
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 
 
 

Utvalg: Utvalg kultur, idrett og frivillighet 
Møtested: Bakeriet, Åfjord 
Møtedato: 10.06.2021 
Tid: 09:00 -  

 
Forfall meldes til postmottak@afjord.kommune.no eller på telefon 72 51 00 00, for 
innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 
 
Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Arne Hosen LEDER AP 
Håkan Berdahl NESTL H 
Thore Erling Pettersen MEDL V 
Eirik Lothe MEDL SP 
Berit Gundersen MEDL SP 
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Saksnr Innhold Lukket 
 Referatsaker  
RS 8/21 Møteprotokoll - KIF 06.05.21  
RS 9/21 Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i 

eksisterende bevilling - Hos oss catering & 
selskapsmat AS 

 

 Saker til behandling  
PS 10/21 Søknad om tilskudd til gjennomføring av 

fiskefestivalen 2021 
 

PS 11/21 Ivaretakelse av veggmalerier i Åfjord rådhus  
 
 
Drøftingssaker:  

 Prinsipper rundt disponering av kulturmillionen  
  
  
Informasjonsaker:  

 Tilbakemelding fra Roan idrettslag v Marthe Øverdal  
 Avlysning Åfjordsdagan 2021 
 Oversendte bøker fra Tove Olsen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Hosen 
Leder 

2



3

Referatsaker

RS 8/21 Møteprotokoll - KIF 06.05.21



 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Utvalg kultur, idrett og frivillighet 
Møtested: Skistua på langløftet 
Dato: 06.05.2021 
Tid: 09:00 – 14:30 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Bjørn Arne Hosen Leder AP 
Håkan Berdahl Nestleder H 
Thore Erling Pettersen Medlem V 
Eirik Lothe Medlem SP 
Berit Gundersen Medlem SP 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Jan Ove Berdahl 
Nina Knutsen 

Sektorsjef for kultur, idrett og frivillighet 
Sekretær 

 
 

Merknader: 
Ingen merknader til innkalling  
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Saksnr Innhold Lukket 
 Referatsaker  

RS 6/21 Møteprotokoll - KIF 18.03.21  

RS 7/21 Salgsbevillingskontroll Åfjord Kommune  

 Saker til behandling  

PS 8/21 Fradeling og kjøp av eiendom på gnr: 59 bnr:19 
Fagernes 

 

PS 9/21 Gjennomgang og behandling av søknader, tilskudd 
til allment kulturarbeid i Åfjord kommune 

 

 
 
Befaring i forbindelse med drøftingssak trappeanlegg Jettegryta. 
 
Informasjonsaker:  
 
Søknad fra Momyrstua BA 
Sektorsjef informerte om søknad fra Momyrstua om tilskudd på midler til hjertestarterskap på kr. 
5500, -. Denne Skal monteres på utsiden av bygget og blir tilgjengelig for alle. 
 
Saken er behandlet administrativt, og søknaden er innvilget.  
 
 
Søknad fra Åfjord teaterlag 
Sektorsjef informerte om søknad på tilskudd fra Åfjord teaterlag.  
 
Saken er behandlet administrativt, og et tilskudd på kr. 5000, - er innvilget. 
 
 
Drøftingssaker:  
 
Folkemøte vedr Utrotunet fredag 21. Mai i forbindelse Pinsehelga. 
Sektorsjef informerte om status.  
Utvalget ønsker at folkemøtet blir utsatt til det kommer ytterligere lettelser på smittevernreglene, 
slik at alle interessenter kan delta.  
 
 
Trappeanlegg Jettegryta.  
Sektorsjef orienterte om status i saken. Har vært i kontakt med Roan idrettslag, men ikke fått 
tilbakemelding om de ønsker å overta driften av trappeanlegget. 
 
Utvalget ber sektorsjef fortsette dialogen med Roan idrettslag vedrørende avtale om overtakelse 
av trappeanlegget.  
 
 
Bruk av kulturmillionen 
Under henvisning til sak PS-9/2021, og retningslinjene vedrørende kulturmillionen, ber Utvalg 
for kultur, idrett og frivillighet om tilbakemelding fra formannskapet på hvor vidt man oppfatter at 
utvalget disponerer disse midlene i tråd kommunestyrets intensjoner. 
  

5



 
Bevaring av Magne Sandøy maleriene  
Utvalget ønsker for å bevare maleriene og drøftet hvilket muligheter det var for dette. Utvalget 
ber sektorsjef fremme en sak til førstkommende kommunestyre for videre behandling.  
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Arne Hosen  
Leder  
  

6



Referatsaker 
RS 6/21 Møteprotokoll - KIF 18.03.21 
RS 7/21 Salgsbevillingskontroll Åfjord Kommune 
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Saker til behandling 
PS 8/21 Fradeling og kjøp av eiendom på gnr: 59 bnr:19 Fagernes 
Formannskapets innstilling 
Saken oversendes for behandling i Utvalg for kultur, idrett og frivillighet forut for at saken 
fremmes for kommunestyret den 12. mai 2021. 
 
Saksprotokoll i Åfjord formannskap - 21.04.2021  
Behandling: 
 
Omforent forslag ble fremmet: 
Saken oversendes for behandling i Utvalg for kultur, idrett og frivillighet forut for at saken 
fremmes for kommunestyret den 12. mai 2021. 
 
