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Regional plan for kulturminner, godkjenning av planprogram 

 
FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: 
Sør-Trøndelagfylkeskommune godkjenner planprogram for Regional plan for kulturminner.  
 
 
VEDLEGG:  
 
Nummererte vedlegg som følger saken: 
1. Planprogram for Regional plan for kulturminner  
2. Oppsummering av høringsuttalelser  
 
Andre refererte dokumenter i saken: 
Uttrykte vedlegg i saksmappen: 
• Innkomne høringsuttalelser 
• FT vedtak sak 2011-91 
• FU vedtak sak 2012-33 
 
 
GJELDENDE FORUTSETNINGER: 
Fylkesutvalget er Sør-Trøndelag fylkeskommunes planutvalg og kan, i henhold til plan og 
Bygningsloven, vedta planprogram for regional plan etter at programmet har vært på høring. 
Høringsperioden skal minimum være på seks uker. 
 
BAKGRUNN: 
I brev av 13.februar sendte Enhet for Regional utvikling i Sør-Trøndelag 
fylkeskommune forslaget til planprogram ut på høring med høringsfrist 27.3.2012. 
 
INNKOMNE UTTALELSER: 
Oppsummering, vurdering og konklusjon 
 
Planprogrammet har vært sendt kommuner, lag og organisasjoner og andre berørte parter til 
uttalelse. I høringsbrevet ble en utfordret til å kommentere hovedutfordringene og opplegget 
for organisering og medvirkning. 
Det har kommet inn 15 skriftlige uttalelser som gir positiv tilbakemelding til utarbeidelsen av 
en regional plan for kulturminner, og til det fremlagte forslaget til planprogram.  
Flere aktører har uttrykt ønske om å delta i prosessen videre, noe som anses som positivt og 
vil bli ivaretatt enten gjennom regionale møter, temamøter eller i referansegruppa.  
Vi viser til vedlegg med oppsummering av høringsuttalelsene. 
  
Mange innspill og merknader gjelder de tema som skal drøftes i planprosessen, disse vil bli 
spilt inn til deltagere i tema- og regionmøter som skal avholdes i løpet av planprosessen.  
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OM PLANEN: 
Regionplanen skal være et styringsverktøy for en felles forvaltning av kulturarven i i fylket, 
der kulturarven skal vises som en viktig ressurs for samfunnsutvikling, identitet, attraktivitet 
og verdiskaping. 
Planen skal følges opp av et handlingsprogram der mange av innspillene fra høringen både 
av planprogram og fra planforslaget blir fulgt opp i mer konkret form. 
 
Formål med planarbeidet 
 

«2.1. Formål 
Hovedformålet med planen er å utvikle omforente strategier for forvaltning, formidling og bruk av kulturarven i 

Sør-Trøndelag. 

 

Planen og planprosessen skal bidra til å heve kunnskapen og bevisstheten om regionens og fylkets kulturverdier.  

Arbeidet tar sikte på å utvikle felles verdiforståelse og prinsipper som kan benyttes i forvaltningen av 

kulturminnene, både lokalt og regionalt. Dette vil gi alle parter større forutsigbarhet. 

Planen skal også bidra til å klargjøre rolle og ansvar for ulike aktører og interessenter. Slik kan planen bygge et 

grunnlag for gjensidig forståelse og samhandling, og bidra til å skape et samspill mellom vern, bruk og 

verdiskaping. Et siktemål er å få til praktisk samarbeid mellom myndigheter, eiere, kommuner, museer, regionalt 

næringsliv og frivillige organisasjoner.» 

 
Det er særlig viktig for:  

o å heve kunnskapen og bevisstheten om lokale, regionale og nasjonale 
kulturverdier   

o å utvikle felles verdiforståelse og prinsipper som kan benyttes i forvaltningen 
lokalt og regionalt 

o opplevelsen av kulturminner og kulturmiljøer  
o å få satt i stand og få aktiv bruk av kulturminnene 
o å få formidlet historien og gjøre lokalsamfunn, besøksnæringer og reiselivet 

bevisst på kvalitetene i kulturarven  
o å få hentet ut ny kunnskap av, og om, kulturminnene til bruk i formidling, 

opplevelse, nyskaping og utvikling 
 
 
Arbeidsform. 
Det er viktig å sikre at hovedutfordringene for regional plan er ivaretatt i prosessen.  
 
Planarbeidet tenkes gjennomført med større fellesmøter som skal dekke fem til seks 
kommuner av gangen. Til disse møtene vil lokale lag og foreninger, næringsliv og kommunal 
administrasjon og politisk ledelse bli invitert. Møtene skal arrangeres som planverksteder og 
vil bli avholdt i perioden fra mai/juni til september 2012.  
 
Man har kommet frem til følgende kommune inndeling for møtearrangementene. Møtene 
avholdes i samarbeid med enkelte regionmuseer i MIST.  Museet Kystens arv: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa kommuner  Orkla industrimuseum: Oppdal, Rennebu, Meldal, Ordal og Skaun kommuner  Kystmuseet på Hitra: Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, og Agdenes kommuner   Rørosmuseet: Tydal, Røros, Holtålen, Midtre-Gauldal kommuner  Trøndelag folkemuseum Sverresborg, Trondheim, Klæbu, Melhus, Malvik og Selbu 

kommuner 
 

Det vurderes også å avholde et eget møte med Trondheims utfordringer som tema. 
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Det vil også bli avholdt tematiske møter i samme periode der spesielle aktører som ikke er 
knyttet til bestemte steder i Sør-Trøndelag vil bli invitert, slik som næringslivsorganisasjoner 
friluftslivsorganisasjoner mm.  
 
Det er opprettet en administrativ arbeidsgruppe med tre personer fra Regut, en representant 
for samisk kulturminnevern, to representanter fra kommunene (hhv. kyst og 
innlandskommune) og en representant fra MiST.  
 
 
Tidsplan 
Mai/juni 2012 

Regionvise møter starter opp, avholdes og oppsummeres fram til slutten av 
september.  

 
Vi  regner med følgende tidsplan: 
 
1.des. 2012 

Første utkast til regional plan er ferdig utarbeidet. 
11.des 2012  Planutkast legges frem for fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune   Regional plan for kulturminner i Sør-Trøndelag sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i minst seks uker 
Februar/mars 2013  Administrasjon er ferdig med forslag til regional plan etter at eventuelle innspill fra 

høringsrunden er innarbeidet. 
April 2013  Planen legges fram for vedtak i fylkestinget 

 
 

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON: 
 

Forslaget til planprogram har tatt opp i seg, og tar hensyn til, relevante merknader som har 

kommet fram i løpet av høringen. Det legges opp til et aktivt arbeid over sommeren og høsten 

til planforslaget skal legges ut på offentlig ettersyn. Det er viktig at høringsperioden er lang 

slik at man kan få bred debatt og deltagelse i planprosessen. Endelig planforslag beregnes 

fremlagt for Fylkestinget  i april 2013. 


