PROTOKOLL FRA RÅDSMØTE I STIFTELSEN FALSTADSENTERET 2018
Sted

Falstadsenteret, 7624 Ekne

Tid:

Torsdag 3. mai kl. 12.00 – 15.00

Deltakere:

Se vedlagte deltakerliste.

Før møtet ble det gitt en orientering om Falstadsenterets utviklingsplaner knyttet til Falstad
Minnelandskap indre leir, Kommandantboligen, digital rekonstruksjon samt
krigsgravdatabasen.

SAK 01/18

KONSTITUERING AV RÅDET

Vedtak:
1. Innkallingen godkjennes
2. Søren Hjorth ble valgt til møteleder, Christian Wee og Anne Line Kristoffersen til
sekretariat. Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal Fylkeskommune, og Lars Johan
Strand Vitsø, Trøndelag Fylkeskommune, ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 02/18

PROTOKOLL FRA MØTET 11. mai 2017

Vedlegg:
1. Protokoll fra Rådsmøtet 11.05.2017
Vedtak:
Protokollen fra møtet 11. mai 2017, godkjent og underskrevet av Kari Sommerseth
Jakobsen og Per Vidar Kjølmoen, tas til orientering.

SAK 03/18

STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017

Vedlegg:
1. Styrets årsberetning 2017
2. Årsregnskap 2017 med noter
3. Revisors beretning 2017

Kommentarer i møtet:
Gudmund Hernes mente at Falstadsenteret er i bedre stand enn tidligere til å bevare det
som var, levendegjøre det man har av fortid og å bevisstgjøre de som kommer hit. Han
fremhevet at institusjonen fungerer bra, og at virksomheten ved senteret favner bredt i
Trøndelag, men også har videre potensiale nasjonalt og internasjonalt.
Odd Einar Dørum fremhevet at prosjektet med Digital rekonstruksjon gir liv til det flere har
etterspurt, at man får tilgang til fangenes historier.. Dette, sammen med gjerdet i Falstad
Minnelandskap, ble trukket fram som gode tiltak. Samtidig ble det etterlyst synliggjøring av
formidlingstiltakene som ble gjennomført rundt Majavasstragedien og unntakstilstanden i
Falstadsenteret årsrapport for 2017.

Vedtak:
1. Styrets årsberetning og regnskap for 2017 tas til orientering.

Sak 04/18 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KOMPETANSE NORGE 02.01.18 - Tildelingsbrev
Utdrag fra «Prop. 1 S (2017 – 2018)»
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens innstilling
Budsjett 2018
Budsjettkommentarer budsjett 2018
Handlingsplan 2018

Vedtak:
1. Rådet tar budsjett og handlingsplan 2018 til orientering

SAK 05/18

VALG AV STYREMEDLEMMER OG NYTT MEDLEM VALGKOMITÉEN

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.

Valgkomiteens innstilling 2018
Notat 6. mars 2006 Styrets sammensetning
Styresak 03/15 Retningslinjer for valgkomitéen
Utdrag fra Stiftelsesloven
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Vedtak:
1. Rådet gir sin tilslutning til valgkomiteens innstilling og velger følgende til verv i
Stiftelsen Falstadsenteret:
Styreleder for 2 år:
Øystein Kåre Djupedal, ny
Styremedlemmer for 2 år:
Steinar Bjerkestrand, gjenvalg
Gerd Janne Kristoffersen, gjenvalg
Medlemmer av valgkomitéen i 2019:
Tore Haabeth, (ny) for 3 år