Votering: 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken oversendes for behandling i Utvalg for kultur, idrett og frivillighet forut for at saken 
fremmes for kommunestyret den 12. mai 2021. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 06.05.2021  
Behandling: 
Omforent forslag på å utsette saken i påvente for videre avklaringer.  
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsatt.  
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PS 9/21 Gjennomgang og behandling av søknader, tilskudd til allment 
kulturarbeid i Åfjord kommune 
Rådmannens innstilling 
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet gjennomgår og behandler mottatte søknader i møtet. 
Søknader skal vurderes opp mot vedtatte retningslinjer. Utvalget har mulighet til å etterspørre 
utfyllende informasjon fra søker, og kan utsette behandlingen i påvente av dette. 
 
Saksprotokoll i Utvalg kultur, idrett og frivillighet - 06.05.2021  
Behandling: 
 
Følgende omforente forslag ble fremmet:  
 

1. Kvennateateret 
Habilitetsspørsmål fremmet av Bjørn Hosen, som ble erklært habil i behandling i saken.  
 
Søknad om økonomisk støtte på kr. 100.000, - ble innvilget. 
 
  

2. Åfjordsdagan 2021 
Utsettes med bakgrunn i at utvalget ønsker å se prosjektbudsjettet, samt  hvordan 
arrangementet skal gjennomføres mtp. smittevern. 

 
Videre behandling vil foregå på teams eller via E-post 
  

3. Åfjord Pride 
Habilitetsspørsmål fremmet av Thore Erling Pettersen, som ble erklært inhabil i 
behandling av saken. 
 
Utsettes med bakgrunn i at utvalget ønsker å se prosjektbudsjettet, samt  hvordan 
arrangementet skal gjennomføres mtp. smittevern. 
 
Videre behandling vil foregå på teams eller via E-post 
  

4. Nils Roger Duna 
Omforent forslag til vedtak:  
Søknad om økonomisk støtte på kr. 5.000, - ble innvilget 
 
 

5. Stiftelsen Halten NDM 
Omforent forslag ble fremmet: 
Utvalget videresender saken til Næringsfondet. 
 
  

6. Tove Olsen 
Saken ble utsatt. Administrasjonen vil foreta ytterligere vurderinger i saken.   
  

7. Clowns & Nature 2021 
Utvalget innvilger et tilskudd på kr. 10.000, - under forutsetning av at det gjennomføres 
arrangement for barneskolene som belyser plastforurensingsproblematikken.   

 
 
Votering: 
Samtlige punkter i det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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1. Kvennateateret 
Søknad om økonomisk støtte på kr. 100.000, - ble innvilget. 
 
  

2. Åfjordsdagan 2021 
Utsettes med bakgrunn i at utvalget ønsker å se prosjektbudsjettet, samt  hvordan 
arrangementet skal gjennomføres mtp. smittevern. 

 
Videre behandling vil foregå på teams eller via E-post 
  

3. Åfjord Pride 
Utsettes med bakgrunn i at utvalget ønsker å se prosjektbudsjettet, samt  hvordan 
arrangementet skal gjennomføres mtp. smittevern. 
 
Videre behandling vil foregå på teams eller via E-post 
  

4. Nils Roger Duna 
Omforent forslag til vedtak:  
Søknad om økonomisk støtte på kr. 5.000, - ble innvilget 
 
  

5. Stiftelsen Halten NDM 
Omforent forslag ble fremmet: 
Utvalget videresender saken til Næringsfondet. 
 
  

6. Tove Olsen 
Saken ble utsatt. Administrasjonen vil foreta ytterligere vurderinger i saken.   
  

7. Clowns & Nature 2021 
Utvalget innvilger et tilskudd på kr. 10.000, - under forutsetning av at det gjennomføres 
arrangement for barneskolene som belyser plastforurensingsproblematikken.   
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Åfjord kommune 

 

Personal og utvikling 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon E-post 
Åfjord kommune Rådhus: Åmyra 5, 7170 Åfjord + 47 72 51 00 00 postmottak@afjord.kommune.no 
Postboks 54 Servicekontor: Julie Næss vei 10, 7180 Roan  Internett 
7169 Åfjord   www.afjord.kommune.no 

 
 
 

Silje Stjern 
Naustanveien 33 
7170 ÅFJORD 
  

Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/2051 - 1 03.06.2021 

 
 
Godkjenning av ny styrer og stedfortreder i eksisterende bevilling 
Silje Stjern f. 19.07.1992 godkjennes som styrer for serverings- og skjenkebevillingen til Hos oss 
catering & selskapsmat AS.  Hun har avlagt Etablererprøven for serveringsbevilling i Åfjord kommune 
den 07.05.2021 og kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling i Åfjord kommune den 
01.07.2020. 
  
