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HANDLINGSPROGRAM, foreløpig utkast 

Høringsutkast for Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030 ligger 

på høring og offentlig ettersyn fram til 1. oktober 2021. Sammen med 

planforslaget følger et utkast til handlingsprogram for 2022-2023 som 

vedlegg. 

Fylkeskommunen ønsker innspill på aktuelle tiltak som følger opp målene i 

planen, som pågår i 2022 og/eller 2023, og som krever samarbeid.  

Fylkeskommunen tar en koordinerende rolle i oppfølgingen av tiltakene 

gjennom å rullere handlingsprogrammet annen hvert år. Politikerne i 

fylkeskommunen prioriterer blant de tiltakene som kommer inn. Tiltak som 

ikke kommer med nå, kan bli løftet opp ved en senere rullering av 

programmet.   

Fylkeskommunen rapporterer på handlingsprogrammet hvert år igjennom 

politisk behandling.  

Innspill og spørsmål  

Innspill til tiltak som bør vurderes inn i handlingsprogrammet sendes: 

postmottak@trondelagfylke.no  

 

Spørsmål til arbeidet kan rettes til  

• seksjonsleder Anne Bjørg Evensen Svestad e-post: 

annesve@trondelagfylke.no 

• seniorrådgiver Hilde Arna Tokle Yri e-post: hilyr@trondelagfylke.no  

 

Endelig vedtak av Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030 med 

handlingsprogram for 2022- 2023 er planlagt i fylkestinget i desember 2021 

Utdrag fra plan- og bygningsloven  

§ 8-1.Regional plan  

Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale 

planstrategien.  

Kongen kan gi pålegg om å utarbeide regional plan for bestemte virksomhetsfelt, tema eller geografiske 

områder og gjennom forskrift fastsette nærmere bestemmelser om innhold, organisering og om planen skal 

godkjennes av Kongen.  

Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen.  

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering skal vurderes årlig.  

§ 8-2.Virkning av regional plan  

Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging 

og virksomhet i regionen. 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
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Innledning 

Tiltakene i handlingsprogrammet  
I handlingsprogrammet setter vi inn tiltak som direkte bidrar til å nå målene i Regional plan for 

kulturmiljø i Trøndelag, og som krever samarbeid mellom flere offentlige og andre aktører.  

Tiltakene beskrives kort og vi setter opp forventet varighet.  Vi setter opp hvem som er 

hovedansvarlig og hvilke samarbeidspartnere som er med.  

Vi beskriver kort hvilken type kostnader tiltaket krever eller beløp hvis beløpet er kjent. Det er en 

fordel at finanseringen er avklart før vi setter tiltaket inn i programmet.  

Det er også viktig å være oppmerksom på at aktørene selv må forankre tiltakene i egen 

organisasjon, og at handlingsprogrammet i seg selv ikke binder opp andre organisasjonene til å 

bidra økonomisk.  

Oppfølging av handlingsprogrammet  
Handlingsprogrammet gjelder for to år av gangen. Likevel skal fylkeskommunen vurdere behovet 

for rullering hvert år ifølge plan- og bygningslovens § 8-1. Er det behov for rullering, koordinerer 

fylkeskommunen dette arbeidet på høsten. Da kan fylkestinget vedta rulleringen i desember, 

samtidig med den årlige rapporten om gjennomføringen av tiltakene.  

Høringsversjonen av handlingsprogrammet  
I dette høringsutkastet presenterer vi tre - fem tiltak for hvert tema som eksempler på aktuelle 

tiltak.  Etter høringsrunden innarbeider fylkeskommunen flere tiltak og behandler dem politisk når 

planen skal vedtas.  
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Tiltakene for 2022 – 2023 

NB! I høringsutkastet presenterer vi tre - fem tiltak for hvert tema som eksempler på 

aktuelle tiltak.  Etter høringsrunden innarbeider fylkeskommunen flere tiltak og 

behandler dem politisk når planen skal vedtas.  

