Arbeidsgruppe kulturminneplan

Referat fra møte 29.11.17.
Sted: Magasinet i Kulturhuset
Tid: 14.30 -16.00

Til stede:
Ågot Alnes Orvik, Svanhild Dahle, Mari Gjerstad Jørgensen, Arvid Håkon Moe, Roe Ingar
Setnes, Marit Aarset, Geir Grav.
Forfall: Per Arne Skomsø, Odd Sætre.

Sakliste
9/17:

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Godkjent.

10/17:

Godkjenning av referat fra møte 22.11.17.
Godkjent.

11/17:

Registreringer. Status.
Mari hadde funnet Kommunedelplan for kulturminner, dat. 25.04.95, i
Miljøvernlederens gjemmer. Kopi av planens innledning og oversikt over faste
registrerte kulturminner samt kart ble utdelt.
Den samlede planen blir kopiert og utdelt til medlemmene. Det ble også vist
et kart over hesteferder til Syltemarkanden og Romsdalsmarkanden. Kartet
blir kopiert og utdelt til medlemmene.
Det ble utdelt et notat fra Per Arne Skomsø, som omfatter både kulturminner
og «de gode fortellingene om Rauma».
Ågot viste til innkalling til et møte om kulturminneplan den 27.02.2013. Målet
for møtet var å utarbeide en mal for bruk til registrering av kulturminner, og
det ble antydet at det skulle arrangeres opplæringssamlinger. En kjenner ikke
til at dette ble fulgt opp.
Mari orienterte om at alle foretatte registreringer i Rauma er digitalisert.
Behovet for nye registreringer avdekkes gjennom folkemøter og ved kontakt
med aktuelle ressurspersoner. Registreringene til Myskja ble spesielt nevnt,

samt brevsamlingen til Asmund Kylling.
Det ble fremmet ønske om at det blir utarbeidet et aktsomhetskart.
Tema som synes mangelfulle i registreringene:
- Setrer og setermiljø.
- Husmannsplasser.
- Krigsminner.
- Sagbruk.
Immaterielle minner som ble nevnt:
- Musikk/noter. Roe ser nærmere på dette til neste møte.

12/17:

Hva kan vi lære av andre kommuner? Eksempler på kulturminneplaner.
Det finnes en rekke eksempler på kommunale kulturminneplaner. De fleste
bygger på mal fra Riksantikvaren, men har ulik utforming ut fra lokale forhold.
Både når det gjelder omfang og innretning. Planen til Sunndal kommune ble
trukket fram som et godt eksempel. Vi kan hente tips fra «de beste blant de
gode». Planene finnes på nett.
Hjemmelekse til arbeidsgruppa: Oppsøke kommunedelplaner på nett, på
jakt etter gode eksempler.

13/17:

Planens profil. Bl.a. forholdet mellom materielle og immaterielle
kulturminner.
Det er ikke vanlig å ta med løse kulturminner og immaterielle kulturminner i
en kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, jfr. Riksantikvarens
veileder. Det er imidlertid intet i vegen for at en kan velge gjøre det.
Eksempler på immaterielle kulturminner kan være stedsnavn, steder det
knyttes spesiell tro og tradisjon til, eller som har vært åsted for spesielle
hendelser. Eller språk, musikk, kunst og andre kulturuttykk.
Det er enighet i arbeidsgruppa om at vi skal prøve å koble aktuelle
immaterielle kulturminner til de materielle på en slik måte at de beriker og
fargelegger planen. Det vil gjøre den mer anvendelig, lesverdig og interessant.

14/17:

Aktuelle satsingsområder. Hva er kommunens særpreg? Hva bør løftes
fram?
Kulturminneplanen for Rauma kommune skal gi en beskrivelse av kommunens
historie og en oversikt over ulike kulturminner i kommunen innenfor blant
annet disse tema:
-

Vår eldste historie. Automatisk fredede kulturminner
Gravplasser, kirker, kirkegårder
Primærnæringer
Industri og håndverk
Samferdsel og kommunikasjon
Turisme
Bosteder og bygninger
Skolehistorie
Setermiljø og kulturlandskap
Friluftsliv, jakt og fiske
Frivillige lag og lagshus
Forsvar og krigsminner
Lista er ikke uttømmende.
Kulturminnefeltet er svært omfattende, og det vil være nødvendig å gjøre
avgrensninger. De satsingsområdene en velger bør representere det særegne ved
Raumas kultur og identitet.
Arbeidsgruppa ønsker ikke å foreta en avgrensning og prioritering på dette
stadium av prosessen. Det vil være hensiktsmessig at man legger dette bredt ut
på folkemøter, innspill på facebook, e-post mv, før en foretar en avgrensning i det
følgende planarbeidet.

15/17:

Ressurspersoner som kan bringes inn i arbeidet.
Personer som ble trukket fram:
Åge Wold, Knut Foss, Kåre Magne Holsbøvåg, Bjørn Austigard, Mads Langnes,
Kristoffer Dahle, Edmund Søvik, Einar Klungnes, Vidar Skiri.
Flere vil komme til etter hvert.
Av interne krefter i kommunen vil en dra veksler på bl.a. miljøvernlederen.

16/17:

Framdriftsplan.
Som tidligere omtalt er framdriftsplanen svært ambisiøs, med tentativ
sluttbehandling i november 2018. Det er lagt opp til et løp over ett år, der de
fleste kommuner bruker 2-4 år på arbeidet.
Arbeidet skjer i to faser:
1: Utarbeiding av planprogram.
Dette skal ut til høring ihht plan- og bygningsloven, og vedtas av f.sk. og k.st.
2. Utarbeiding av kommunedelplan.
Denne skal ut til høring ihht plan- og bygningsloven, og vedtas av f.sk. og
k.st.
Etter tentativ plan er det plottet inn vedtak av planprogram i f.sk. 23.01, og
k.st. 06.02. Dette er svært knappe frister, og det kan bli aktuelt å skyve disse
fram i tid.

Møteplan for arbeidsgruppa:
Neste møte legges til onsdag 10.januar kl.11.30 på Kulturhuset.

17/17:

Eventuelt
Fra Rauma historielag:
Arne Skiri er varamedlem til arbeidsgruppa. Det er ønskelig at han går inn som
fast medlem i tillegg til Ågot Alnes Gruppa.
Arbeidsgruppa ønsker Arne Skiri velkommen som fast medlem!

30.11.17
Geir Grav
ref

