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Hvordan har vi vært 
organisert så langt?
Statsbudsje*et for 2017: det skal være et 
nasjonaljubileum i 2030 og SNK har et 
særskilt ansvar kny*et Al det. 

SNK ansa*e en prosjektleder 2030 og 
oppre*et en treårig forstudie

Forstudien avdekket stor interesse, 
engasjement og relevante påbegynte 
prosjekter

Resultat: prosjektet «Nasjonaljubileet 2030 –
Norge i tusen år»



Organisatorisk grep 1: 
Styringsgruppen
SNKs styre oppre,et i 2018, e,er oppfordring fra KUD 
om å legge =l re,e for trøndersk samhandling, følgende 
styringsgruppe: 

SNK ved styreleder (leder av styringsgruppen) og 
direktør
Nidaros biskop ved biskop, s=Gsdirektør og 
domprost
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ved 
styreleder og direktør
Olavsfestdagene i Trondheim ved styreleder og 
direktør
Trøndelag fylkeskommune ved fylkesdirektør for 
kultur og folkehelse
Trondheim kommune ved kommunaldirektør for 
kultur og næring 
Verdal kommune ved virksomhetsleder for kultur 

I januar 2021 ble styringsgruppen utvidet med to 
representanter fra det nasjonale klyngesamarbeidet

Hundorp 2021 
Olavsdagene i Sarpsborg 



Organisatorisk grep 2: 
Klyngesamarbeidet

Realisere ambisjonen om at «Hele Norge 
skal med» gjennom å etablere et 
samarbeidsforum for jubileumsaktører

Arena for samtaler, samskaping, 
erfaringsutveksling og kompetansebygging

Arena for å styrke helhetstekningen knyttet 
både til jubileumsstafetten og 2030 –
syngergifokus

Årlige samlinger

Samarbeidsavtaler

Felles logoelement som viser tilknytning



Finansiering



Innmeldte behov 
-l KUD 2021

Forsterket mandat – tydeligere 
oppdrag

Statlig medfinansiering av SNKs 
arbeid og av jubileene som inngår i 
Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 
tusen år



Styringsgruppens 
utredningsarbeid 2021
En statlig oppreHet nasjonal komité er en 
forutsetning for å gi jubileumsprosjektet legiJmitet 
som et nasjonale prosjekt – og Jden er moden for 
at den oppreHes nå
En nasjonal komité må ha en sammensetning som 
speiler og gir troverdighet Jl jubileets nasjonale 
perspekJv, brede nedslagsfelt og brede temaJske 
Jlnærming
En nasjonal komité bør oppreHes fra grunnen av 
Usikkerhet/uklarhet knyHet Jl hva 
mandatet/myndigheten Jl en nasjonal 
komité/styringsgruppe skal/bør være, men 
forankring og finansiering bør stå sentralt
I Jllegg Jl nasjonal komité: regionale og lokale 
styringsgrupper med ansvar for sine 
jubileumsprosjekter



Vik$g å sikre det opera$ve elementet også 
på nasjonalt nivå. Derfor: kan være 
hensiktsmessig med et 
sekretariat/programkomité inn under en 
nasjonal komité

Sekretariatets oppgaver: ansvar for 
ne?verkssamarbeidet, koordinering, 
kommunikasjon og noen nasjonale 
fellesprosjekter (Olavsflammen, Hærpilen, 
Den digitale olavskilden etc.)



Jubileumsplattformen er det viktigste
resultatet av styringsgruppens arbeid
så langt

Viktig ved overgangen til en eventuell
ny nasjonal styringsgruppe: sørge for 
at jubileumsplattformen blir med i det 
videre arbeidet

Plattformen som stor ressurs:
• Substansielt: Plattformen som

motvekt til nasjonalisme: sosial
bærekraft

• Strategisk: Svært tett dialog med 
styrende statlig kulturpolitikk



Det er ikke ønskelig med en streng
linjeorgansiering av 
jubileumsarbeidet. De ulike
jubileumssatsningene (og tilhørende
styringsgrupper) bør ha en stor grad 
av autonomi, men knyttes sammen
av en felles plattform, tett dialog og
noen felles markører



SNK sin rolle må tilpasses både hva som vil
være mest hensiktsmessig for 
jubileumsprosjektet og organisasjonens
bærekraft. Det kan være verdifullt å skille
tydelig mellom deler av prosjektet hvor SNK 
er inspirator/kunnskapsbank/samtalepartner
uten prosjektlederansvar, og deler hvor SNK 
beholder prosjektlederfunksjonen

I forlengelsen av sitt nasjonale mandat
knyttet til olavsarven, og oppdraget i
Hurdalsplattformen, kan en løsning være at 
SNKs prosjektlederansvar heretter primært
knyttes til ledelse av et nasjonal sekretariat

SNK skal ikke ha ansvar knyttet til fordelingen
av statlige midler til ulike jubileumsprosjekter



Oppsummering:

Hva vet vi nå er tenkt fra statlig hold?

HurdalsplaLormen

• Sørgje for at 1000-årsjubileet for slaget 
på S$klestad blir ei nasjonal markering

• S$klestad Nasjonale Kultursenter skal 
vere navet i jubileet

Intervjuet med Marit Arnstad i T-A 12.okt

• Både jubileumsstaffe?en og 2030 

• Lø[e $l et sterkere nasjonalt nivå

• Jubileumskomité



Spørsmål 7l 
diskusjon:
Nasjonal komité - hvem og hva?
Hva ønsker man av et «nav» i 
jubileumsarbeidet?
Linjeorganisasjon vs. fri struktur 
på felles fundament?
Klyngesamarbeidet: funksjon, 
forpliktelser og mulighetsrom 
fremover?