 

tema Overordna mål 

Hovedmål I 2030 engasjerer trønderne seg i et mangfold av godt bevarte 

kulturmiljø 

Tiltak 1 Kulturarven og sosial bærekraft 

Beskrivelse Kulturarven bidrar til sosial bærekraft og har betydning for identitet, tilhørighet, 

livskvalitet og helse for alle. Aktiviteter som skjøtsel, vedlikehold og ryddig 

bidrar til å legge til rette for fysisk aktivitet og rikere opplevelser. Folkehelse og 

friluftsliv er nært relaterte tema. Seksjon idrett og friluftsliv og seksjon 

kulturminner stimulerer til flere prosjekter i skjæringspunktet kulturmiljø, 

friluftsliv og folkehelse, og samordner tilskuddsmidler. 

Varighet 2022 – 2023, videre i planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Drift og tilskuddsmidler 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune - Seksjon idrett og friluftsliv, seksjon 

kulturminner/eiere og frivillighet 

Tiltak 2  Verdensarv i Circumferensen 

Beskrivelse Forprosjekt: Gjøre kulturminnene og kulturlandskapet i Circumferensen synlig 

og tilgjengelig, systematisk markedsføring. Hvordan overføre erfaringene til 

andre kommuner og relevante steder? 

Varighet 2022 

Kostnader 

2022 - 2023 

Driftskostnader og tilleggsfinansiering ca. 100 000 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Verdensarven, Røros kommune/fylkeskommunene Innlandet og Trøndelag, 

Sametinget og Statsforvalteren 

Tiltak 3 Utarbeide formidlings- og kommunikasjonsplan  

Beskrivelse Skape engasjement gjennom god formidling og offentlig debatt. Veilede og spre 

kunnskapsgrunnlag. Plan som samordner og prioriterer kommunikasjons- og 

formidlingstiltak. Lages i samarbeid med musea og andre. Eksempel på tiltak 

som fylkeskommunen har jevnlig   
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• publisere et innlegg pr uke på Trøndelag fylkeskommunes facebookside 

under fanen «Historietimen» 

• publisere kulturhistoriske innlegg på facebooksiden og bloggen 

Kulturminna 

• informasjon på Trøndelag fylkeskommunes nettside.  

Varighet 2022/2023 

Kostander 

2022/2030 

Ordinær drift 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune - Seksjon kulturminner, seksjon for kommunikasjon, 

seksjon for kunst og kultur, musea 

 

Tema Regionale verdier og kunnskapsformidling 

Mål  I 2030 har vi god oversikt over kulturmiljø, kulturlandskap og fartøy i 

Trøndelag med regional verneverdi 

Tiltak 1 Lage infoark for utvalgte kulturmiljø 

Beskrivelse Å lage faktaark for hvert av de regionalt verneverdige kulturmiljøene og 

fartøyene etter felles mal. Faktaarket består av kart, foto og beskrivelse av hva 

som er verneverdig og hvorfor, og kort hva som er viktig i forvaltningen videre.  

Varighet Hele planperioden 

Kostnader 

2022-2023 

Trøndelag fylkeskommune:100 000 kr over driftsbudsjettet hvert år 

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Seksjon for kulturminner/ i samarbeid med kommuner, museer, frivillige 

Tiltak 2  Registrering av skogfinske kulturminner på gårder i Vera og deler av 

Helgådal i Verdal 

Beskrivelse 
Verdal kommune er sannsynligvis den eneste kommunen med skogfinsk kultur i 

Trøndelag. Innvandrer fra Tynset på slutten av 1700-tallet.   

Kartlegge skogfinske kulturminner og magiske tegn/butegn på gamle bygninger. 

Fotografere og intervjue. Registrer urter, bosteder hvor det eventuelt ble drevet 

med svedjing, registrere bakstovner osv. 

 
Glomdalsmuseet bidrar med fagkompetanse. 

Varighet 2021-2022 

Kostnader 

2022 - 2023 

Ca. 150 000 i spleiselag. 

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Scene Midt /Verdal kommune 
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Tiltak 3 Registrering og formidling av samiske kulturminner i Saantin sijte – 

Essand reinbeitedistrikt 

Beskrivelse Nesjøen skal tappes ned. Det er opprettet en prosjektgruppe for 

kulturminneregistrering. Registreringene skal formidles.  

