bakgrunn 
 
Samfunnsgode med mange ulike eiere og spredt ansvar 

Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap er et samfunnsgode som forvaltes av mange aktører; 

enkeltpersoner, bedrifter så vel som frivillige organisasjoner og ulike offentlige forvaltningsorganer 

på alle nivå. Ansvaret for kulturarven, dvs. de faste kulturminnene, løse gjenstander, 

dokumentarven og den immaterielle kulturarven, er spredt mellom ulike instanser. Dette er 

utfordrende for å se kulturarven som et hele, men det gir også noen spennende muligheter. En 

regional plan for kulturminner kan bidra til helhetstenking. 

 

Kommuneoverskridende 

Håndtering av kommuneoverskridende problemstillinger er et samfunnsansvar gitt til 

fylkeskommunene. I forbindelse med den nye regionreformen trekkes fylkeskommunen fram som 

en samordnende og mobiliserende aktør. Dette er en viktig del av begrunnelsen for 

fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle, og står sentralt i måten å utøve rollen som veileder og 

myndighetsutøver på kulturminneområder og som regional planmyndighet.  

Kommunene arbeider med kulturminneplaner – regional plan kan styrke forvaltningen 

Mange kommuner har startet arbeidet med å lage lokale kulturminneplaner, og flere er over i en 

fase der planene skal realiseres. Noen tema vil være felles for flere kommuner eller er av regional 

interesse. Et regionalt planarbeid kan styrke både den kommunale og regionale forvaltningen, og 

resultere i nye spennende tiltak i lag med kommunene og private aktører. 

Nye forventninger fra staten 

Kommunene og fylkeskommunen har nylig fått nye føringer fra staten, bl.a. Nasjonale forventninger 

til regional og kommunal planlegging i mai 2019 og Riksantikvarens nye Strategi for arbeid med 

kulturarv i kommunene 2019-2022. Klima- og miljødepartementet har bebudet en ny stortingsmelding 

om kulturminner som skal komme til før sommeren. Disse nasjonale forventingene bør avveies 

regionalt og lokalt gjennom Regional plan for kulturminner. 
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1.2 Formålet med planen og prosessen  

Formålet med planarbeidet er å samle aktørene for å utarbeide en bærekraftig og framtidsretta 

regional kulturminnepolitikk for Trøndelag. Vi har en rik kulturarv i Trøndelag med et stort potensial. 

Ressursene er begrenset, og det er fordel å få samordnet prioriteringer på utvalgte områder. 

Kulturminnene er en ikke fornybar ressurs. En avklaring av regionale kulturminneinteresser gir 

forutsigbarhet i arealforvaltningen, og felles, gjennomtenkte, og langsiktige satsinger i 

kulturminneforvaltningen. 
 

 

 
1.3 Avgrensing i tema og tid 

Planen foreslås å gjelde fra 2022 til 2027. I Regional planstrategi som fylkeskommunen skal 

utarbeide etter valget i 2027 vurderer fylkeskommunen om det er behov for en rullering, eller om 

planen kan videreføres til 2031. 

 
Planen tar for seg faste kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, og fartøyvern, både med og 

uten formelt (juridisk) vern. Dette er en del av den samla kulturarven. Der det er hensiktsmessig ser 

vi forvaltningen av de faste kulturminnene i sammenheng med de øvrige delene av kulturarven, slik 

som de løse kulturminnene (gjenstander), dokumentarven/arkiv og den immaterielle kulturarven 

som f.eks. håndverk og matkultur.  

 

Planen legger følgende definisjon av kulturminner til grunn: «Med kulturminner menes alle spor 

etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 

hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del 

av en større helhet eller sammenheng» (kulturminnelovens § 2) 

I denne planen bruker vi begrepet kulturlandskap fordi vi først og fremst er opptatt en den 

kulturhistoriske og menneskeskapte dimensjonen i landskapet.    

Fartøyvern har i kulturminneforvaltningen tradisjonelt vært brukt om bevaring av fartøy i flytende 

tilstand med en lengde på minst 12 meter. Vi tar foreløpig utgangspunkt i denne definisjonen, men er 

kjent med at fartøy også kan brukes som begrep for alle ulike fartøy- og båttyper uansett størrelse. 

Trøndelag har 16 fartøy (minst 12 m) med status som verna. Disse står på Riksantikvarens 

«Fartøyliste».  

Samiske og nasjonale minoriteters kulturminner 

Planen skal favne om fartøy, kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i hele Trøndelag, uavhengig 

av eierskap og tilknytning. I Trøndelag har vi mange samiske kulturminner og kulturmiljø. Sametinget 

er ansvarlig myndighet for de samiske kulturminnene, og er i førersetet for det samiske perspektivet i 

planarbeidet. Samisk råd er et rådgivende organ og samarbeidsforum for fylkeskommunen i det samiske 

arbeidet.  

 

Regional plan for kulturminner skal 

 
 gi tydelige føringer om regionale kulturminneverdier og interesser 

 
 samordne ressurser og virkemidler blant aktuelle aktører og fremme felles satsinger 

 
 ta opp kommune- og sektoroverskridende problemstillinger og fremme løsninger 

 avveie nasjonale og internasjonale føringer og forventninger 
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Fylkeskommunen involverer de nasjonale minoritetene gjennom kontakten med Jødisk museum i 

Trondheim, og for de øvrige nasjonale minoritetene gjennom Glomdalsmuseet og Riksantikvaren og deres 

kontaktnett.  

Fylkeskommunen støtter prinsippet om at det er minoritetene som selv velger ut hvilke 

kulturminner/kulturmiljø som er viktige for dem, og hvilke satsinger og tiltak som skal foreslås vedtatt i 

Regional plan for kulturminner.   

 

 

«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon 

skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd 

i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

 
Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som 

vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for 

nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, 

selvforståelse, trivsel og virksomhet» (kulturminneloven § 1) 
 

 

1.4 Planens virkning 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 8-1 skal regional plan legges til grunn for regionale organers 

virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Kommunene må 

drøfte og implementere føringene fra den regionale planen i sine kommunale planer og i 

enkeltsaksbehandling. 

Kommunene er planmyndighet. Fylkeskommunen vil ikke fremme innsigelser og klager i plan- og 

byggesaker som er i samsvar med «Regional plan for kulturminner i Trøndelag». 

