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VERDENSARVRÅD RJUKAN-NOTODDEN INDUSTRIARV –  

                      REFERAT FRA MØTE den 7. juni 2019 
 

 

 

Saker: 1/2019 - 8/2018 

Møtested: Brattrein hotell – Notodden 
Dato: Fredag 7. juni 2019  
Tid: 10.00-15.00 

 

Følgende medlemmer møtte:  

• Telemark fylkeskommune: Sven Tore Løkslid, fylkesordfører. For Evy-Anni 
Evensen, fylkesrådmann – Lars Haukvik, fylkeskultursjef. Arild Braa Norli, 
teamleder Team Kulturarv/fungerende verdensarvkoordinator. Juliana 
Strogan, verdensarvkoordinator.  

• Tinn kommune: Bjørn Sverre Birkeland, ordfører. Steinar Bergsland 
opposisjonsrepresentant. Rune Engehult, rådmann. Øystein Haugan, 
kommunal verdensarvkoordinator.  

• Notodden kommune: Per Sturla Wærnes, rådmann. Vicky Katarina Mikalsen, 
kommunal verdensarvkoordinator. 

• Vinje kommune: totalt forfall. 

• Riksantikvaren: Trond Taugbøl, fagdirektør Riksantikvaren. 

• Verdensarvsenteret: Runar Lia, direktør NIA. 
 
Følgende medlemmer - forfall:  

• Telemark fylkeskommune: Terje Riis-Johansen, opposisjonsrepresentant.  

• Notodden kommune: Gry Fuglestveit, ordfører. Jørn Christensen, 
opposisjonsrepresentant. 

• Vinje kommune: Jon Rikard Kleven, ordfører. Asbjørn Gardsjord, 
opposisjonsrepresentant. Anders Sandvik, ass. Rådmann. Dorthe Huitfeldt, 
kommunal verdensarvkoordinator. 

 
 

Saksliste:  

Sak 1/2019: Innkalling og saksliste 

Sak 2/2019: Skifte av verdensarvkoordinator 

Sak 3/2019: Rullering «Forvaltningsplan Rjukan – Notodden Industriarv» - 2020-

2023, høring 

Sak 4/2019: Partnerskapsavtalen og intensjonsavtalen – transportering av avtaler til 

ny fylkeskommune 

Sak 5/2019: Tilsagn Riksantikvaren 2019 – informasjon om tilsagn 

Sak 6/2019: Rapport fra verdensarvforum på Vega 

Sak 7/2019: Masterplan v/Telemarkforskning 

Sak 8/2019: Evt. 



2 
 

 

Sak 1/2019: Innkalling og saksliste  

Forslag til vedtak:  

Verdensarvrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Verdensarvrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

Merknad1: Verdensarvrådet gjør oppmerksom til stort forfall og at varasystemet er en del 

av Partnerskapsavtalen og må følges. Iht. partnerskapsavtalen politiske representanter 

skal ha én vara hver, som skal ha alle saksdokumenter tilsendt og møter ved fravær. 

 

 

Sak 2/2019: Skifte av verdensarvkoordinator 

Forslag til vedtak:  

Verdensarvrådet godkjenner og velkommen ny verdensarvkoordinator. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Verdensarvrådet godkjenner og velkommen ny verdensarvkoordinator. 

Merknad1: Presentasjon gjennomført på stakeholdermøtet. 

 

 

Sak 3/2019: Rullering «Forvaltningsplan Rjukan – Notodden Industriarv 2020 – 2023», 

høring.  

Forslag til vedtak: 

1. Verdensarvrådet anbefaler forslaget til rullert Forvaltningsplan Rjukan – 

Notodden Industriarv 2020 – 2023, og sender denne på høring. 

2. Høringsfristen settes til 15. september. 

3. Verdensarvrådet får forvaltningsplanen fremlagt høsten 2019, etter 

høringsrunden. 

 

Vedtak (enstemmig): 

1. Verdensarvkoordinator fører inn sentrale føringer fra UNESCO I dokumentet. 

2. Verdensarvrådet anbefaler forslaget til rullert Forvaltningsplan Rjukan – Notodden 

Industriarv 2020 – 2023, og sender denne på høring. 

