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SAKSFREMLEGG  

VERDENSARVRÅD - MØTE den 7. juni 2019 
 

 

 

 

Sak 1/2019: Innkalling og saksliste  

 

Forslag til vedtak:  

Verdensarvrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

 

Sak 2/2019: Skifte av verdensarvkoordinator 

 

Juliana Strogan er ansatt som ny verdensarvkoordinator for Rjukan – Notodden 

Industriarv. Hun tiltrådte stillingen 1. juni. 

 

Saksopplysninger:  

Juliana Strogan presenterer seg selv i møtet.  

 

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. 

 

Saksopplysninger:  

Verdensarvrådet vedtok i sitt møte 28.11.2018 følgende: 

 

 Vedtak (enstemmig): 

1. Forslag til ny og rullert forvaltningsplan 2020 - 2023 legges frem for rådet høsten 2019.  

2. Forvaltningsplanen skal først på høring hos relevante instanser og i regional- og 

kommunalforvaltningen. 

 

Forvaltningsplanen er den overordnede og styrende planen for forvaltningen av Rjukan – 

Notodden Industriarv i perioden 2020 – 2023. Forvaltningsplanen er i tråd med UNESCO 

sine retningslinjer for god forvaltning av verdensarvstedene. Forvaltningsplanen ble sist 

rullert i 2016. 
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Forvaltningsplanen beskriver status og utfordringer for verdensarvstedet, og den peker 

ut mål for forvaltningen av verdensarven i perioden. Planen inneholder også en 

handlingsdel hvor tiltak for å nå vedtatte mål konkretiseres.  

 

Forslaget til rullert forvaltningsplan er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av 

følgende personer: 

• Verdensarvkoordinator Alexander Ytteborg*  

• Verdensarvkoordinator Vicky Michaelsen, Notodden 

• Verdensarvkoordinator Øystein Harald Haugland, Tinn 

• Verdensarvkoordinator Dorthe Huitfeldt, Vinje**  

• Rådgiver/konservator Eystein M. Andersen, Telemark fylkeskommune 

 
*Teamleder for team kulturarv i fylkeskommunen, Arild Braa Norli, har fungert i rollen etter at Alexander 

Ytteborg sluttet 15. januar. 

**Assisterende rådmann, Anders Sandvik, har vikariert for Dorthe Huitfeldt. 

 

I forslaget til rullert plan er hovedtrekkene fra gjeldene plan beholdt. Det er primært 

handlingsdelen som er rullert. I tillegg er regionalt og lokalt planverk oppdatert. For øvrig 

er planen oppdatert så langt det har vært mulig i arbeidsperioden. Når det gjelder for 

eksempel registreringer av tilstandsgrad på enkeltobjekter i verdensarven, så er dette et 

kontinuerlig arbeid, og listen er derfor ikke helt oppdatert. Det kan også være enkelte 

temaer i planen som kan/må oppdateres før endelig forslag til plan forelegges 

verdensarvrådet til høsten. Eventuelle oppdateringer og endringer må justeres og 

innarbeides i høringsperioden.  

 

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

Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

 

Forslag til vedtak:  

Verdensarvrådet tar saken til orientering 

Saksopplysninger 

 

Alle avtaler inngått i henholdsvis Vestfold og Telemark fylkeskommuner transporteres 

inn i den nye fylkeskommunen og vil være juridisk bindende for Vestfold og Telemark 

fylkeskommune. 

 

Sak 14/2019: Tilskudd Riksantikvaren 2019 – informasjon om tilsagn.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
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Saksopplysninger:  

 

Verdensarvrådet ga sin anbefaling til prioritering av søknader for tilskudd til 

verdensarven i møtet 28. november 2019 (sak 13/2018). I alt forelå det søknader med en 

samlet søknadssum på 26 764 745 kr. Tildelingen til Telemark fylkeskommune for 2019 

var på 10 200 000 kr. pluss et forhåndstilsagn for 2020 på 7 000 000 kr.  

 

Tilsagnene om tilskudd til verdensarven følger verdensarvrådets prioritering. Imidlertid 

har det på grunn av tildelingen vært nødvendig å gi en del tiltak forhåndstilsagn for 2020 

for å imøtekomme søknadene fullt ut. Når det gjelder søknaden fra Norsk 

Industriarbeidermuseum (NIA) om støtte til vernebygget/museumsbygget over 

tungtvannskjelleren så ble ikke dette tiltaket prioritert fra riksantikvaren over post 79 i 

statsbudsjettet for 2019. Signalene er at NIA kan komme tilbake med en fornyet søknad 

når finansieringen av prosjektet er mer klarlagt. 

 

Oversikt over årets fordeling og tilsagn følger vedlagt. 

 

 

Sak 6/2019: Rapport fra Verdensarvforum på Vega 

 

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

politikere, forvaltning og verdensarvkoordinatorer fra alle de tre kommunene samt 

fylkeskommunen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Muntlig orientering fra verdensarvkoordinator. 

 

 

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

Industriarv. 

 

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.  

 

Saksopplysninger:  

Arbeidet med en masterplan for verdiskaping og attraktivitet er forankret i de tre 

verdensarvkommunene og fylkeskommunen. Mandatet for planarbeidet ble vedtatt i et 

likelydende kommunestyre- og fylkestingsvedtak for de tre verdensarvkommunene og 

Telemark fylkeskommune høsten 2017. Rådmennene i verdensarven (TFK, Vinje-, Tinn 
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og Notodden kommune) har vært styringsgruppe med rådmannen i Notodden kommune 

som leder. Telemarkforskning fikk etter en enkel tilbudsrunde med tre aktører oppdraget 

med å utarbeide en masterplan gjennom et prosjekt over 6 måneder.  

 

Telemarkforskning la frem styringsgruppens utkast til masterplanen i verdensarvrådets 

møte i november 2018, hvor rådet fattet følgende vedtak:  

 

Vedtak (enstemmig): 
Verdensarvrådet ber sekretariatet ved verdensarvkoordinator om å returnere utkast til 
«Masterplan for verdiskaping og attraktivitet» til styringsgruppen og Telemarkforskning med 
ønske om å spisse de strategiske punktene i et nytt planutkast. Nytt utkast legges frem i neste 
verdensarvråd våren 2019.     
 

Etter vedtaket i forrige verdensarvråd har styringsgruppen i samarbeid med 

Telemarksforskning gjort endringer i planen i tråd med føringene.  

 

Koordinators vurdering: 

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 reviderte planforslaget fremstår som spisset og lettere tilgjengelig enn forrige utkast. 

Det er gjort strukturelle endringer i planforslaget som bidrar til å tydeliggjøre planens 

målsetninger og de strategiene som er valgt for å nå målene. 

 

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 

Ingen innkommende saker før møtet 

 

 

 

Vedlegg 3: Se epost 