 
Regional plan for kulturminner kan inneholde tema som gir arealføringer, men også tema som ikke 

har relevans for arealbruken, f.eks. styrking av tradisjonshåndverket. 

 

1.5 Planens oppbygging 

Tema: Planen inndeles i tema som presenteres med aktuelle problemstillinger som planen skal 

angi mål, retning, retningslinjer og tiltak for. I planprogrammet presenteres seks temaområder 

med tilhørende problemstillinger som vi jobber med i planarbeidet og som vi har fokus på 

planperioden.  Temaområdene er presentert i kapitel tre i planprogrammet. 

Regionalpolitiske retningslinjer: Innenfor temaområdene kan det bli aktuelt å lage regionalpolitiske 

retningslinjer. Dette kan f.eks. være retningslinjer for forvaltning av kulturlandskap og kulturmiljø 

av regional interesse, og hvordan forvaltningsnivåene skal samhandle om forvaltningen om dem. 

Det kan også være forslag til retningslinjer som kommunene bør ta inn i sine arealplaner eller 

kulturminneplaner. Disse retningslinjene ser vi i sammenheng med regionalpolitiske retningslinjer i 

«Regional plan for arealbruk». Det vil ikke blir laget regionale planbestemmelser i denne planen.  

 

Temakart: Det kan være aktuelt for noen av temaområdene. 

 
Samarbeidsprosjekter: «Regional plan for kulturminner i Trøndelag» vil bekrefte intensjoner om 

samarbeid og konkrete prosjekter mellom ulike parter. 
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Handlingsprogram: Som del av «Regional plan for kulturminner», utarbeider vi et handlingsprogram 

med tiltak, tydelig ansvarsfordeling og tidshorisont, og avtaler der det er hensiktsmessig. Behovet 

for rullering vurderes årlig av fylkeskommunen som regional planmyndighet.  

 
Kunnskapsgrunnlag: Det er behov for å supplere eller oppdatere kunnskapsgrunnlaget for de ulike 

temaene, f.eks. transformasjon av bygninger og sårbarhet som følge av klimaendringer. De 

kommunene som har kulturminneplaner bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget, det samme 

gjelder eksisterende regionale planer. 

 

1.6 Prosessen fram til fastsatt planprogram 

Fylkeskommunen har utarbeidet forslaget til planprogram etter flere møter og verksteder internt og 

eksternt:  

 Internt verksted i fylkeskommunen med representanter fra seksjon for kultur, folkehelse og 

idrett, plan, næring og kulturminner 30. januar 2019, og møter på seksjonen og i faggruppene. 

 Møter med Sametinget 1. juni og 25. – 26. november. Medlemmer i Samisk råd 9. januar. 

 Møte med Levanger kommune 6. mai 2019. Informert om planarbeidet samtidig med 

befaringer og møter i KULA-prosjektet i Oppdal, Agdenes, Ørlandet, Bjugn, Indre Fosen, 

Namsos, Overhalla, Stjørdal, Verdal, Inderøy, Steinkjer. Sommer, høst 2019. 

 Verksted med kommuner som har antikvarkompetanse 18. – 19. juni 2019. 

 Møte med Hovedutvalg for kultur og hovedutvalg for næring 23. mai. 

 Brev til kommunene med orientering om prosessen og invitasjon til å spille inn synspunkter 

tidlig. Innspill fra Grong, Frosta og Skaun.  

 Møte med Museet midt 6. august 2019.  

 Seminaret «Typisk trøndersk?» i samarbeid med NTNU 11. og 25. september.  

 

1.7 Planprosess fram til vedtatt plan  
Planprosessen fram til vedtatt plan deles inn i tre steg:  

 

 Planen vil utarbeides i et bredt samarbeid med kommunene i Trøndelag, regionale og 

statlige sektormyndigheter og andre aktuelle aktører fram til våren 2021. 

 Fylkestinget legger et planforslag ut på høring juni 2021. 

 Etter at høringsinnspillene er vurdert og evt. innarbeidet i planen vil fylkestinget vedta 

planen, med handlingsprogram desember 2021. 
 
For flere detaljer se Framdriftsplan kap. 6 

 
1.8 Internasjonale, nasjonale og regionale føringer 
 

FNs bærekraftmål (2018) 

FN har vedtatt 17 bærekraftmål for perioden fram mot 2030. Målene gjelder for alle land og er 

verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 

innen 2030. 

Parisavtalen (2015) 

Parisavtalen er en internasjonal klimaavtale bestående av bestemmelser for blant annet reduksjoner 

i utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til utviklingslands omstilling. Også i Trøndelag 

forplikter klimamålene oss til å redusere vårt klimafotavtrykk samtidig som vi legger til rette for at 

byene og tettsteder fortsatt skal vokse. 

Konvensjoner 

Gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forplikter Norge seg til å forvalte og sikre vår 
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fysiske kulturarv og kulturlandskap på en forsvarlig måte. Eksempler på dette er Den europeiske 

landskapskonvensjonen (2000), Faro-konvensjonen om kulturminnenes rolle i samfunnet 

(2005), UNESCO-konvensjonen om vern av verdens natur- og kulturarv (1972), og Valetta-

konvensjonen om vern av den arkeologiske kulturarven (1992). Les mer her: 

https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Internasjonalt-samarbeid/Konvensjoner 

ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater beskriver urfolks 

rettigheter i forhold til land, kultur, arbeidsliv, utdanning, forvaltning etc. I konvensjonen står det 

blant annet om urfolks råderett til de kulturverdier i de landområder som de tradisjonelt besitter, og 

at nasjonalsamfunnet skal sørge for informasjon om urfolkene og tiltak for fjerning av fordommer. I 

forlengelsen av konvensjonen opptrer Sametinget som forvaltningsorgan for samer som urfolk. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 

Regjeringen utarbeider hvert fjerde år Nasjonale forventninger til fylkeskommunene og 

kommunene, vedtatt ved kongelig resolusjon. Her beskriver regjeringen mål, oppgaver og interesser 

som forventes ivaretatt i kommunal og regional planlegging.  I tillegg til bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling generelt ønsker regjeringen en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier, 

og utvikling av attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt. 

