
 
 
 

PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 2017 

Sted  Falstadsenteret, 7624 Ekne 

Tid:  Torsdag 11. mai kl. 13.00 – 16.00 

Deltakere: Se vedlagte deltakerliste.  

 
Før møtet ble det gitt en orientering om virksomheten og utviklingsplaner, samt foredraget 
«Terrorens år 1942: et dramatisk år for Falstad» av konservator Arne Langås. 
 

 

 

SAK 01/17  KONSTITUERING AV RÅDET  

Vedtak:   

1. Innkallingen godkjennes 
2. Søren Hjorth ble valgt til møteleder, Christian Wee og Anne Line L. Kristoffersen ble 

valgt til sekretariat. Kari S. Jacobsen, og Per Vidar Kjølmoen ble valgt til å 
underskrive protokollen.  

 

 

SAK 02/17 PROTOKOLL FRA MØTET 12. mai 2016 

Vedlegg: 

1. Protokoll fra Rådsmøtet 12.05.2016 
 

Vedtak:   

Protokollen fra møtet 12. mai 2016, godkjent og underskrevet av Tanja Ellingsen og Terje 
Norddal tas til orientering. 
 

 

SAK 03/17  STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2016 

Vedlegg: 

1. Styrets årsberetning 2016 
2. Årsregnskap 2016 med noter 
3. Revisors beretning 2016 
 
 



 

2 
 

 
 
 
Kommentarer i møtet: 
 
Per Vidar Kjølmoen bemerket at lønnsutgiftene har gått opp, og stilte spørsmål om dette er 
et permanent lønnsnivå eller om det vil gå ned til neste år. Dette forklarte Christian Wee 
med det ikke har vært vakante stillinger i 2016. Økt aktivitet vil også en satsning fremover, 
og Falstadsenteret ønsker å jobbe med ekstern prosjektfinansiering slik at man kan 
bemanne opp videre. En del av lønnskostnadene dekkes allerede av eksterne prosjekt 
som Polin og Dembra. 
Gudmund Hernes beskrev det siste året som et overgangsår, med en god 
overlappingsperiode knyttet til direktørskiftet. Han fremhevet også sammenslåing av 
Falstadsenterets Venner og Falstadfangenes forening til den nye foreningen 
Falstadsenterets Venner. Styret er tilfreds med det som gjøres med stedet og hvordan det 
fylles med innhold. Her fremheves arbeidet med prosjektene Falstad Minnelandskap indre 
leir, kommandantboligen og nytt undervisningstema Flukt.  
Odd Einar Dørum mente det er flott å høre om planene som ble presentert, og supplerte 
med å vise til at det også er viktig å gi folk innsikt i SS-systemet i tillegg til individnivået. 
Han påpekte at hvis man ikke får systeminnsikten sammen med det menneskelige, mister 
man knytningen n til nåtiden. Videre viste Dørum til at bevisstheten om religionsfrihet i 
Norge er svak, og at folk også må opplæres i å ha respekt og toleranse.  
 
 
Vedtak: 

1. Styrets årsberetning og regnskap for 2016 tas til orientering. 
 

 
Sak 04/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2017 
 

Vedlegg:  
 

1. KOMPETANSE NORGE 04.01.17 -  Tildelingsbrev 2017 
2. Utdrag fra «Prop. 1 S (2016 – 2017)» 
3. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling  
4. Budsjett 2017  
5. Budsjettkommentarer budsjett 2017 
6. Handlingsplan 2017 

 
 

Vedtak: 

1. Rådet tar budsjett og handlingsplan 2017 til orientering 
 

 

SAK 05/17 VALG RÅD OG STYRE STIFTELSEN FALSTADSENTERET 

Vedlegg: 

1. Valgkomiteens innstilling 2017 



 

3 
 

2. Notat 6. mars 2006 Styrets sammensetning 
3. Styresak 03/15 Retningslinjer for valgkomitéen 
4. Utdrag fra Stiftelsesloven 

 

 

Vedtak: 

1. Rådet gir sin tilslutning til valgkomiteens innstilling og velger følgende til verv i 
Stiftelsen Falstadsenteret: 
 

Styremedlemmer for 2 år: 
Torunn Klemp, gjenvalg 
Hans I Pedersen, gjenvalg 
Arne Flaat, gjenvalg 
Ingvild Hagen Kjørholt, ny, foreslått av ansatte 
 
Medlemmer av valgkomiteen i 2018: 
Gunn Oline Karlsaune, Nidaros Bispedømme, (ikke på valg) 1 år igjen 
Unni Elisabeth Hegstad, Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag, (ikke på valg) 2 
år igjen 
Britt Aune Olsen, Grane kommune, (ny) for 3 år 

 
 

 

SAK 06/17 INNSPILL FRA RÅDET 

 

Vedlegg:  

Ingen 

Innspill i møtet: 
 
Terje Norddal: Det er viktig å ha et blikk på det som skjer ute i verden. Despotene falt for 

noen tiår siden, nå utvikler det seg nye despoter. Vi som samfunn må være våkne. Tillitt er 

et sentralt begrep: Å kunne ha tillitt til de som styrer er viktig, og denne tillitten forvitrer i 

mange samfunn.  

