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008/19 Utvalg for oppvekst og kultur 28.03.2019 

018/19 Kommunestyret 10.04.2019 

 
 

Planprogram kulturminneplan 

 
Rådmannens innstilling:  

1. Planprogram for Kulturminneplan med tilhørende fremdriftsplan, sendes ut på høring med 
høringsfrist  10.mai 2019. 

2. Endelig vedtak om oppstart av planarbeidet fattes av kommunestyret etter høringsfristen 
for planprogrammet. 
 

 
28.03.2019 Utvalg for oppvekst og kultur 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
UOK-008/19 Vedtak: 
 

1. Planprogram for Kulturminneplan med tilhørende fremdriftsplan, sendes ut på høring med 
høringsfrist  10.mai 2019. 

2. Endelig vedtak om oppstart av planarbeidet fattes av kommunestyret etter høringsfristen 
for planprogrammet. 
 

 
 
10.04.2019 Kommunestyret 
 
Utvalg for oppvekst og kultur sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
KS-018/19 Vedtak: 



 

1. Planprogram for Kulturminneplan med tilhørende fremdriftsplan, sendes ut på høring 
med høringsfrist  10.mai 2019. 

2. Endelig vedtak om oppstart av planarbeidet fattes av kommunestyret etter 
høringsfristen for planprogrammet. 
 

 
 
Saksopplysninger: 
Nord-Odal kommune har fått tilskudd fra Hedmark fylkeskommune til å utarbeide kulturminneplan. 
Tidligere vedak om at Anno museum gis tilskudd mot å utarbeide plan frafaller, da Anno museum har 
trukket seg seg fra oppgaven. 
Nord-Odal kommune ønsker å følge riksantikvarens målsetting om å være blant 90% av landets 
kommuner som har en vedtatt kulturminneplan innen 2020. 
 
Saksvurdering: 
En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og 
inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen skal gi kunnskap om fortida og avklare hvilke 
kulturminner en vil ta vare på i framtida. 
 
Nord-Odal kommune hadde håpet at Anno museum ville stå som prosjekleder for planarbeidet, i tråd 
med tidligere avtale og politisk vedtak. Dessverre har Anno museum måtte trekke seg fra dette 
arbeidet grunnet manglende ressurser og kompetanse til å få gjennomført planarbeidet. Nord-Odal 
kommune ved kulturavdelingen vil nå overta ansvaret for at planen realiseres innen 2020.  
 
Konklusjon: 
Det vedtas at planprogram med tilhørende fremdriftsplan, sendes ut på høring. 

Endelig vedtak om oppstart fattes av kommunestyret etter høringsfristen for planprogrammet. 
 

 
 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
27.02.2019 Planprogram kulturminneplan 1411273 
 
 
 
 
 
 
 