Nasjonale mål for kulturminnepolitikken 

Stortinget har fastsatt 23 nasjonale miljømål. Fire av dem gjelder kulturminner og kulturmiljø. 

 
 

Fylkeskommunen som regional kulturminnemyndighet arbeider sammen med Riksantikvaren for å 

nå disse måla. Hvert år mottar fylkeskommunene et forventningsbrev fra Riksantikvaren med 

beskrivelser av prioriterte oppgaver. Disse forventningene avstemmes med våre prioriteringer i 

Handlingsprogrammet og virksomhetsplanen. 

Stortingsmeldinger 

Klima- og miljødepartementet er i ferd med å lage en ny stortingsmelding for kulturminner som 

skal komme før sommeren. I denne vil de nasjonale målene oppdateres. De siste sentrale 

meldingene på området er «St.meld.nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner», «St.meld. nr. 26 

(2006 _ 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand», og «Meld.St 35 (2012 – 2013) 

Framtid med fotfeste».  

Riksantikvarens strategi for arbeid med kulturarv i kommunene 2019–2022 Riksantikvaren 

har utarbeidet en strategi for å følge opp kommunenes arbeid med kulturminneplaner. Dokumentet 

inneholder 17 punkter med anbefalinger fra Riksantikvaren til kommunene, i tillegg til egne 

forventinger til fylkeskommunen og Sametinget. 

 

 

 

 

 

Nasjonale miljømål – kulturminner: 

 
 Tapet av verneverdige kulturminner skal minimeres 

 
 Et prioritert utvalg av automatisk fredede kulturminner og andre kulturminner skal ha       

ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020 

 Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljø skal være vedtaksfredet innen 2020 

 
 Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020 

https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Internasjonalt-samarbeid/Konvensjoner
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«Alle kommuner skal ha oversikt over sine verneverdige 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap, og prioritere et 

utvalg av kulturminner som skal tas vare på.» 

Trøndelagsplanen (2018) 

Regional plan for kulturminner skal være med på å operasjonalisere målene i Trøndelagsplanen 

2019-2030. Trøndelagsplanen er delt opp i tre temaområder.  

 

Kulturminnefeltet er aktuelt for alle de tre temaområdene, særlig Bolyst og livskvalitet, men også 

Kompetanse, verdiskaping og naturressurser, og Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner. Flere 

av retningsmålene vil ha stor betydning for Regional plan for kulturminner. 

Regionale planer og strategier 

Dette planarbeidet koordineres med relevante regionale planer og strategier. Planarbeidet 

samkjøres så langt det er hensiktsmessig med prosessen for «Regional plan for arealbruk», og 

«Strategi for klimaomstilling». Videre er «Balansekunst - Strategi for kultur» og «Strategi for 

innovasjon og verdiskaping» sentrale. Det er viktig at de regionale planene og strategiene bygger 

opp om hverandres mål, strategier og retningslinjer. 

 

I «Strategi for innovasjon og verdiskaping» for Trøndelag er opplevelsesnæringer ett av fem 

innsatsområder. Trøndelag har som mål å være nasjonalt ledende på opplevelser basert på mat, 

natur- og kulturarv, være god på samhandling, og ha en klar markedsorientering på produkter og 

tjenester innenfor opplevelsesnæringene. Et av tiltakene er «Styrke produktutvikling og 

verdiskaping med utgangspunkt i opplevelser, og utarbeide forretningsmodeller for 

kommersialisering av opplevelser relatert til natur, kulturarv og kulturminner». 

Trøndelag fylkeskommune har i 2019 igangsatt prosjektet «Kunnskapsgrunnlag og scenarioprosjekt 

for Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030». I denne sammenheng defineres 

opplevelsesnæring som «Reiseliv og opplevelser knyttet til mat, natur, kultur/kulturarv og større 

arrangement». 

«Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022» er en overordnet strategi om 

bl.a. kulturarv og kulturnæring. Den har tre hovedbolker: Kunnskapsgrunnlag for kultur i 

Trøndelag, Kulturens betydning i Trøndelag, og Kulturutvikling og virkemidler i Trøndelag. 

Flere av strategiene er relevante som f.eks. «videreutvikle kompetanse og nettverk som er relevant 

for kreative næringer» under avsnittet «Kultur som levevei». 

Under avsnittet «Kulturens dannende og demokratiske rolle» fremheves viktigheten å delta i frivillig 

arbeid.  Det samme gjelder identitetens betydning: «…. Blant faktorene som har sterkest påvirkning 

på identiteten til en person, en gruppe, et sted eller et miljø er historiene, den immaterielle 

kulturarven, som hefter ved den/det vi identifiserer.»  

For å realisere strategiene «Ivareta frivillig innsats, folkebibliotek, kulturskole, fritidsklubber og 

dermed den kulturelle grunnmuren i kommunene. Styrke kulturens tradisjonelle institusjoner, samt 

ivareta kunst- og kulturproduserende institusjoner og kunstnere» spiller kulturminnefeltet en helt 

sentral rolle. 

«Kompetansestrategi for Trøndelag» har relevante perspektiver for arbeidet med Regional plan 

for kulturminner. Strategien har tre satsingsområder: «Gode valg for den enkelte og samfunnet», 

« Utdanningssystem som bidrar til tilstrekkelig og relevant kompetanse og arbeidskraft», og «Læring 

i arbeidslivet – og god bruk av kompetanse». 

«Regionplan for Røros bergstad og Circumferensen» har to formål: «å utvikle en plan for å 
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bevare, videreutvikle og tilgjengeliggjøre kulturarven for dagens og framtidas samfunn», og «å 

klargjøre mål og strategier for verdiskaping og utvikling i fjellbygdene, basert på kulturarven 

knyttet til bergverksdriften.» Til planen følger et handlingsprogram med tiltak som rulleres hvert 

andre år.  