Varighet 2021 – 2023 

Kostnader 

2022 -2023 

Trøndelag fylkeskommune: Kr 150 000 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Sametinget og seksjon for kulturminner i Trøndelag 

fylkeskommune/Rørosmuseet, Essand reinbeitedistrikt, Samien Sijte, NTNU 

Vitenskapsmuseet 

Tiltak 4 Kartlegge maritime kulturminner og -miljøer. 

Beskrivelse Fylkeskommunen samarbeider med aktuelle aktører om å sette i gang et 

kartleggingsarbeid for å få oversikt over maritime båter, fartøy og kulturmiljø 

som står i fare for å forsvinne:  

• Mindre slipper og anlegg, som var sentrale for produksjon, vedlikehold og 

ombygging av sjarker og mindre bruksbåter fra 1890 – 1990.  

• Eksisterende sjarker og andre mindre bruksfartøy opp til ca. 30 fot 

• Mindre småbåter fra før 1950.  

• Samiske båtbyggertradisjoner, samiske båter og mindre fartøy som kan 

være bevart i fylket.  

• lystfartøy og spesialfartøy som ikke er representert blant fartøyer med 

vernestatus i dag. 

Varighet Flerårig arbeid. Forprosjekt 2022-2023. 

Kostnader 

2022 - 2023 

Forprosjekt ordinær drift. 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune/Seksjon for kulturminner, Sametinget / musea, 

frivillighet 

 

Tema By og stedsutvikling 

Mål I 2030 bidrar godt bevarte kulturmiljø til steder det er godt å leve. 

I 2030 bidrar samskaping til en attraktiv og bærekraftig by- og 

stedsutvikling basert på stedenes kvaliteter, særpreg og historie. 

Tiltak 1 Kommunenes kulturmiljøplaner - oppfølging og veiledning 

Beskrivelse Bistå med veiledning til kommuner som jobber med å lage kommunale 

kulturmiljøplaner og gjennomføring av dem.  Følge opp de som er ferdig med 
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planene. Invitere til webinarer om aktuelle tema og erfaringsutveksling etter 

forslag fra kommunene.  

Varighet 2022-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: KiK prosjektet 

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Seksjon for kulturminner/kommunene, Riksantikvaren 

Tiltak 2  Europan 16 – Living cities 

Beskrivelse Stor internasjonal arkitektkonkurranse for unge europeiske arkitekter. 40 steder 

i Europa er med, og Levanger by er en av fire steder i Norge. Tema for for 

Levanger er kulturarven som driver og ressurs for framtidig byutvikling, god 

løsning for trafikkavvikling i sentrum, og utvikling av bibliotekstomta. Europan 

16 er også et digitalt nettverk mellom deltagerbyene og arkitektene. 

Resultatene fra konkurransen danner grunnlag for sentrumsplan. 

Varighet 2021 – 2022 

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag Levanger kommune, Trøndelag fylkeskommune og Riksantikvaren 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Europan 16, Levanger kommune/fylkeskommunen 

Tiltak 3 Byggeskikkveileder og eksempelsamling  

Beskrivelse Trøndelag har mange tettsteder med trehusbebyggelse som er regulert til 

bevaring eller har hensynssone. Lage felles byggeskikkveileder med eksempler 

som tiltakshavere og byggesaksbehandler kan bruke.  

Lage eksempelsamling på bestemmelser og retningslinjer som kommunene kan 

bruke for å ivareta kulturmiljøhensyn i planer.  

Varighet  2022-2023 

Kostnader Driftsbudsjett og tilleggsfinansiering 

Hovedansvar/ 

samarbeid  

Trøndelag fylkeskommune - Seksjon kulturminner og seksjon kommunal 

 

Tema Håndverk og materialproduksjon 

Delmål I 2030 har vi etablert små og store bygningsvernsentre i alle regionene 

i Trøndelag.  