3. Høringsfristen settes til 15. september. 

4. Verdensarvrådet får forvaltningsplanen fremlagt høsten 2019, etter høringsrunden. 

 

 

Sak 4/2019: Partnerskapsavtalen og intensjonsavtalen – transportering av avtaler til nye 

Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Forslag til vedtak:  

Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
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Vedtak (enstemmig): 

Verdensarvrådet tar saken til orientering med tilførsel av Vinje verdensarvkoordinator inn 

i avtalen. 

 

 

Sak 5/2019: Tilskudd Riksantikvaren 2019 – informasjon om tilsagn.  

Forslag til vedtak: 

Verdensarvrådet tar saken til orientering. 

 

Vedtak (enstemmig): 

Verdensarvrådet tar saken til orientering. 

Merknad1: Kommunal verdensarvkoordinator i Tinn gjør oppmerksom at det er en 

økende tall av søknader til post 79 i Rjukan-Notodden Industriarv og i landet generelt og 

appellerer derfor RA å øke verdien av denne tilskuddsordningen.  

Merknad2: RA informerte om andre poster som kan brukes, Brannsikring og 71 posten. 

Merknad3: Company Town – dette er kommunalt ansvar å utvikle (Hydro-byen). Satt av 

1 mill til dette, private eiere kan søke om midler til å bevare husene innen området. 

Kommunene oppfordres til å ta større ansvar for dette området innen verdensarven.  

 

 

Sak 6/2019: Rapport fra Verdensarvforum på Vega 

Muntlig orientering fra verdensarvkoordinator. 

Verdensarvforum ble avholdt på Vega i Nordland 7. – 9. mai.  Fra Telemark deltok 

politikere, forvaltning og verdensarvkoordinatorer fra alle de tre kommunene samt 

fylkeskommunen. 

RA fornøyd med forumet som møteplass og som verksted. 

 

 

Sak 7/2019: Ferdig masterplan for verdiskaping og attraktivitet i Rjukan – Notodden 

Industriarv. Informasjon fra Solveig Svardal, Telemarkforskning. 

Forslag til vedtak: 

1. Verdensarvrådet godkjenner forslag til «Masterplan for verdiskaping og 
attraktivitet i Rjukan - Notodden industriarv».  

2. Verdensarvkoordinator oversender planen med rådets anbefaling til politisk 
behandling i kommuner og fylkeskommune.  

 

Vedtak (enstemmig): 
1. Verdensarvrådet godkjenner forslag til «Masterplan for verdiskaping og 

attraktivitet i Rjukan - Notodden industriarv».  
2. Verdensarvkoordinator oversender planen med rådets anbefaling til politisk 

behandling i kommuner og fylkeskommune.  
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Merknad1: Masterplanen er ikke et bindende juridisk planverk og den innordner seg 

hierarkisk under forvaltningsplanen.  Som masterplan for spesifikke temaer knyttet til 

verdensarven kan den stå sammen med andre planer for ulike temaområder dersom man 

ønsker å utarbeide flere slike. Det skal brukes OUV som føringer og statuttene I UNESCO 

som retningslinjer. 

Koordinator synes det er viktig å påpeke at masterplanen er en retningsgivende plan som 

krever videre arbeid med å etablere en handlingsplan med tiltak. I det videre arbeidet må 

det inviteres inn aktører fra ulike deler av samfunnslivet som reiselivet og 

næringslivsaktører for øvrig. Videre arbeid i tråd med masterplanen bør forankres i, og 

initieres fra, kommunene. I og med at masterplanen skal følge samme tidsperiode som 

forvaltningsplanen bør forankringen og arbeidet med en handlingsplan igangsettes så 

snart som mulig. 

 

 

Sak 8/2019: Eventuelt 

Kommunal verdensarvkoordinator i Tinn hadde bedt om å snakke om Company-Town 

midler, men gjorde det under Sak 5/2019. 

 

 

Vedlegg 1: «Forvaltningsplan Rjukan-Notodden Industriarv» - 2020-2023 

Vedlegg 2: «Masterplan for verdiskaping og attraktivitet i Rjukan-Notodden Industriarv» 