Verdensarven styres også gjennom «Forvaltningsplan for Røros bergstad og Circumferensen 

2019 - 2023» som er på høring. Forvaltningsplanen gir en bred oversikt over de forskjellige 

områdene og verdiene i verdensarven, tilstanden for disse i dag, av hvem og hvordan verdensarven 

forvaltes, hvilke økonomiske kilder som brukes til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene og 

hvilke tiltak verdensarvrådet ønsker å prioritere i planperioden. Planen er et viktig fag- og 

styringsdokument for verdensarvforvaltningen på både lokalt, regionalt og nasjonalt plan  
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2 Utfordrings- og mulighetsbilde 
 
 
 
Fylkeskommunen har fått mange innspill som beskriver utfordringer og aktuelle problemstillinger. De 

kan oppsummeres slik: 

 

 Behov for styrket kunnskapsgrunnlag om fylkets kulturminner og prioritering 

av de viktigste kulturminnene 

 Behov for flere håndverkere med kompetanse på eldre byggeteknikker og materialbruk 

 Behov for samordning av virkemidler og innsats i kulturminnevernet 

 Kulturminner er under press i by- og tettstedsutvikling, særlig knyttet til fortetting. 

 Behov for styrket kulturminnefaglig kompetanse lokalt 

 Nedleggelse av landbruksdrift/fraflytting fører til forfall for kulturminner og -landskap 

 Viktig at planen forholder seg til samiske kulturminner 

 Behov for styrket balanse mellom kulturminnemyndighet og samfunnsutvikling 

 Potensiale for tettere kobling av kulturminner til reiseliv, mat og drikke (kulturturisme) 

 Utredning av finansieringsmuligheter for å forvalte de største verdiene 

 Bevisstgjøring om potensialet til kulturminnene i klimaomstilling 

 Videreføring og styrking av samarbeid med kommunene 

 Viktig at kulturminnene formidles og tilrettelegges 

 Vurdering av kulturminnenes rolle i Nasjonaljubileet 2030 

 Kulturminner i et folkehelseperspektiv 

 Løfte fram verdensperspektivet – Verdensarven 

 Viktig å ikke glemme kysthistorien 

 Vise sammenhengen mellom materiell og immateriell kulturarv 

 

Innspillene er i stor grad sammenfallende med fylkeskommunens erfaringer på 

kulturminneområdet, og planprogrammet foreslår å behandle følgende av disse i planarbeidet.  

 
2.1 Behov for økt kunnskap om verneverdige kulturminner  

Kommuner og tiltakshavere etterspør økt kunnskap om kulturminner og kulturmiljø, og at 

eksisterende informasjon blir mer tilgengelig. Denne type informasjon er viktig i ulike typer saker 

slik som areal- og byggesaker eller andre verne- og utviklingstiltak. En del informasjon finnes 

allerede, f.eks. i kulturminnedatabasen Askeladden og GisLink. 

 

En oversikt over prioriterte kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap av regional interesse, skaper 

forutsigbarhet for alle aktører. Den vil synliggjøre den regionale kulturminnemyndighetens holdning i 

kulturminnespørsmål, og skape mer forutsigbarhet, både når det gjelder bruk av innsigelse og 

klage, og prioritering av satsninger. Slik kan unødige forsinkelser og økte omkostninger unngås. 

 

Fylkeskommunen har ansvar for å følge opp den nasjonale målsetningen om at tapet av 

verneverdige kulturminner skal minimeres. Riksrevisjonen påpekte i 2009 at 

kulturminneforvaltningen i liten grad har kartlagt kulturminners verneverdi, og at de har lite 

grunnlag for å følge med og begrense tap av kulturminner.1 Dette gjelder også for Trøndelag.  

                                                           
1 Riksrevisjonens rapport 3:9 (2008-2009)   
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Riksantikvaren har en tilskuddsordning for verna fartøy. Nord-Trøndelag fylkeskommune ble delegert 

ansvar for tilskuddsbehandlingen i 2015. Etter sammenslåingen gjelder ansvaret for hele fylket. Med 

oppgaveoverføringen fra årsskifte vil fylkeskommunen også få forvaltningsansvaret for 

kulturhistoriske fartøy. For å kunne utøve en god forvaltning er det behov for et bedre 

kunnskapsgrunnlag, og innhente oversikt over hva som finnes av båter og fartøy og deres tilstand. 

 

2.2 Endra arealbehov, nærings- og bosettingsmønster i by og land  

Det er store variasjoner i befolkningsutviklingen i de trønderske kommunene. Det er en markant 

vekst i og rundt Trondheim, vekst i aksen som følger Trondheimsfjorden fra Orkanger i sør til 

Steinkjer i nord, og i kommuner med sterk sysselsettingsvekst slik som Hitra og Frøya. I andre 

områder har befolkningsutviklingen stagnert eller hatt nedgang. 

Kulturminnenes betydning kan være den samme for folk i alle kommunene, men utfordringene med 

å ta vare på og få brukt dem er forskjellig. I kommunene med fraflytting kan bruk, vedlikehold og 

gjengroing av kulturlandskapet være utfordrende. I landbruksnæringa har omlegging og 

nedlegging av gardene store konsekvenser for det typiske trønderske firkanttunet og 

kulturlandskapet som helhet. 

For flere kystkommuner med oppdrettsnæring er situasjonen en annen. Nye innbyggere gir nye 

muligheter. Her er det behov for hus og en kulturarv som gir innbyggerne mulighet til å skaffe seg 

kunnskap om lokalsamfunnet og et grunnlag for å etablere tilhørighet. Samtidig kan det medføre 

økt press på kulturminneverdiene. 

Byene og tettstedene med vekst har andre utfordringer, slik som fortetting og butikkdød i de gamle 

sentra. Å samle funksjoner og konsentrere bosetting og funksjoner er viktig både i byer og 

tettstedene. Utfordringene er å få til gode prosesser og løsninger som ikke går på bekostning av 

stedenes kulturhistoriske verdier, men heller aktiviserer dem som kvaliteter i by- og 

tettstedsutviklingen Det er en fordel å ha avklart potensialet for fortetting i slike byer og tettsteder.  

 

2.3 Aktualisere kulturminnene - tilrettelegging og ny bruk 

Det enighet om at kulturminner er en viktig ressurs som har et potensial for mer bruk. Kulturarven 

er våre kilder til kunnskap, de kan gi oss spennende opplevelser, og være utgangspunktet for 

aktiviteter. De kan aktualiseres på ulike vis, også med utgangspunkt i et folkehelse- og 

inkluderingsperspektiv eller som tilleggsnæring på gården.  

