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SAMMENDRAG: 
På bakgrunn av at Gausdal kommune ikke har ressurser til å benytte seg av noen av 
punktene i samarbeidsavtalen tilrås det at avtalen med Norsk Kulturarv sies opp.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Norsk kulturarv og Gausdal kommune inngikk, etter vedtak i Formannskapet 15.5.12, en 
samarbeidsavtale i juni 2012.  
 
Norsk kulturarv er en ideell, nasjonal stiftelse opprettet av Oppland fylkeskommune, med 
flere innskytere av egenkapital innen offentlig og privat sektor. Norsk kulturarv er åpen for 
medlemskap fra bedrifter, organisasjoner og enkeltmedlemmer. Norsk kulturarvs visjon er 
vern gjennom bruk, og gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med offentlige styresmakter 
og næringslivet for å ta vare på kulturarven i Norge.  
 
I samarbeidsavtalen mellom Norsk kulturarv og Gausdal kommune inngår følgende 
hovedelementer: 

- Samarbeid for å bevare og utvikle kulturarven i kommunen gjennom aktivt 
kulturminnevern. 

- Tilbud om praktisk kurs i materiallære, byggeteknikk m.m. når det gjelder freda og 
verneverdige bygg. 

- Ikke-kommersielle kulturminner i Gausdal kan profileres gjennom nettportalen 
www.olavsrosa.no og i den kulturhistoriske Veiviseren. 

- 50 eksemplarer fire ganger pr år av magasinet Kulturarven. 
- Tilbud om undervisningsopplegg i grunnskolen.  

 

http://www.kulturarv.no/
http://www.olavsrosa.no/


  
 
 

  
 
 

 

Kostnaden for kommunene regnes ut fra innbyggertall. I Gausdal sitt tilfelle utgjør 
samarbeidsavgiften årlig kr. 10.000 inkl. mva. Samarbeidsavtalen kan sies opp av begge 
parter. Avtalen vil gjelde ut kalenderåret etter det året avtalen er sagt opp.  
 
 
VURDERING: 
Norsk Kulturarv driver et aktivt og viktig arbeid for å ta vare på kulturminner gjennom aktiv 
bruk og egne aksjoner. For at Gausdal skal benytte seg av dette samarbeidet og punktene i 
samarbeidsavtalen kreves en stor egeninnsats. Gausdal kommune har ikke ressurser til å sette 
i gang prosjekter og følge opp det som kreves verken når det gjelder å bevare og utvikle 
kulturarven i kommunen, planlegge og gjennomføre praktisk kurs i materiallære, 
byggeteknikk av freda og verneverdige bygg, ha oversikt over og oppdatere ikke-
kommersielle kulturminner gjennom nettportalen www.olavsrosa.no og i den kulturhistoriske 
Veiviseren eller til å følge opp undervisningsopplegg i grunnskolen. 
Av den grunn synes det ikke å være hensiktsmessig å videreføre denne avtalen, og 
kommunedirektøren foreslår at samarbeidsavtalen sies opp.  
 
Avtalen gjelder ut kalenderåret året etter avtalen er sagt opp. For å unngå at utgiften løper 
lenger enn nødvendig, må avtalen sies opp innen 31.12.2020.  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Gausdal kommune sier opp samarbeidsavtalen med Norsk kulturarv før utgangen av 2020.  

http://www.olavsrosa.no/