Tonje Skjølberg f. 14.03.1988, godkjennes som stedfortreder for bevillingen til samme bedrift. Hun 
har avlagt kunnskapsprøven i alkoholloven – skjenkebevilling i Åfjord kommune den 31.01.2020. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
Jan Ove Berdahl 
Sektorsjef for kultur, idrett og frivillighet 
Jan Ove Berdahl Nina Knutsen                       Nina Knutsen 

                        Sekretær 
sektorsjef sekretær 
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Saker til behandling

PS 10/21 Søknad om tilskudd til gjennomføring av fiskefestivalen 2021



Arkiv:  2021/1664-2 
Dato:  04.06.2021 
Saksbehandler:  Jan Ove Berdahl

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
10/21 Utvalg kultur, idrett og frivillighet 10.06.2021 

 
 

 
SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV 
FISKEFESTIVALEN 2021 
 
 
Rådmannens innstilling 
Utvalg for kultur, idrett- og frivillighet avslår søknaden fra Fiskefestivalen på Bessaker. 
Utvalget viser til regjeringens tiltakspakker, og oppfordrer festivalen til å søke nasjonale 
kompensasjonsordninger via lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
 
Viser til søknad mottatt 25.05.21, der Fiskefestivalen på Bessaker søker om tilskudd til 
gjennomføring av festival 16.-18. juli 2021. 
 
Festivalstyret søker om et tilskudd på kr 200.000,-  
 
Administrasjonens vurdering 
Fiskefestivalen på Bessaker har blitt arrangert i over 40 år, og er dermed en av de 
lengstlevende festivalene i vår region. 
 
Overskuddet av festivalen bidrar til å opprettholde aktiviteter og tilbud i lokalmiljøet, og 
er med dette et viktig arrangement for tettstedet Bessaker.  
 
Festivalen bidrar også til samhold, dugnadsvilje og opplevelser blant de frivillige som 
bidrar år etter år. Fiskefestivalen er i tillegg viktig med tanke på omdømme og 
opplevelser til de besøkende. 
 
Også i år vil mange arrangement bli rammet av restriksjoner som følge begrensende 
smitteverntiltak. Dette rammer også festivalen på Bessaker på flere måter. Styret 
synliggjør dette i sitt vedlagte budsjett.  
 
Regjeringen har fortløpende opprettet ulike kompensasjonsordninger, som gir 
arrangører anledning til å søke kompensasjon for tap som følge av pandemien. 
Regjeringens kompensasjonsordninger har vært drevet av lotteri- og stiftelsestilsynet.   
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Åfjord kommune har pr. i dag ikke kompensert lokale lag og organisasjoner, men har 
vist til regjeringens ulike tilskudds- og kompensasjonsordninger. Flere lag- og 
organisasjoner har søkt, og mottatt kompensasjon gjennom de ulike ordningene.  
 
 
 
 
Vedlegg:  
1 Søknad om støtte - Fiskefestivalen på 

Bessaker 
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Fiskefestivalen på Bessaker 
c/o Ida Basmo Pettersen 
Bessakersjøveien 20 
7190 Bessaker 
 

 
 

Søknad om tilskudd til gjennomføring av Fiskefestivalen 2021 
 
Fiskefestivalen på Bessaker planlegges arrangert for 41. gang 16.-18. juli 2021. 
I 2020 så vi oss dessverre nødt til å avlyse festivalen, men i år planlegger vi å arrangere festivalen i 
redusert format for å ta høyde for gjeldende Covid-19 restriksjoner. 
 
Vi planlegger i første omgang å arrangere konsert med Sie Gubba fredag kveld, fiskekonkurranse 
lørdag formiddag, konsert med Charlotte Audestad lørdag kveld, og Ta-sjansen i redusert format 
søndag formiddag. I etterkant av selve festivalhelgen ser vi for oss å arrangere i alle fall en mindre 
konsert påfølgende uke, i forbindelse med anløp av Statsraad Lemkuhl 22. juli. Dette krever bygging 
av en scene på motsatt side av anløpsstedet, for å sikre tilstrekkelig smittevernavstand. I tillegg 
ønsker vi å arrangere LAN i grendahuset helgen 24.-25. juli for å gi ungdommene en rusfritt sosialt 
tilbud i ferien. 
 
I skrivende stund er publikumsantallet på konsertene begrenset til 200 personer. Billettinntektene vil 
derfor ikke dekke utgiftene ved disse arrangementene. Heller ikke ved en utvidelse til 400 deltakere 
kan vi regne med å gå i balanse. Vi ser det likevel som svært viktig å avholde festivalen, både for å gi 
et etterlengtet kulturtilbud og for å holde dugnadsånden oppe. Arrangementet samler normalt over 
300 frivillige.  
 
I mange år har overskuddet fra Fiskefestivalen bidratt til å opprettholde aktivitet i idrettslaget, sikre 
drift av grendahuset, samt gjennomføre en rekke trivselstiltak som rasteplasser, veilys, busskur, og 
sommerbeplantning. Disse tiltakene er en sterkt medvirkende årsak til at frivillige bidrar år etter år. 
 
Vi vedlegger budsjett for festivalen med henholdsvis 200 og 400 deltakere sammenlignet med 2019 
og tillater oss å søke om kr 200 000 i støtte fra Kulturmillionen til gjennomføring av festivalen i 2021.  
 
 
Vi håper på positiv behandling av vår søknad. 
 