Flere av aktørene har pekt på betydningen av å formidle og tilrettelegge kulturarven, og at 

muligheten for å koble sammen eller skape felles satsinger. Eksempler kan være Bergkunstreisen 

eller nasjonaljubileet Stiklestad i 2030. 

Det er utfordrende å få til kommersiell lønnsomhet med basis i kulturminner/kulturarv uten at det går på 

bekostning av kulturarvens kulturhistoriske verdi. Større og mindre virksomheter kan ha ulike utfordringer 

på området, og det er behov for mer kunnskap på området.  

 

2.4 Et varmere og fuktigere klima 

Et varmere og fuktigere klima byr på utfordringer for kulturminnene. Fuktskader, korrosjon, råte 

og flomskader vil øke behovet for vedlikehold av bygninger. Klimaendringer kan også føre til 

endringer i jordsmonnet, både mineralsammensetning og gi fuktigere jordsmonn. Dette kan igjen 

påvirke bevaringsforholdene for arkeologiske kulturminner nede i bakken eller forsterke pågående 

gjengroing. I utsatte områder er stigende havnivå, økt stormflomål, og økt kysterosjon er en 

trussel for kystnær bebyggelse og arkeologiske kulturminner. En endret vekstsesong og heving 

av tregrensa påvirker kulturlandskapet. 

 
Det er behov for å redusere risiko for skader på kulturminnene som følge av plutselige hendelser, 
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og få en oversikt over hvilke viktige kulturminner i Trøndelag som er truet.  

Fylkeskommunene og kommunene jobber for å redusere utslipp av klimagasser. Kunnskap om 

tradisjonelt bygningshåndverk og materialbruk bør tilgjengeliggjøres og kobles til målet om å 

redusere utslipp. 

 

2.5 For få håndverkere og materialer 

I et godt bygningsvern spiller håndverkerne en svært sentral rolle, som rådgivere og utførende. 

Eiere og tiltakshaverne melder at det er for få håndverkere som driver i nisjen tradisjonelt båt- 

og bygningshåndverk, og at det er vanskelig å få oversikt over hvilke håndverkere som har 

(formell) kompetanse. Det gjelder både tømrere, malere og murere.  

Bygningsvern er ikke en del av byggfagopplæringen i videregående skole i dag, men det finnes 

flere utdanningstilbud for håndverkere som ønsker å spesialisere seg på tradisjonshåndverk 

etter videregående skole. Eksempler på dette er Bygningsvernsenteret på Røros og 

næmingeordningen ved Husasnotra AS i Halsa. NTNU tilbyr bachelor- og masterutdanningen i 

teknisk bygningsvern. Det ser likevel ut til at relativt få håndverkere velger å ta disse 

utdannelsene. En mulig forklaring kan være at kunnskapen om størrelsen på markedet er lav. 

I tillegg til mangel på håndverkere, er manglende tilgang på materialer av god kvalitet en 

utfordring for bygningsvernet. Bygdesagene har et viktig marked innenfor tradisjonshåndverket, 

men har utfordringer med rekruttering. Videre må en del byggematerialer importeres fra 

utlandet, til tross for at vi har naturressursene til å produsere dem her. 

Mangelen på bygningsvernhåndverkere er også en av årsakene til at vi ikke når den nasjonale 

målsettinga om at freda bygninger skal opp på et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Mange 

av de samme utfordringene kan også gjelde de verna fartøyene.  

 
2.6 Samordning og felles satsninger 

Kulturminnene og aktørene er spredt i hele fylket, og ansvaret i det offentlige for kulturarven er 

delt mellom mange instanser. Kommunene og musea er sentrale aktører, det samme gjelder 

frivillige organisasjoner som historielag og fortidsminneforeninger, det private næringslivet og 

deres organisasjoner. 

Det er spesielt viktig å få til et godt samarbeid med kommunene som er tettest på de fleste 

aktørene, og støtte opp under de utfordringene som kommunene har. 

For å få til et kulturminnevern der vi bruker kulturminnene i samfunnsutviklingen, er det behov 

for samordning. Ressursene er begrenset og felles satsinger om tema og prioritering av 

virkemidler kan gi større løft. 
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3 Tema og problemstillinger 
 
 
Planprogrammet skisserer ulike tema med sentrale problemstillinger som løses i planperioden. 

Hensikten er å bruke regional plan som en arena til å løse felles utfordringer, og foreslå løsninger 

og felles satsinger og praksis i planperioden. Planen har således ikke som mål å presentere all 

aktivitet på kulturminneområdet i Trøndelag.  

Temaene er valgt ut på bakgrunn av utfordrings- og mulighetsbilde i kapitel 2, erfaringene våre 

på kulturminnefeltet, retningsmålene i Trøndelagsplanen, og høringssvarene.  

Innenfor de ulike temaene er det behov for sammenstilling og innhenting av ny kunnskap som 

grunnlag for å løse problemstillingene og sette i verk nye tiltak og prosjekter, samordne praksis 

osv.  

For hvert tema lages kunnskapsgrunnlag, mål, strategi, tiltak, retningslinjer og evt. kart. Noen 

tema behandles også i andre planer, slik som regional plan for arealbruk og strategi for 

klimaomstilling og strategi for et verdiskapende Trøndelag.  

 

FNs bærekraftmål og behandling av gjennomgående tema fra Trøndelagsplanen 

Fylkeskommuner og kommuner skal legge FNs bærekraftmål til grunn i sin planlegging. I arbeidet 

med Regional plan for kulturminner vil vi se nærmere på hvordan dette kan gjøres.  Vi ser at 

spesielt mål nr. 11 Bærekraftig byer og samfunn er relevant.  

I forbindelse med Trøndelagsplanen er en rekke gjennomgående tema definert: folkehelse, 

universell utforming, integrering/inkludering, livskraftige distrikter, samisk kultur og 

næringsutvikling, klima, balansert utvikling, det grønne skiftet, internasjonalisering/globalisering, 

digitalisering, automatisering og samfunnssikkerhet. Dette er tema som krever innsats innenfor 

flere sektorer og samfunnsområder fordi det dreier seg om såkalte «komplekse problemer» 

(«wicked problems»). I regional plan for kulturminner er flere av de gjennomgående temaene 

aktuelle, og de omtales i tilknytning til de relevante temaavsnitt.  