I 2030 har vi god rekruttering av håndverkere til båt-, fartøy-, og 

bygningsvern.  
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Tiltak 1 Samarbeidsprosjekt om å opprette regionale bygningsvernsentre 

Beskrivelse  Forprosjekt oppstart 2021.Utvikle en «Trøndelagsmodell» for 

bygningsvernsentre og etablere nettverk mellom dem. Fylkeskommunen stiller 

med en koordinator. Dialog og møter med interesserte miljøer, og etablere et 

nettverk for å få samkjørt og sikra utvikling. Halvårlige framdriftsmøter og 

fagsamlinger.  

Varighet Forprosjekt 2021-22. Fortsetter i hele planperioden. 

Kostnader 

2022 - 2023 

Forprosjekt Trøndelag fylkeskommune – seksjon for kulturminner: 

handlingsprogrammidler og tilskudd fra Riksantikvaren 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Seksjon kulturminner/kommunene, musea, samiske språk- og kultursentre og 

andre (spesielt de som allerede har meldt sin interesse) 

Tiltak 2  Samarbeidsprosjekt skole - arbeidsliv 

Beskrivelse Utviklingsprosjekter der skoler og arbeidsliv (private bedrifter, museer mm) kan 

samarbeide om rekruttering og å gjøre unge kjent med framtidas arbeidsliv, og 

de kan bli kjent med tradisjonelle verktøy og utstyr, bærekraftig materialbruk 

og lokale muligheter innen tradisjonshåndverk.  

Varighet 2022-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Krever finansiering 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Seksjon kulturminner, i samarbeid med seksjon utdanning, opplæringskontor, 

skoler, mm 

Tiltak 3 Dokumentasjonsprosjekt «Rødbrygga» 

Beskrivelse Dokumentasjonsfilm av gjenreisingsprosjektet Rødbrygga i Vallersund. Filming 

av byggeprosess fra tømmer i skog til ferdig bygg med diskusjoner rundt 

gjenskapning av kulturmiljø, klimatilpassing, endring for ny bruk og 

kompetanseheving. Filmen viser hvorfor håndverkstradisjonene er viktige å 

holde i live, i tillegg til hvordan de fungerer. Filmen vil ligge fritt tilgjengelig på 

YouTube og kan blant annet brukes i undervisning.  

Varighet 3-årig prosjekt med oppstart 2021 

Kostnader 

2022 - 2023 

Kr 120.000, - ordinær drift.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Seksjon kulturminner, i samarbeid med håndverkere, tiltakshaver og eier 

Tiltak 4 Petter Ingvaldsens snekkerverksted  

 Petter Ingvaldsens snekkerverksted består av komplett verksted som viser et 

verksted slik de var før maskinene fikk egne motorer. Snekkerens bolig og 
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verksted overtas av Stiklestad museum og flyttes dit. Da vil verkstedet bli 

tilgjengelig for håndverkere og andre interesserte, og bidra til økt kompetanse 

om bygningsvernhåndverket.  

Varighet 2021-2022 

Kostnader 

2022-2023 

Spleiselag mellom private håndverkere, Stiftelsen UNI, SNK, kommunen og 

fylkeskommunen. Trøndelag fylkeskommune: søknad inne på kr 400 000 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Stiklestad museum, Stiklestad nasjonale kultursenter/eiere, Verdal kommune, 

og fylkeskommunen 

  

Tema Klima 

Mål  I 2030 har vi forebygd og redusert risikoen for at klimaendringer kan 

skade utsatte kulturmiljø. 

I 2030 foretrekker trønderne å gjenbruke bygninger fremfor å rive og 

bygge nytt. 

Tiltak 1 Kartlegge hvilke kulturminner som er særlig sårbare for klimatrusler 

(ras, erosjon, havstigning, våtere klima, endret vegetasjon og 

gjengroing) 

Beskrivelse Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser, kartlegge sårbare områder ved 

hjelp av GIS-verktøy, bruk av ulike temakart 

Varighet Hele planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

 

Hvem har 

hovedansvar 

Kommunene/ Seksjon kulturminner, i samarbeid med andre i fylkeskommunen 

(samarbeid med andre for datagrunnlag – NGU, Statens kartverk m.fl.) 

