Arbeidsgruppe kulturminneplan

Referat fra møte 22.11.17
Sted: Magasinet i Kulturhuset
Tid: 19.00 – 20.30
Til stede:
Ågot Alnes Orvik, Svanhild Dahle, Mari Gjerstad Jørgensen, Arvid Håkon Moe, Roe Ingar
Setnes, Geir Grav.
Forfall: Per Arne Skomsø, Odd Sætre.

Sakliste:
1/17: Presentasjon
Medlemmene ga en kort presentasjon av seg selv, hvem de representerte og et lite innblikk i
sentrale arbeidsoppgaver.
Rauma historielag stiller med Arne Skiri som vararepresentant, og fra Vågstranda sogelag blir
også Marit Aarset invitert som medlem av arbeidsgruppa.

2/17: Mandat
De nasjonale forventningene er at alle kommuner skal ha utarbeidet en Kulturminneplan
innen 2020. Rauma kommune har en tentativ framdriftsplan med endelig politisk behandling
av planen medio november 2018. Kulturminneplanen er en kommunedelplan som må
forholde seg til plan- og bygningsloven.
Arbeidsgruppa skal i første omgang utarbeide et planprogram der det avklares hvordan
kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer skal innrettes, samt omfang og
innhold i planen. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen og medvirkning. En bør løfte fram hva som er de viktigste problemstillingene
knyttet til kulturminner og kulturmiljøer. Planprogrammet legges fram til politisk behandling.
Arbeidsgruppa vil deretter lede arbeidet og prosessen med Kulturminneplanen.
Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet.

3/17: Materiell og hjelpemidler
Foreløpig prosjektplan og veileder fra Riksantikvaren ble utdelt. Disse blir grundigere
gjennomgått i neste møte. Det ble vist til digitale hjelpemidler.

4/17: Informasjon og kommunikasjon
Det er opprettet egen hjemmeside og facebook-side. Disse finner en under rauma
kommunes hjemmeside https://www.rauma.kommune.no
Den ligger på Kultur og idrett, Diverse, Kulturminneplan for Rauma.
Aktuelt stoff blir lagt ut på denne sida. Facebooksida har pt 74 medlemmer.

5/17: Møter og arbeidsmåter i gruppa
Det legges opp til at møter blir lagt til onsdager kl.14.00 – 16.00.
Møtehyppighet avtales senere når en får mer oversikt over arbeidet og framdriften.
Neste møte blir onsdag 29.11. på Kulturhuset kl.14.00.
Til dette møtet vil Mari skaffe en oversikt over det som alt er registrert av kulturminner i
kommunen.

6/17: Framdriftsplan
Det er lagt opp til politisk behandling av planen medio november 2018. Det er forholdsvis
knapp frist. Erfaring fra andre kommuner viser at de bruker 2-4 år på en slik plan. I
utgangspunktet forholder en seg til den skisserte framdriftsplanen.

7/17: Planens profil
Det må tas stilling til hvordan en håndterer de materielle vs de immaterielle kulturminnene.
Hvordan eksempelvis fortellinger, sagn, tradisjon, dialekter mv. skal få plass i planen i tillegg
til de mer åpenbare materielle kulturminnene.

8/17: Tema for neste møte
-

Registreringer. Status og behov for eventuelle nye registreringer.

-

Planens profil. Bl.a. forholdet mellom materielle og immaterielle kulturminner.

-

Aktuelle satsingsområder. Hva er kommunens særpreg?

-

Ressurspersoner som kan bringes inn i arbeidet.

-

Hva kan vi lære av andre kommuner? Eksempler på Kulturminneplaner.

-

Framdriftsplan
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