 
3.1 Regionale verdier og kunnskapsformidling 
I denne perioden får vi på plass en oversikt over  

 

 regionalt verneverdige kulturmiljø og kulturlandskap i Trøndelag.  

 oversikt over verneverdige båter og fartøy i Trøndelag og deres tilstand. 

Vi kartfester og legger informasjonen i kulturminnebase Askeladden/Kulturminnesøk og Gis-link, 

slik at det blir tilgjengelig for alle. Dette krever innsamling av kunnskap og analyse, og en 

beskrivelse av hvilke kriterier som er viktig i vurderingen av hva som har regional verdi. Hva er en 

verneverdig båt og fartøy? Hvilke kulturmiljø og landskap gir et godt samla bilde av Trøndelag?  

I arbeidet beskriver vi kulturmiljøene/landskapene, verneverdi, og lager felles retningslinjer der det 

er hensiktsmessig. Dette betyr at vi foreslår å ta fatt på en oversikt over enkeltminner i en senere 

planperiode, alternativt at vi f.eks. allerede i denne planen kan si noe om hvilke tema som er 

spesielt viktige.  

I arbeidet med oversiktene tar vi utgangspunkt i eldre registreringer og prioriteringer, og 

kommunenes kulturminneplaner. Sametinget har ansvar for utvelgelsen av det samiske. Frivillige 

lag og foreninger har mye kunnskap om den maritime kulturen og kulturmiljø generelt.  
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En oversikt over regionalt viktige kulturmiljø og landskap gir forutsigbarhet for private og offentlige 

tiltakshavere og forvaltningen generelt. For fylkeskommunen som ansvarlig for oppfølging av 

regionalt og nasjonalt verneverdige kulturminner i Trøndelag, vil det bidra til langsiktighet i 

forvaltningen og en effektiv saksbehandling av god kvalitet.    

Lista over kulturmiljø og kulturlandskap med regional interesse rulleres som en del av Regional plan 

for kulturminner i framtida. Det samme gjelder oversikten over båter og fartøy. Det er viktig å være 

oppmerksom på at selv om listene vil dekke over det meste, er den ikke uttømmende. Det er også 

slik at verneverdier endrer som langsomt fra en periode til en annen.  

For å få til en god bevaring er en kombinasjon av ulike virkemidler avgjørende. Å se på mulighet 

virkemidler med et nytt blikk og samordne kan være nyttig. Eksempler er rådgiving eller muligheter 

for økonomiske incentivordninger for de prioriterte områdene av regional verdi.  
 

 

 

 

3.2 By- og stedsutvikling 

Framtidsretta og god by- og stedsutvikling krever at byene og tettstedene i mye større grad enn før 

må utvikles innover ved fortetting og transformasjon. Kunnskap om arkeologiske kulturminner både 

før og etter 1537, bygningsmiljøene og de kulturhistoriske kvalitetene i trønderske byer og 

tettsteder, er sentralt for å sikre at viktige verdier blir ivaretatt når byene skal utvikle seg. Godt og 

omforent kunnskapsgrunnlag er viktig, og må prioriteres i kommuneplanprosesser, kommunenes 

kulturminneplaner, og i regional plan for kulturminner. Det samme gjelder kunnskap om ny bruk og 

transformasjon av større bygninger i f.eks. betong.  

 
I planperioden jobber vi med problemstillinger knyttet til kunnskapsutvikling og hvordan vi på best 

mulig måte skal forvalte kulturhistoriske verdier i byer og tettsteder. By og stedsutvikling er et tema 

i Regional plan for arealbruk, og vi må avklare hvordan vi samkjører arbeidet med dette temaet. 

 

 

 
Problemstillinger  

 

 Hvilke kulturmiljø og kulturlandskap har regional verneverdi og interesse? 
 Hvilke verneverdige båter og fartøy har vi i fylket? 

 
 Er de oversikter som allerede finnes over regionalt viktige kulturminner representative ut 

fra geografi, sosial tilhørighet, næringer og etnisitet? 
 

 Hvordan øke kunnskapen om og bevare verneverdige båter og fartøy, og kulturmiljø og 
landskap av regional verdi?  
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3.3 Håndverk og materialproduksjon 

For å bevare verneverdige bygninger må eiere ha tilgang på håndverkere med kunnskap om den 

båt- og byggeskikken og rett type materialer. Både private og offentlige eiere av kulturminner 

etterspør dette.  

I Trøndelag er vi i en særstilling fordi vi har mange og kurs- og utdanningsmuligheter innen 

bygningshåndverk. Slik har vi også muligheter til å få rekruttert flere håndverkere og skapt flere 

arbeidsplasser innen bygningsvernhåndverket. Vi har også flere miljø rundt i fylket med god 

kompetanse, blant annet Husasnotra i Valsøyfjord, Bygningsvernsenteret på Røros, Stiklestad 

nasjonale kultursenter, Norsk sagbruksmuseum - Spillum sag og høvleri, og ikke minst Nidaros 

Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). 

Viktige problemstillinger kretser rundt rekruttering og bedre tilgang på håndverkere, 

nettverksbygging og økt kunnskap.  Noen andre fylkeskommuner har gjort gode grep, og det kan 

være nyttig å få informasjon om deres arbeid og erfaringer. 

 

 

 
 

3.4 Klima 

Klimaomstilling betyr både en reduksjon av klimagassutslipp og en tilpasning til et endret klima. 

Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag skal beskrive hvordan Trøndelag skal jobbe for å 

innfri målet satt i Parisavtalen om maksimalt 1,5 grads oppvarming innen 2030.  

 
Problemstillinger 

 

 Hvordan bidra til at kommunene har nødvendig kunnskapsgrunnlag om 

arkeologiske kulturminner, verneverdige kulturmiljø og bygninger i byene og 
tettstedene? 

 
 Hvordan utnytte historiske bygningsmiljøer/ bygninger/arkeologiske kulturminner til å 

skape identitet, attraktivitet og byliv i byer og tettsteder? 

 
 Hvordan arbeide med gode fortettingsplaner for sentrumsområdene og randsoner som 

balanserer krav om effektiv arealbruk og økte byggehøyder med ønsket 
kulturminnevern? 