Tiltak 2 Pilot for miljøovervåking av snøfonner 

Beskrivelse Vi prioriterer et utvalg funnrike snøfonner, og sammenstiller historiske ortofoto 

og måledata med nykartlegging ved hjelp av drone. Resultatene brukes for å 

prioritere innsats i form av beredskapsgruppe i felt, ved sterk nedsmelting i 

varme somrer. Det lages planverk, rapporter etc. 

Varighet Forprosjekt 2021 – oppstart 2022. Varighet hele planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: 100.000. Søker ekstern samfinansiering.  

Hvem har 

hovedansvar 

Seksjon kulturminner. Samarbeidspartnere NTNU Vitenskapsmuseet, 

Riksantikvaren, SNO m.fl. 
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Tiltak 3 Gjenbruk av bygninger - kunnskapsbygging 

Beskrivelse Verneverdige bygg i rød støysone på Ørlandet blir flyttet til en ny bydel i 

Brekstad sentrum. Tiltaket vil bli brukt til å utvikle kunnskapsgrunnlaget ved 

klimagevinsten av å flytte eldre bygg framfor å bygge nytt. Seksjon 

kulturminner sin del i det store prosjektet er å samle og dele kunnskapen om 

flytting og gjenbruk.  

Varighet 2021-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: finansiert i forbindelse med Handlingsplan for 

klimaomstilling.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Seksjon kulturminner/Forsvarsbygg, Ørlandet kommune 

 

Tema Opplevelsesnæringer 

Delmål I 2030 er et mangfold av kulturmiljø attraktive besøksmål i Trøndelag 

I 2030 er kulturmiljø og historier grunnlag for næringsutvikling og 

nyskapende produkter.  

Tiltak 1 Bergkunstreisen 

Beskrives 14 bergkunststeder tilrettelegges for å gi lokalbefolkning og turister opplevelser 

og kunnskap med utgangspunkt i bergkunsten. Tilretteleggingene skal formidle, 

og gjøre bruken av bergkunsten trygg for både publikum og kulturminne. 

Pilotlokaliteten Bøla i Steinkjer tilrettelegges med høyt tilgjengelighetsnivå. 

Starte arbeidsgrupper på 7 lokaliteter. Anleggsfase på pioneren Bøla i Steinkjer 

starter høsten 2021. Innholdsprosjekt starter i 2021 og fullføres i 2022. Det 

omfatter alle skilttekster, wikipediaartikkel, kulminfilm, omvisermanus for 

reiselivets bruk av besøksmålet.  

Grunnlagsmateriale for destinasjonsorganisasjonenes markedsføring og for 

bergkunstreisen på NAFs digitale veiviser påbegynnes. 

Varighet Start i 2021, hele planperioden 

Kostnader Driftsbudsjett og egen finansiering. Spleiselag mellom flere aktører.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Seksjon for kulturminner har hovedansvar. Intensjonsavtaler med kommunene. 

Museene.  

 

Tiltak 2 Kongeveien over Dovrefjell 
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Beskrivelse Fysisk tilrettelegging med formidling av Kongevegen over Dovrefjell mellom 

Dovre og Oppdal som en sammenhengende historisk vandringsveg. Fremmer 

fysisk aktivitet, næringsutvikling og inngår i reiselivssatsing.   

Varighet 2022- 2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Spleiselag og stort partnerskap. Ekstern finansiering hvor Statens vegvesen er 

hoved bidragsyter. Trøndelag fylkeskommune - regionale utviklingsmidler. 

Følges opp med egeninnsats 

Hvem har 

hovedansvar 

Statens Vegvesen/fylkeskommunen 

Tiltak 2 Kulmin - dokumentasjonsfilmer 

Beskrivelse  Iverksette større Kulminprosjekter og lage Kulmin – strategi for digital 

formidling av kulturminner – i henhold til prioriteringslister og på utvalgte 

kulturminner og -miljø i samarbeid med kommuner, lag og organisasjoner, 

reiseliv og andre 

Varighet 2022-2023 

Kostnader 

2022 -2023 

Ca. 160 000,- 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Seksjon kulturminner/årlig samarbeid internt og eksternt i henhold til 

interesser, etterspørsel og i forhold til innhold og hvilke kulmin-filmer som skal 

produseres og for hvilke kulturmiljø.  