Flukt er et spennende tema. Det er viktig å ta med forbindelsen til Sverige i dette. Der er 

det mange problemstillinger som kan evne å skape refleksjon om dagens fluktsituasjon. 

 

Utfordrer Falstadsenteret til å møte Espeland og se på mulighetene til å bidra med 

fagkompetanse, spesielt knyttet til bruk av historien til undervisning og formidling.  

 

Nils Åge Aune: Det er positivt å se aktivitetsnivået ved Falstadsenteret, både når det 

gjelder arrangement og publiseringer. Vil samtidig utfordre senteret på å være en mer aktiv 

i samfunnsdebatten gjennom flere kronikker. Falstadsenteret kan bidra til en opplyst 

debatt.  
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Odd Einar Dørum: Det er viktig å fremheve sivilsamfunnets styrke i en tid hvor 

institusjoner testes. 1942 er et sterkt bevis på hvordan sivile står opp mot makten, og 

Falstadsenteret bør vise sivilsamfunnets mot i undervisningsopplegg. Et interessant 

spørsmål er om ulike grupper ville stått opp i samme grad i 2017 som i 1942. 

 

Anders Gustad: Ønsker å gjøre oppmerksom på grunnforhold knyttet til mulig 

grunnarbeid knyttet til minnelandskapet. Det er leire i grunnen og det er tryggere å bygge 

over bakken. 

Å bygge over bakken er både billigere og sikrere. 

 

Hans Lieng: Flukt er et spennende tema som kan treffe unge mennesker. Det er gode 

muligheter i å fortelle hvorfor mennesker flyktet under 2.verdenskrig og så reflektere over 

hvorfor mennesker flykter i dag. Rollespill er en interessant formidlingsform, og Røde Kors 

har brukt det med hell. 

 

Per Vidar Kjølmoen: Falstadsenterets mandat er å bruke historien til å fremheve 

refleksjon rundt paralleller til det som skjer i verden i dag. Det er bekymringsfullt å se at det 

ikke var ekstraordinært det som skjedde under 2.verdenskrig, det skjer også i dag. Det er 

derfor viktig at Falstadsenteret inntar en tydelig rolle her og viser det allmenne i 

mekanismene som var i sving og som også eksisterer i dag.  

Falstadsenteret bes tydeliggjøre sitt samtidsoppdrag i sosiale medier. 

 

Olav Myklebust: Med utgangspunkt i historie fra egen familie ble relevansen i tema Flukt 

fremhevet. Mange av problemstillingene som eksisterte under 2.verdenskrig eksisterer 

også blant mennesker på flukt i dag.  

 

Gudmund Hernes: Styreleder fremhevet at dette hadde vært et godt rådsmøte, hvor rådet 

fikk komme med innspill og råd som gir styret og ansatte muligheter for refleksjon.  

Tillitt er et veldig viktig tema som kom frem under møtet: tillitsforhold i samfunnet endres, 

og man blir usikker på hvem man kan stole på.  

 

Sivilsamfunnets motstandskraft er et annet sentralt tema som ble bragt opp i møtet, og 

historier om hvordan det å gruppere seg for å stå sterkere i motstand er viktige å formidle. 

 

Asbjørn Folkvord: Ønsker u-form på bordene slik det har vært under tidligere rådsmøter. 

 

 

 
Vedtak: 
 

1. Innspill fra Rådet oversendes styret. 
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SAK 07/17 ORIENTERINGSSAKER 

Vedlegg: 

1. Budsjettsøknad til VOX 2018.   

2. Orientering om tema «Flukt» 

3. Orientering om status for Kommandantboligen 

4. Orientering om samarbeid mellom freds & menneskerettighetsentrene 

5. Forskningsprosjektet «Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using 

European Conflicted Heritage». Forskningsprogrammet HERA (Humanities in 

the European Research Area) 

6. Dembra (demokratisk beredskap mot antisemittisme, rasisme og udemokratiske 

holdninger) 

7. Polin 

8. Arbeid med strømføring til Falstadskogen 

9. Forvaltningsplanarbeid for fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden 

10. Orientering om arrangementer og diverse besøk 

 
 

Vedtak: 
 
Sakene tas til orientering. 

 

 

 

 

Ekne/Trondheim 11. mai 2017 

 

 

 

Kari Sommerseth Jacobsen,    Per Vidar Kjølmoen,  

Nordland Fylkeskommune    Møre og Romsdal Fylkeskommune 