 
 Hvordan utvikle gode samarbeidsmodeller mellom private og offentlige aktører ved 

utvikling av større sentrumsområder som berører kulturminner/ kulturmiljø? 

 
 

Problemstillinger  

 
 Hvordan kan eierne av eldre båter og bygninger få økt tilgang på håndverkere 

med nødvendig kompetanse? 

 Hvordan skape et hensiktsmessig nettverk mellom kompetansemiljøene i Trøndelag? 

 Hvordan vekke interessen hos unge slik at de velger bygningsvernhåndverk? 

 Hvordan få håndverkere flest til å øke sin kompetanse innen bygningsvern?  

 
 Hvordan formidle og knytte kontakt mellom mindre leverandører, og håndverkere og eiere 

av gamle hus og båter? 
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Klimaomstilling krever at vi legger en sirkulærøkonomisk tankegang til grunn, for å slutte å 

overforbruke og overbelaste naturressursene. Her er det åpenbare sammenhenger mellom 

kunnskap om kulturminneforvaltning og gode klimatiltak. Gjenbruk og transformasjon av bygninger 

og materialer, stedegen byggeskikk med smarte klimaløsninger og vedlikehold med tradisjonelle 

metoder kan gi eldre bygninger lang levetid.  

Klimaendringene øker kulturminners sårbarhet. Dette fører til en rekke utfordringer i arbeidet med 

å bevare kulturminne. Hurtigere gjengroing av automatisk freda kulturminner, smelting av fonner 

som kan inneholde arkeologiske verdier og at kulturminner går tapt som følge av ras, flom, 

havnivåstigning eller erosjon. 

 

 

 

3.5 Opplevelsesnæring 

Kulturminner danner grunnlag for verdiskaping på mange måter, både miljømessig, sosialt, kulturelt 

og økonomisk. Det er viktig å tydeliggjøre dette brede verdiskapingsbegrepet. Fylkeskommunen 

erfarer likevel at utfordringene med å få til en god bruk av kulturminner, er størst i kommersiell 

næringsaktivitet. I denne planperioden vil vi ta tak i viktige problemstillinger innen temaet bruk av 

kulturminner i opplevelsesnæringene. Dette er i overensstemmelse med «Strategi for innovasjon og 

verdiskaping». 

 
Stadig flere turister ønsker å oppleve kultur i nærområdet og når de er på reise. Kulturminner er en 

ressurs for bærekraftig utvikling av opplevelsesprodukter med egenart og potensiell 

attraksjonskraft. Kulturminner kan bli kilde til økt økonomisk verdiskaping i Trøndelag, men det må 

skje uten at bruken fører til slitasje og for stor belastning på kulturminnene. 

 

Dersom kulturminner skal kunne bidra mer til økonomisk verdiskaping i Trøndelag, er det en del 

utfordringer som må løses. 

 

 

 
Problemstillinger  

 

 Hvilke nasjonalt og regionalt viktige kulturminner er særlig sårbare for 

klimaendringer? Hvordan kan klimarelaterte skader på kulturminner forebygges?  

 Hva er barrierene og hvordan oppnå synergier mellom klimapolitiske tiltak og 

kulturminnevern?  
 

 Hvordan øke kompetansen om transformasjon og gjenbruk av bygninger, tradisjonelle 
byggemetoder, og materialer i kommuner som et bidrag til klimaomstilling?  

 

 

 
Problemstillinger 

 

 Bør vi differensiere kulturminnene i Trøndelag og i denne sammenheng velge ut de som 
både tåler økt bruk og som samtidig har markedspotensial? I så tilfelle hvordan og hvilke 

typer? 
 

 Hvordan kan kulturminner inngå sammen med andre tilbud og bli helhetlige reisemål? 

 
 Hvordan arbeide med opplevelsesdesign og formidling? 

 
 Hvordan sikre samhandling mellom forvaltning, museum og næringsaktører? 

 

 Hvordan skal man jobbe med tilgjengeliggjøring, tilrettelegging og infrastruktur? 
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3.6 Kulturminner, nasjonsbygging og demokratiutvikling  

I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad og vi skal markere hendelsen med et 

nasjonaljubileum. Det gir oss en anledning til å løfte fram kulturminner som forteller om 

nasjonsbygging og demokratiutvikling i et langt tidsperspektiv rundt om i fylket.  

Kulturminner gir oss en anledning til å undere og reflektere over ulike tema fra fortida og trekke 

linjene til i dag og framover. Kulturminner kan også være symboler som viser hvilke verdier som er 

viktige i vårt samfunn eller som er omdiskutert.  

Vi har mange kjente kulturminner som er viktige og sentrale i historia langs den geografiske aksen 

Egge – Stiklestad - Nidaros. Derfor er det interessant å gå tematisk til verks uavhengig av geografi, 

og spesielt se etter kulturminner som ikke er så kjente og som gir oss nye perspektiver. Dette kan 

være kulturminner som handler om de konsekvenser og muligheter som demokratiutviklingen for 

folk flest. Tema gir også anledning til å diskutere hvordan vi bruker kulturminner i byggingen av 

ulike identiteter.  

Det er viktig at jubileumsmarkeringen oppleves som relevant for folket i Trøndelag.  

 

 
 

 

 

 

  

 

Problemstillinger  

 
 Hvordan bygge en nasjonal jubileumsfeiring som er inkluderende, flerkulturell og 

samtidsrelevant, og løfter fram verdien av et velfungerende demokrati? 
 

 Hvordan løfte fram kulturminner og kulturmiljø langs aksen som formidler ulike perspektiver 
på demokrati og nasjonsbygging? 
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4 Målgruppe og medvirkning 
 
 
 
Det følger av plan- og bygningsloven at fylkestinget som regional planmyndighet skal fastsette 

endelig planprogram og vedta endelig plan. Fylkesutvalget innstiller til fylkestinget. Før vedtak i 

2021 blir planforslaget lagt ut på høring slik at det kan fattes politiske vedtak i kommunene. For å 

ytterligere sikre forankring blir det lagt opp til bred organisering av planprosessen. 

 
Målgruppe 

Interessenter og målgrupper for planen er offentlig forvaltning, musea, næringer slik som reiseliv, 

byggfag, landbruk, private eiere og frivillige foreninger som eiere av kulturminner, Forbundet 

Kysten, Fortidsminneforeningen, historielag o.l. 