SAK 06/18

INNSPILL FRA RÅDET

Vedlegg:
Ingen
Innspill i møtet:
Odd Einar Dørum pekte på viktigheten av å fremme refleksjon rundt bakgrunnen for
menneskerettighetene, og hvordan dette nå rister verden i dag. Han ber Falstadsenteret
vise at menneskerettighetene kom fra noe, og at de som sloss for det betalte en høy pris.
Videre viser han til at menneskerettigheter som pilar må forsterkes, slik at folk får nok
kunnskap til å hegne om det på en klok og ettertenksom måte. Dørum understreket også
betydningen av arbeidet opp mot lærere og læringsinstitusjoner i nærheten.
Søren Hjorth fremmet på vegne av Nils Åge Aune ønske om at Falstadsenteret i større
grad deltar i den offentlige debatt, og knyttet det til Odd Einar Dørum sitt innspill om
situasjonen i verden i dag.
Anders Gustad uttrykte bekymring for grunnforholdene på området. Han viste til
observasjon av en sprekk i muren på baksiden av hovedhuset, en lyktestolpe som står på
skrå, samt at det ser ut til at grunnen har sunket.
Christian Wee besvarte kommentarene med å vise til hvordan tematikk rundt
menneskerettigheter er innlemmet i de pedagogiske oppleggene ved senteret, og
etableringen av det årlige arrangementet «menneskerettighets-uka» (Falstad-uka). Han
pekte på at menneskerettigheter for funksjonshemmede er et aktuelt tema som kan tas tak
i, og ønsker gjerne innspill fra rådet på dette. Wee svarte så på innspillet om synlighet i
den offentlige debatten, og viste til oppslag i store aviser gjennom året samtidig som dette
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er noe senteret skal bli enda bedre på. Angående grunnforhold svarte Wee at det trengs
mer undersøkelser før arbeidet med utbygging av minnelandskapet kan starte opp, og
senteret er i kontinuerlig dialog med Statsbygg om dette.
Per Vidar Kjølmoen var opptatt av å knytte Falstads historie til dagsaktuell tematikk, og
mente det var fint å se at det er en dreining dit. Videre var han imponert over
ambisjonsnivået til Falstadsenteret, og at han syntes det var fint å se en sånn driv i
organisasjonen.
Kari S. Jacobsen fremhevet skolehjemshistorien som en epoke i Falstads historie som
også bør belyses, og at det er viktig å få fram enkelthistoriene som ikke har kommet frem.
Gudmund Hernes støttet innspillet til Jacobsen, og mente det kunne søkes midler til å
fremheve institusjonshistorien. Han var opptatt av å belyse menneskerettigheter ikke bare
når de krenkes i andre land, men også når de krenkes her, eksemplifisert med hvordan
mennesker som var i ulike institusjoner ble utsatt for ignoranse og uverdighet.
Pål Heide Kielland mente at Falstadsenteret har gjennomslagskraft hvis man går inn i en
offentlig debatt om menneskerettigheter under press, for eksempel ved strukturelle
endringer i lov. Her mente han at Falstadsenteret kan markere seg som en offentlig
størrelse.
Lars Johan Strand Vitsø viste til egne erfaringer fra Utøya i 2011, og pekte på viktigheten
av å lykkes med arbeidet Falstadsenteret gjør. På vegne av Fylkeskommunen
understrekte han at denne jobben senteret gjør er utrolig viktig, og at de ønsker å være en
god partner til Falstadsenteret.

Vedtak:
Innspill fra Rådet oversendes styret.

SAK 07/18

ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:
1. Budsjettsøknad VOX 2019.
2. Strategiplan, forskningsplan og samlingsforvaltningsplan 2018-2021.
3. Pilotprosjekt Voksenopplæring for flyktninger med Stiklestad Nasjonale
Kultursenter.
4. «Kulturmøter 2018 – ungdom forteller».
5. Kunnskapsdepartementets strategi for de nasjonale freds- og
menneskerettighetsentrene
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6. Muntlige orienteringer om:
a. «Accessing Campscapes: Inclusive Strategies for Using European
Conflicted Heritage». Forskningsprogrammet HERA (Humanities in the
European Research Area).
b. Dembra (demokratisk beredskap mot antisemittisme, rasisme og
udemokratiske holdninger).
c. International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
d. Orientering om arrangementer og diverse besøk.

Vedtak:
Sakene tas til orientering.

Ekne 3. mai 2018

Per Vidar Kjølmoen,
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Lars Johan Strand Vitsø,
Trøndelag Fylkeskommune
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