 

Med hilsen 

 

Ida Basmo Pettersen og Marie Hepsø 

festivalsjefer 
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BUDSJETT 

Deltakerantall 200 400  
    
INNTEKTER 2021 2021 2019 
Camping 0 0 65 000 
Mat/drikke camping 0 0 95 000 
Billetter fredagskonsert 100 000 200 000 1 000 000 
Mat/drikke fredag 30 000 60 000 350 000 
Brøggula fredag   50 000 
Fiskekonkurranse 20 000  25 000 
Mat/drikke lørdag dagtid 0 0 175 000 
Billetter lørdagskonsert 60 000 120 000 400 000 
Mat/drikke lørdag kveld 30 000 60 000 175 000 
Brøggula lørdag 0 0 180 000 
Ta sjansen 20 000 40 000 95 000 
Mat/drikke søndag 20 000 40 000 160 000 
Brøggula søndag 0 0 10 000 
Annen underholdning 0 0 0 
Brøggula torsdag 22/7 15 000 30 000 0 
Mat/drikke 22/7 10 000 20 000 0 
LAN 24-25/7 4 000 4 000 0 
Mat/drikke LAN 6 000 6 000 0 
INNTEKTER 315 000 580 000 2 780 000 

    
UTGIFTER 2021 2021 2019 
Strøm 5 000 5 000 15 000 
Leie lokaler 20 000 20 000 30 000 
Leie telt, gjerder m.m. 70 000 70 000 100 000 
Scene Brøggula 50 000 50 000 0 
Camping 0 0 25 000 
Mat/drikke camping 0 0 33 250 
Fredagskonsert 150 000 250 000 360 000 
Mat/drikke fredag 10 500 21 000 122 500 
Brøggula fredag 0  0 17 500 
Fiskekonkurranse 50 000 50 000 55 000 
Mat/drikke lørdag/dagtid 0 0 61 250 
Lørdagskonsert 75 000 75 000 180 000 
Mat/drikke lørdag kveld 10 500 21 000 61 250 
Brøggula lørdag 0 0 63 000 
Ta sjansen 30 000 30 000 65 000 
Mat/drikke søndag 7 000 14 000 56 000 
Brøggula søndag 0 0 3 500 
Annen underholdning 0 0 60 000 
Brøggula torsdag 22/7 35 000 35 000 0 
Mat/drikke 22/7 3 500 7 000 0 
LAN 5 000 5 000 0 
Mat/drikke LAN 3 000 3 000 0 
Regnskap 20 000 20 000 20 000 
Forsikring 25 000 25 000 30 000 
Diverse kostnader 50 000 80 000 300 000 
UTGIFTER 619 500 781 000 1 658 250 

    
RESULTAT -304 500 -201 000 1 121 750 
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Arkiv:  2021/1349-3 
Dato:  05.06.2021 
Saksbehandler:  Jan Ove Berdahl

 
 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
11/21 Utvalg kultur, idrett og frivillighet 10.06.2021 

 
 

 
IVARETAKELSE AV VEGGMALERIER I ÅFJORD RÅDHUS 
 
Rådmannens innstilling 
Høyoppløste foto bidrar til at Sandøymaleriene er godt dokumentert, og kan 
gjenskapes på ulike underlag og flater. Utvalget foreslår at det heller avsettes midler 
som kan brukes til kunst- og utsmykning i og utenfor nye kommunale bygg.  
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
Rivning av det gamle rådhuset har skapt stort engasjement og debatt rundt 
veggmaleriene i trapperommet. 
 
Kommunen har mottatt flere innspill der vi har blitt bedt om å se på mulighetene til å 
ivareta maleriene på en hensiktsmessig måte. Det er også kommet forslag på hvordan 
maleriene kan brukes som frittstående kunstverk i det offentlige rom. Dette dreier seg 
om alt fra frittstående installasjoner i uterom til utsmykking nye offentlige bygg. 
 
Innspillene ble presentert og drøftet i utvalg for kultur, idrett og frivillighet sitt møte den 
06.05.21. Utvalget ønsket å se på ulike muligheter for ivaretakelse eller dokumentasjon 
av maleriene.  
 
Sak 43/21 ble behandlet i kommunestyrets møte den 12.05.21, der kommunestyret 
gjorde følgende vedtak; 
 
Kommunestyret velger alternativ 3 for å bevare veggmaleriene av Magne Sandøy i 
gamle Åfjord rådhus:  
 
Kan være å la trappeløpet og veggene stå på dagens lokalitet, slik at dette innlemmes 
som en del av utearealet ved nytt rådhus. Dette alternativet vil også kreve tiltak for å 
beskytte konstruksjonen mot naturelementene.  
 
En større konstruksjon vil kreve større overbygg. Kostnadsestimat fra 1 000 000 til 1 
500 000 millioner.  
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Trappeløpet kan i tillegg få en utvidet funksjonalitet som alternativ adkomst til/fra 
parkeringshuset. Denne løsningen kan utfordre oss med tanke på prinsipper rundt 
universell utforming. 
 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak ble videre rivning satt på vent. Det ble samtidig 
bedt om veiledende priser for å berge veggmaleriene gjennom å rive på en skånsom 
måte. Tilleggskostnadene består av omfattende betongsaging, skånsom rivning og 
tildekking/sikring av trappeløpet. Samlet kostnad er estimert til rundt 600.000 kr eks. 
mva. 
 
Det var ikke tid til å innhente kunstfaglige vurderinger av verkene før saken ble fremmet 
for kommunestyret. Administrasjonen har gjort flere forsøk på å få fagpersoner i 
kunstmiljøet til å uttale seg, men dette har vært delvis utfordrende. Vi har i skrivende 
stund mottatt 2 uttalelser. 
 