 
Bred planprosess 

For at Regional plan for kulturminner skal bli et nyttig verktøy både for fylkeskommunen, 

kommunene, sektormyndigheter og andre etter vedtak, blir planprosessen sentral. Planprosessen 

må derfor være bred og medvirkninga god. For at den regionale planleggingen skal fylle sin funksjon 

er det en forutsetning at kommunenes syn er innarbeidet i beskrivelsen av situasjonen og 

oppgaven, slik at de regionale planene behandler spørsmål som er viktige for dem. 

Organisering av planarbeidet 

Plan- og bygningsloven § 8-3 slår fast at statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i 

planleggingen «når den berører deres virkeområde eller egne planer og vedtak». 

Organiseringen av planarbeidet må være effektiv og resultatorientert. Samtidig vil det bli krevende 

å avveie ulike interesser, og å finne løsninger som partene kan godta og rette seg etter. Derfor må 

prosessen sikre bred involvering, og politisk og administrativ forankring, både fra lokalt og regionalt 

nivå. Informasjon om prosessen må være tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside. 

Kommunene sentrale 

Det er avgjørende at kommunene blir involvert i arbeidet, og at de kjenner seg igjen i 

problemstillingene. Den regionale planen skal inneholde mål, strategier, retningslinjer og tiltak som 

er omforent. Derfor er det særlig viktig å forankre arbeidet på politisk nivå i kommunene. 

 

Vi vil i stor grad bruke eksisterende partnerskapsarenaer, eksempelvis gjennom 

kommunekonferansene som blir arrangert i samarbeid med KS og Fylkesmannen. I tillegg vil vi ha 

egne regionvise dialogmøter. Dette vil bli koordinert med arbeidet med regional plan for arealbruk. 

Regionalpolitiske retningslinjer skal operasjonalisere mål og strategier, med direkte føringer for 

kommunenes arealplanlegging. For å sikre forankring og eierskap, men ikke minst for at 

plandokumentet skal bli et så godt verktøy som mulig, legger vi opp til en prosess hvor kommunene 

deltar med administrative fagressurser i tematiske arbeidsgrupper. 

Det innebærer altså at planprosessen legger opp til en involvering av kommunene på to nivå: 

Regionvise møter med kommunenes politiske ledelse med fokus på de overordnede målene og 

strategiene for utviklinga av Trøndelag, mens kommuneadministrasjonen vil bli invitert til å delta i 

mer faglige drøftinger. Vi vil også bruke faste faglige konferanser/temasamlinger med de regionale 
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og statlige myndighetene og kommuneadministrasjonene for å drøfte og få innspill. Det kan også 

holdes møter med enkeltkommuner ved behov. 

Involvering av Fylkesmannen og sektormyndighetene vil også være todelt. Det vil være 

naturlig å bruke Regionplanutvalget, evt. utvidet med andre myndigheter ved behov, for de 

overordnede mål- og strategidiskusjonene, mens «fagrådgivere» vil bli invitert til å delta i 

fagtemagrupper sammen med fylkeskommunen og kommunene. 

Regionplanutvalget 

Regionplanutvalget består av KS, Fylkesmannen og fylkesutvalgets medlemmer. Andre statlige 

sektormyndigheter kan inviteres inn i regionplanutvalgets møter etter behov. Regionplanutvalgets 

møter blir avholdt i forkant av møter i fylkesutvalget. Regional plan for kulturminner tas opp på 

møter i regionplanutvalget i 2020 og 2021. 

Fylkeskommunale utvalg 

Fylkesutvalget er planutvalg og vil stå sentralt i prosessen. Hovedutvalgene i fylkeskommunen vil 

være en god arena for drøftingsmøter/ verksted knyttet til ulike relevante fagtema. 

Planarbeidet er planlagt som et tema på Ungdommens fylkesutvalg i oktober. 

 
Innspillsmøter, seminarer og gjestebud 

Temabaserte innspillsmøter kan også være aktuelt for noen av temaene, eksempelvis for å 

involvere eiere og frivillige organisasjoner slik som Fortidsminneforeningen, reiselivs- og 

byggenæringen. Bibliotekene og museene er gode arenaer for diskusjon og debatt.  

 
NTNU er en sentral samarbeidspart, og vi planlegger seminardager med aktuelle tema for arbeidet 

med regional plan for kulturminner. 

 
Gjestebud er en aktuell metode for å drøfte sentrale problemstillinger. 
 

Eksisterende arenaer og nettverk 

Med unntak av arbeidsgruppene og eventuelle innspillsmøter vil planprosessen i all hovedsak 

benytte arenaer som allerede eksisterer i utarbeidelse og medvirkning. Vi vil i størst mulig grad 

koordinere arbeidet med Regional plan for arealbruk. 

Kulturminna: Facebook og blogg 
 
Vi vil også bruke Facebook og kulturminneseksjonens blogg, Kulturminna, til informasjon og 

medvirkning
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5 Organisering 
 
 
 

Regional plan for kulturminner vil bli organisert som et prosjekt i fylkeskommunen. 

 
Prosjektansvarlig er seksjonsleder kulturminner. Ansvaret delegeres fra avdelingsdirektør for plan 

og næring. 

 

Prosjektleder har ansvar for å drive prosessen, utarbeide planen og sørge for at kravene til 

medvirkning er oppfylt. Prosjektleder er bindeleddet og skal sørge for at bestillingene fra 

prosjektansvarlig og politiske utvalg følges opp, og motsatt, at sentrale problemstillinger i 

arbeidsgruppene løftes opp. 

Plansekretariatet koordinerer og sammenstiller leveransene fra arbeidsgruppene til det som blir 

den en regional plan. Sekretariatet består av prosjektleder og lederne i arbeidsgruppene. 

Arbeidsgrupper drøfter problemstillingene, bidrar med analyser og kunnskapsgrunnlag. Det 

etableres ei gruppe for hvert tema. Deltagerne er fagpersoner med kompetanse innenfor de aktuelle 

temaene. Medlemmer i gruppene blir avgjort på bakgrunn av vedtatt planprogram. 

Referansegruppe, intern og ekstern. Referansegruppene styrker den faglige bredden og 

forankring. Deltagerne er sentrale fagpersoner. 
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