Tiltak 3 Gravfeltet på Vang i Oppdal 

Beskrivelse Fortsette opparbeiding av Vang som område for opplevelser og formidling av 

vikingtidshistorie. Nord Europas største gravfelt fra vikingtid, videreføre 

arbeidet med informasjon, omvising og fysisk tilretteleggelse. Samarbeid med 

NTNU vitenskapsmuseet. 

Varighet 2022 og videre utover planperioden 

Kostnader  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune og Oppdal kommune 

Tiltak 4 Fotefar mot nord 

Beskrivelse Vedlikehold og revitalisering av lokaliteter i Fotefar-prosjektet; som er et 

samarbeid om formidling av kulturminner fra Namdalen til Finnmark. Prosjektet 

ble etablert 1992-1999. 

I Trøndelag gjelder det følgende lokaliteter i Namdalen: Oternesundet (Lierne), 

Bertnem (Overhalla), Aasnes (Namsos), Værem (Grong), Herlaugshaugen 

(Leka), Nærøya (Nærøysund), Utvorda Kystfort (Flatanger), Historien om 
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Høylandet (Høylandet), Duns landskap (Namsos). Bunker i parken (Namsos). 

Fangstanlegg (Namsskogan), samisk gamme på museet i Røyrvik. 

Varighet Forprosjekt og ny oppstart 2021 – Videre utover i planperioden. 

Kostnader 

2022 - 2023 

500.000 (Fylkeskommunen Kulturminner), 1.000.000 (Riksantikvaren, 

Friluftsmidler, Kommunene, SMIL). Samfinansiering er nødvendig. 

Hvem har 

hovedansvar? 

Seksjon kulturminner, Kommunene. Museet Midt. 

Tiltak 5 Cocks Trail og TOKT 

Beskrivelse Samarbeid med British Museum om formidling og utstilling av funnene A H 

Cocks gravde ut og deponerte/solgte til British Museum i 1891/92. 

Funnene er vesentlig utgrav på gårdene Lille Berre, Skistad og området 

Brennmoen. 

Cocks Trail er en kulturminnerute fra Namsos til Overhalla, Høylandet og Grong 

som skal formidle funn og forminner fra jernalderen, Cocks utgravninger på 

Brennmoen og historien om de britiske laksefiskerne i Namsen/Bjøra. 

Kostnader 

2022 

Kr 100.000, - 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Trøndelag fylkeskommune, kommunene, Visit Namdalen, Museet Midt 

 

Tema Kulturmiljø, fellesskap, demokrati 

Delmål  I 2030 kjenner trønderne til kulturmiljøer som bærer historier om 

demokrati og selvstyre, undertrykkelse og forsoning. 

Tiltak 1 Tema 2022 folkestyre og kongesete, 2023 ressurser og rikdom 

Beskrivelse Musea, frivillige lag og organisasjoner, og kommunene løfter fram kulturmiljø 

og kobler seg på jubileumsstafetten. Tiltak kan være for eksempel formidling og 

arrangementer.  Årstema for 2022 er folkestyre og kongesete, for 2023 

ressurser og rikdom 

Varighet 2022-2023 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: Drift og ekstra finansiering 

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Kommunene, Stiklestad nasjonale kultursenter, musea, 

frivillighet/fylkeskommunen 

Tiltak 2  Skjøtsel og tilrettelegging 
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Beskrivelse Skjøtsel og tilrettelegging av kulturmiljø som særlig formidler demokrati og 

selvstyre, undertrykking og forsoning.  

Varighet Hele planperioden 

Kostnader 

2022 - 2023 

Trøndelag fylkeskommune: drift og ekstra finansiering.  

Hovedansvar/ 

samarbeid 

Ulike aktører kan ha hovedansvaret og evt. gjennomføre i samarbeid med 

andre. 

Tiltak 3 Gjennomgang av rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen 

Beskrivelse Gjennomgang av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport i 2022. 

Vurdere behov for tiltak i Trøndelag basert på konklusjoner i rapporten.   

Kostander Trøndelag fylkeskommune: Ordinær drift 

Varighet 2022 

Hvem har 

hovedansvar 

Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med andre relevante institusjoner og 

grupper 

 