Kunsthistoriker Elisabeth Andersen NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) 
Har skrevet en overordnet vurdering som oppsummerer kunstnerens arbeid og verker 
gjennom karrieren. Kunsthistorsik vurdering av maleriene i Åfjord rådhus er at de har 
en kunstfaglig verdi og burde bevares eller gjenbrukes slik det foreslås i alternativ 2 og 
3.  
Vurderingen er vedlagt i sin helhet. 
 
Kunstner og kurator Kirsten Bertelsen.  
Gjør i større grad vurderinger ut fra kontekst og funksjonalitet. Kirsten peker også på 
estetikk og plassering, som en del av sin vurdering. Bertelsen har også gjort 
vurderinger av kunstnerens liv og virke, og definerer Sandøy som en lokal Fosen-
kunstner. Værkerne har kunstnerisk kvalitet, men det er min vurdering at de ikke har 
afgørende betydning for norsk kulturarv. 
Vurderingen er vedlagt i sin helhet. 
 
Vi har samtidig prøvd å skaffe tilveie en verdivurdering/taksering av verkene gjennom 
dialog med Blomqvist kunsthandel AS. Blomqvist forklarer at dette er vanskelig, 
ettersom objektene ikke kan sies å være omsettelige eller salgbare. Blomqvist har 
tidligere solgt enkeltverk av kunstneren via sine kunstauksjoner. Prisleiet har vært 
mellom 3.000 til 10.000 kroner.  
 
Administrasjonens vurdering 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak den 12.05.21, er maleriene pr. i dag berget fra 
ødeleggelser i forbindelse med rivningen av rådhuset. Det er også gjennomført 
høyoppløst avfotografering av verkene, i tilfellet skader skulle oppstå under arbeidet. 
Gjenværende konstruksjon får en grunnflate på rundt 40m², med høyeste punkt på 
rundt 6m. 
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Trappeløpet 03.06.21 © Åfjord kommune 
Neste trinn består i å få prosjektert ivaretakelse av konstruksjonen. Norsk institutt for 
kulturminneforskning NIKU, innehar konservatorkompetanse innen maleri, mur og 
bygg. NIKU har bekreftet at de kan gi tilbud på prosjektering når kommunen har 
besluttet videre prosess. NIKU, v/ konservator Hulda Blix har kommet med en 
midlertidig uttalelse datert 04.06.21: 
 
Store verk vil med få unntak bevares best på stedet, uten å flyttes. Dette alternativet 
krever at trapperommet tettes, men man kan bevare den eksisterende konstruksjonen. 
Man minsker da mengden risikotiltak som kan skade maleriene (demontering, flytting 
osv.) og som kan medføre store utgifter til sikring og konservering. Her er det viktig å 
tenke på beskyttelse mot regnvann, og taket må være funksjonelt. Dersom 
trapperommet også tas i bruk vil temperaturen holdes jevn av brukshensyn, og dermed 
mindre ekstrakostnader til klimajustering.  
 
En siste ting er at det er viktig at maleriene ikke står eksponert i påvente av videre 
tiltak. De malte innerveggene blir yttervegger, og dermed eksponert for større 
variasjoner i temperatur og luftfuktighet enn hva de har blitt tidligere. Dette kan føre til 
at malingen løsner. Det bør sikres at tak og vegger er regntette, og at ikke vann trenger 
inn. 
 
Det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å forutse endelig omfang, og kostnader 
knyttet til bevaring og eksponering. Dette er spørsmål som må besvares av personer 
med spesifikk fagkompetanse gjennom detaljert prosjektering. 
 
Det er så langt påløpt kostnader i størrelsesorden 600.000 kr. Det er ikke utenkelig at 
ivaretakelse av installasjonen kan få en samlet kostnad på 2-4 millioner kroner. 
 
Administrasjonen stiller spørsmål i forhold til plassering, tilgjengelighet og 
attraksjonsverdi. Vil besøkende og fastboende oppsøke lokaliteten på dagens 
destinasjon? Utearealene er ikke ferdig planlagt, og installasjonen vil legge føringer når 
man skal planlegge uterommet ved nytt rådhus. 
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Det er på nåværende tidspunkt svært vanskelig å si hva det vil koste å ivareta 
veggmaleriene på en god måte. Det vi imidlertid vet, er at det aldri tidligere er brukt 
liknende summer på kunst i det offentlig rom i Åfjord kommune.  
 
Kunst og utsmykking i offentlige bygg løses gjennom ulike praksiser. Trondheim 
kommune og Trøndelag fylkeskommune har prinsipper om at en fast andel av 
totalkostnaden skal avsettes til kunst og utsmykking ved etablering av nye offentlige 
bygg.   
 
Pr. i dag er det ikke avsatt midler til kunst/utsmykking i bygg som er under oppføring og 
planlegging. Hva ville resultatet blitt dersom man kunne bruke tilsvarende summer til å 
investere i kunst- og opplevelser i våre nye bygg?  
 
 
 
Vedlegg 
1 Kunsfaglig vurdering Sandøy NIKU 
2 Kunstfaglig_vurdering_Åfjord Kirsten Bertelsen 
3 RE Veggmalerier Magne Sandøy Åfjord rådhus 
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KUNSTFAGLIG VURDERING AV MAGNE SANDØYS KUNSTVERK I 
RÅDHUSET I ÅFJORD 
notat av kunsthistoriker Elisabeth Andersen, NIKU   
 
Bildene i Åfjord rådhus er malt av Fosen-kunstneren Magne Sandøy (1935-2012), og var i sin 
tid en del av utsmykkingen i rådhuset som stod ferdig i 1978. Maleriene gjengir to kjente 
motiver fra Åfjord kommune, der det ene motivet er hentet fra Austdalen, mens det andre 
maleriet gjengir Ryssdalen med Paulen i bakgrunnen. 
 
Magne Sandøy studerte ved Statens kunstakademi i 1971-75 under ledelse av Ludvik Eikås 
og Halvdan Ljøsne. Han debuterte allerede i 1971 på Sommerutstillingen ved Trondhjems 
Kunstforening og Høstutstilling året etter. Han hadde sin første separatutstilling i 1974. 
Samme år ble han kjøpt inn av Norsk Kulturråd og senere Trøndelag fylkesgalleri (nå 
Trondheims Kunstmuseum) og Nord-Trøndelag Fylkesgalleri i 1987 og 1992. Han hadde flere 
utstillinger nasjonalt og internasjonalt (The National Gallery for Foreign Art i Sofia i 2003 og 
Vitenskapsakademiet i Praha i 2006). Han kunst ble solgt til privatpersoner, institusjoner og 
kommuner.  
 
Hans kunst kan i hovedsak deles inn i to grupper: natur- og kulturlandskap og mennesker og 
tro. Bildene hans var ofte «pastost malt i til dels sterke og glødende, dels avdempede mørke 
jordfarger. Han malte også ekspressive figurbilder, og det ekspressive og abstrakte uttrykk 
møttes i enkelte bilder, som Oppstilling i midnattsol (1977)» (https://nkl.snl.no) 
 
Sandøy hadde flere opphold i utlandet, men hans base var i Rakvåg og hans kunst har en 
lokal forankring, slik vi finner i Åfjord rådhus veggmalerier.  
 
Han var en aktiv billedkunstner til sin død i 2012. Spesiell betydning som kunster har han 
hatt for Fosen og Sør-Trøndelag.   
 
Kunsthistorsik vurdering av maleriene i Åfjord rådhus er at de har en kunstfaglig verdi og 
burde bevares eller gjenbrukes slik det foreslås i alternativ 2 og 3 
 
 
Litteratur: Kunsterleksikon, Magne Sandøy: Minneutstilling (2013). Magen Sandøy: my life – my art (2006). Adresseavisen 
(1974-2012)
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Kunstner	og	kurator		
Kirsten	Bertelsen	
Nordre	Alle	6,	2		
2500	København	
Dk	
	
Mail:	kirsten@kirstenbertelsen.com	
www.kirstenbertelsen.com	
	
Kunstnerisk	leder	af	Stokkoyart	på	Stokkøy		
Speciale:	Kunstens	rolle	i	samfundet	og	kunstens	betydning	for	et	sted	
	
Uddannelse	
2019-	MfA	Fine	Art	Goldsmiths	University,	London	England	
2012-2015	BA	Fine	Art	fra	Central	Saint	Martins	School	of	Arts	and	Design,	UAL,	England	
1991-1998	Cand.	psyk.	fra	Københavns	Universitet,	Danmark	
	
	
Kunstfaglig	vurdering	af	to	værker	af	Magne	Sandøy	skabt	til	Åfjord	Rådhys	
	
	

• Hvis	der	foreligger	aftaler	om	bevaring	af	værkerne	bør	man	følge	disse	aftaler,	men	hvis	
der	ikke	foreligger	underskrevne	bevaringsaftaler,	er	det	kommunen	som	har	ophavsretten	
og	derfor	er	det	i	kommunens	ret	at	tage	beslutning	om	de	to	værker	af	Magne	Sandøy.	

• Efter	at	have	vurderet	værkerne	i	sin	kontekst	og	historiske	sammenhæng	er	det	min	
faglige	vurdering	at	det	er	vanskeligt	at	bevare	værkerne,	da	de	er	skabt	til	et	specifikt	sted	
(trappeløbet	i	rådhuset)	som	ikke	længere	findes.	Derfor	vil	værkerne	ikke	kunne	bevares	i	
den	særlige	form	og	med	den	charme	de	har	haft	på	rådhuset.	

• Selvom	man	bevarer	det	stykke	af	muren	med	malerierne	som	en	form	for	minde	er	det	
min	vurdering	at	det	ikke	vil	være	muligt	at	bevare	den	stemning	som	malerierne	
oprindeligt	skabte	på	rådhuset.	Der	er	tværtimod	fare	for	at	man	vil	forringe	værkernes	
oprindelige	karakter,	hvilket	ikke	tjener	til	at	ære	kunstneren.	

• Ud	fra	en	æstetisk	betragtning	er	det	min	vurdering	at	værkerne	kan	komme	til	at	stå	lidt	
malplacerede	og	triste	tilbage	og	måske	ikke	kommer	til	sin	ret	på	pladsen,	hvor	det	gamle	
rådhus	stod.	Dermed	er	der	fare	for	at	den	æstetiske	kvalitet	af	både	pladsen	og	værkerne	
forringes.	

• Det	er	endvidere	min	vurdering	at	kunstneren	Magne	Sandøy	var	en	lokal	kunstner,	der	
malede	hovedparten	af	sine	værker		i	70'erne.	Hans	betydning	i	dag	kan	måske	siges	af	
være	mere	romantisk	end	kulturhistorisk.	Værkerne	har	kunstnerisk	kvalitet	men	det	er	
min	vurdering	at	de	ikke	har	afgørende	betydning	for	norsk	kulturarv.		
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Hei Jan Ove,
 
Takk for hyggelig telefonsamtale.
 
Ut fra saksfremlegget forstår jeg det som at dere nå vurderer om Magne Sandøys veggmalerier skal 
demonteres (alternativ 2) eller om hele trappeløpet skal bevares (alternativ 3). Begge alternativer 
innebærer at maleriene blir en del av offentlig tilgjengelig areal.
 
Alternativ 2. Dersom maleriene plasseres enkeltvis vil det kreve fysisk beskyttelse og mye klimakontroll 
for hvert enkelt verk. Høy luftfuktighet kan fort føre til muggdannelse, som er spesielt viktig å tenke på 
her ettersom maleriene er malt med oljemaling. Jeg har tidligere jobbet med forvaltning av kunst i 
offentlig rom og har sett at innglassing sjeldent er holdbart i lengden. Glass knuses for lett, og 
plastmaterialet i plexiglass eller det sterkere alternativet polykarbonatglass nedbrytes over tid. Fuger må 
fornyes jevnlig for å kunne holde klimaet stabilt. Jeg ser også utfordringer med å plassere maleriet til 
høyre i trappen (motiv med solnedgang) på en horisontal flate. Jeg tror derfor dette alternativet vil vise 
seg å være svært kostbart.
 
Alternativ 3. Store verk vil med få unntak bevares best på stedet, uten å flyttes. Dette alternativet krever 
at trapperommet tettes, men man kan bevare den eksisterende konstruksjonen. Man minsker da 
mengden risikotiltak som kan skade maleriene (demontering, flytting osv.) og som kan medføre store 
utgifter til sikring og konservering. Her er det viktig å tenke på beskyttelse mot regnvann, og taket må 
være funksjonelt. Dersom trapperommet også tas i bruk vil temperaturen holdes jevn av brukshensyn, 
og dermed mindre ekstrakostnader til klimajustering. 
 
En siste ting er at det er viktig at maleriene ikke står eksponert i påvente av videre tiltak. De malte 
innerveggene blir yttervegger, og dermed eksponert for større variasjoner i temperatur og luftfuktighet 
enn hva de har blitt tidligere. Dette kan føre til at malingen løsner. Det bør sikres at tak og vegger er 
regntette, og at ikke vann trenger inn. 
 
Dersom det blir nødvendig med vurdering av videre tiltak eller konservering kan NIKU bistå med dette.
 
Vennlig hilsen
Hulda Blix
 

Konservator – fargeundersøkelser
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning/
The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research
Mobile: 46 76 01 22
 

www.niku.no 
www.instagram.com/niku_conservation
 
 

From: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no> 
Sent: Thursday, June 3, 2021 3:20 PM
To: Berdahl Jan Ove <job@afjord.kommune.no>
Cc: Blix, Hulda <Hulda.Blix@niku.no>
Subject: SV: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 

23

http://www.niku.no/
http://www.instagram.com/niku_conservation


Hei
 
Jeg må gi denne saken til en av mine ansatte, så du får et godt nok svar. Hulda Blix har mulighet til å 
svare deg i løpet av morgendagen. Holder det?
 
 
Med vennlig hilsen
 
Kjersti Marie Ellewsen
Avdelingsleder Konserveringavdelingen
Mobile: +47 91 35 20 61
 

Norsk institutt for kulturminneforskning/
The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research
www.niku.no 
www.instagram.com/niku_conservation
 
 
 
 

Fra: Berdahl Jan Ove <job@afjord.kommune.no> 
Sendt: torsdag 3. juni 2021 10:31
Til: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no>
Emne: VS: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
Heisann Kjersti, og takk for sist.
 
Jeg sitter og skriver en politisk sak vedrørende veggmaleriene i Åfjord rådhus.
Legge ved et bilde som beskriver situasjonen i dag, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak fra 12.05.21. 
 
Gjenværende konstruksjon har ei grunnflate på ca 60m² og en høyde på omtrentlig 6m. (Endelig høyde 
er usikker, siden lokaliteten ikke er planlagt på nåværende tidspunkt)
Vi vet i dag at bildene er malt med ordinær oljebasert interiørmaling.
 
Greier du, ut ifra et konservatorperspektiv å gi en kjapp tilbakemelding på hva som kreves for å ivareta 
installasjonen?
 

 Bør konstruksjonen innkapsles/bygges inn? (Glass/pleksiglass evt. annet materiale)
 Vil det være behov for oppvarming, og kontroll på temperatur?
 Vil det bli behov for å kontrollere klima/luftfuktighet m.m. 

 
 
Vennlig hilsen
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Jan Ove Berdahl
Sektorsjef Kultur, Idrett og Frivillighet 
job@afjord.kommune.no
+47 901 09 289 |afjord.kommune.no
 
E-post til og fra Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.
 
 
 
 
 
 

Fra: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no> 
Sendt: fredag 28. mai 2021 13:47
Til: Berdahl Jan Ove <job@afjord.kommune.no>
Emne: SV: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
Ja absolutt. Vi har dyktige murkonservatorer og malerikonservatorer, og dessuten bygningskompetanse. 
Det er tverrfaglighet som er vår styrke. 
 
Bare ta kontakt så sende vi et tilbud når vi vet hva dere trenger. 
 
God helg så lenge! Kjersti
 

Fra: Berdahl Jan Ove <job@afjord.kommune.no> 
Sendt: fredag 28. mai 2021 13:31
Til: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no>
Emne: SV: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
Tusen takk Kjersti.
 
Vi må nok ha videre rådgivning på hvordan vi skal ta vare på veggmaleriene.
 
Dette er kanskje noe NIKU har kompetanse og kunnskap om?
 
 
Vennlig hilsen
 

Jan Ove Berdahl
Sektorsjef Kultur, Idrett og Frivillighet 
job@afjord.kommune.no
+47 901 09 289 |afjord.kommune.no
 
E-post til og fra Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.
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Fra: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no> 
Sendt: fredag 28. mai 2021 13:16
Til: Berdahl Jan Ove <job@afjord.kommune.no>
Emne: VS: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
Beklager det – her med vedlegg.
 
Med vennlig hilsen
 
Kjersti Marie Ellewsen
Avdelingsleder Konserveringavdelingen
Mobile: +47 91 35 20 61
 

Norsk institutt for kulturminneforskning/
The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research
www.niku.no 
www.instagram.com/niku_conservation
 
 
 

Fra: Andersen, Elisabeth <elisabeth.andersen@niku.no> 
Sendt: fredag 28. mai 2021 12:43
Til: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no>
Kopi: Haugen, Annika <annika.haugen@niku.no>; Hvinden-Haug, Lars <lars.j.hvinden-haug@niku.no>
Emne: SV: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
Hei Kjersti 
Her kommer et lite notat med en kunstfaglig vurdering av Sandøy
 
 
Med vennlig hilsen 
Elisabeth Andersen 
Kunsthistoriker
 

Norsk institutt for kulturminneforskning
Adresse: Storgata 2, 0155 Oslo
Tlf: +47 90517819
www.niku.no
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Fra: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no> 
Sendt: fredag 28. mai 2021 10:58
Til: Andersen, Elisabeth <elisabeth.andersen@niku.no>
Kopi: Haugen, Annika <annika.haugen@niku.no>; Hvinden-Haug, Lars <lars.j.hvinden-haug@niku.no>
Emne: VS: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
Hei Elisabeth
 
Jeg har snakket med Annika om denne, og hun ba meg sende den til deg. Her ønsker kultursjefen i Åfjord 
en kunstfaglig vurdering av et kunstverk inne i et rådhus som er under riving. 
Er det noe du kan gi dem?
 
Kjersti
 

Fra: Berdahl Jan Ove <job@afjord.kommune.no> 
Sendt: torsdag 27. mai 2021 13:58
Til: Ellewsen, Kjersti <Kjersti.Ellewsen@niku.no>
Emne: VS: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
 
 

Fra: Berdahl Jan Ove 
Sendt: torsdag 27. mai 2021 10:32
Til: kontakt@blomqvist.no
Emne: Veggmalerier Magne Sandøy, Åfjord rådhus
 
Heisann..
 
Viser til hyggelig telefonsamtale, og sender som avtalt over litt informasjon om veggmaleriene i Åfjord 
rådhus.
 
Vedlagte saksframlegg gir en beskrivelse av situasjonen, materialer m.m.
 
Gjeldende vedtak sier at trappeløpet og bildene skal stå på opprinnelig plassering, som et minnesmerke 
over det gamle rådhuset.
Legger ved en kartlink som viser dette; 
https://kart.finn.no/?lng=10.22552&lat=63.96196&zoom=20&mapType=norortho&markers=10.22600,6
3.96203,r,Brukerdefinert
 
Lokalpolitikerne har i midlertid begynt å få kalde føtter med tanke på ressursbruken, og har bedt meg om 
å innhente en kunstfaglig vurdering av verkene.
Har prøvd å få kunstmiljøet i Trondheim til å bistå med dette, men det er så langt ingen som vil bidra 
med det. Trondheim kunstmuseum bad meg ta kontakt med Blomqvist for en verdivurdering.
 
Jeg henvender meg nå til dere i håp om at dere kan si noe om verdien på verkene. Dette vil være et 
grunnlag for om man skal gå videre med å prosjektere bevaring. 
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Et prisanslag fra vår side er på 2-3 mill, der alt avhenger om vi må sikre klima i et evt. bygg/monter. 
 
Endelig konstruksjon med nødvendige fundamenter vil beslaglegge ei grunnflate på 60 kvm, med en 
høyde på 5-6 meter
Rød ring viser veggplaten der det største maleriet er malt.

 
Legger ved bilder tatt i dag, som viser riss i overgangen mellom inner/yttervegg.
Kan også sende høyoppløste bilder dersom det er behov for det.
 
Ta kontakt dersom dere har behov for ytterligere informasjon
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Vennlig hilsen
 

Jan Ove Berdahl
Sektorsjef Kultur, Idrett og Frivillighet 
job@afjord.kommune.no
+47 901 09 289 |afjord.kommune.no
 
E-post til og fra Åfjord kommune er offentlig. Bevaringspliktig e-post arkiveres og blir synlig på postlisten.
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