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1. Innledning og bakgrunn 
 

I kommunstyremøte 7. juni 2017 i sak om «overordnede føringer for 

sentrumsutvikling i Kirkenes» ble det vedtatt at «det skal utarbeides en plan for 

bevaring av bunkers- og krigsminner i Sør-Varanger». Dette arbeidet har stått i bero 

fram til nå. Finnmark Fylkeskommune har tatt flere initiativ ovenfor kommunen om å  

sette i gang et arbeid med kultuminneplan/krigsminneplan. Fylkeskommunen har 

endog fått penger fra Riksantivaren slik at kommuner i Finnmark kunne starte dette 

arbeidet. Dette  har imidlertid ikke blitt prioritert siden en slik plan ikke lå innenfor 

rammene av forrige planstrategi.  

Sør-Varanger kommunes planstrategi for 2020-2023 ble vedtatt 18.11.2020. Her er 

krigsminneplanen beskrevet som en temaplan som man skal ha prioritet de neste tre 

år. I forarbeidet med krigsminneplanen har man diskutert om man heller ikke  burde 

ha fokus på en kulturminneplan. Sør-Varanger kommune har behov for en 

kulturminneplan, men med bakgrunn i tidligere vedtak i kommunestyret, samt 

manglende ressurser har man landet på i første omgang å konsentrere seg om en 

krigsminneplan. Her har man allerede mye stoff liggende så arbeidet vil i stor grad bli 

å samle materialet å systematisere dette og få det inn planen. Krigsminneplanen vil i 

neste omgang bli en del av kulturminneplanen som kan spilles inn for neste 

planstrategiperiode (2023-2027) 

Med «krigsminner» forstår vi fysiske eller immaterielle minner etter krig og 

okkupasjon. Kulturminner fra andre verdenskrig kan være bygg, anlegg, landskap 

eller andre spor etter hendelser i landet under krigen – fra krigshandlinger eller 

dagliglivet (Riksantikvaren 2020) 

Med «bunker» menes en militær forsvarsstilling i form av en overdekket stilling for 

kanon eller mitraljøse, eller for nedgravd kommandoplass, ammunisjonslager eller 

tilfluktsrom. (Store norske leksikon 2020) 

Krigsminneplanen har som mål i første omgang å dekke perioden fra da krigen kom 

til Norge, dvs 9. april 1940, til de sovjetiske styrkene trakk seg ut av Øst-Finnmark i 

september 1945. Vi må også ta for oss perioden med borgerkrigen i Finland i 1918, 

vinterkrigen 1939-1940 og den kalde krigen. 

2. Planbehov 
 

Sør-Varanger kommune har ca. 10 200 innbyggere fordelt på 3972 km2. 

Kommunens administrasjonssentrum er Kirkenes. Om lag ¾ av befolkningen bor på 

Kirkeneshalvøya, dvs. Kirkenes, Hesseng, Bjørnevatn og Sandnes. Kommunen 

grenser både til Finland og Russland. 
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Sør-Varanger kommune og Kirkenes spilte en sentral rolle under andre verdenskrig 

og var Hitlers base i nord for angrep mot Sovjetunionen. Kirkenes by ble nærmest 

utslettet i forbindelse med avslutningen av krigen. I tillegg brente tyskerne det meste 

av matrielle verdier da de trakk seg ut av Øst-Finnmark høsten 1944. 

I Sør-Varanger kommune er det en rekke bunkerser og andre krigsminner fra denne 

tiden. Det er gjennom årene gjort et møysommelig arbeid for å kartlegge krigsminner. 

Det finnes mye materiale og kunnskap om dette. 

Utfordringen i dag er at det ikke finnes noen plan for bevaring og vedlikehold av 

krigsminnene hverken nasjonalt eller lokalt. Trolig var dette avgjørende når vedtaket 

ble fattet i 2017. 

 

 

2.1 Målsettinger 
 

En krigsminneplan vil være forankret i øvrig kommunalt planverk, eksempelvis i  

kommunens samfunnsdel og arealdel og i oversiktsbildet. I kommuneplanens 

arealdel er det oppgitt hensynssoner for å synliggjøre kulturminner, eksempelvis 

kulturmiljø på Bugøynes, kulturmiljø i Egne Hjems vei og i tillegg 

gjenreisningsbebyggelse etter krigen. 

I kommuneplanens samfunnsdel  2014-2026 er en av delmålsetningene å utvikle 

gode (nær-) miljø, trivsels og læringstiltak og at man kan gjøre dette ved å 

bevisstgjøre barn og ungdom om lokalhistorie og vår flerkulturelle tradisjoner 

I oversiktsbildet fra 2020-2023 er ett av hovedsatsningsområdene «trivsel, livskvalitet 

og tilhørighet». Å sikre kulturminner vil bidra til en helsefremmende livsstil. 

Det er utvilsomt av interesses å jobbe med å ta vare på krigsminner som en del av 

kulturminnene utfra gjeldende planverk og at det er behov for å lage en egen plan for 

dette.  

En synliggjøring av krigsminner byr på ulike utfordringer. Når krigsminner blir 

tilgjengelig står de i fare for å bli fjernet fra sitt opprinnelige sted for å oppbevares 

privat og eventuelt for salg. 

Målet med krigsminneplanen må være å få synliggjort og kartlagt krigsminnene og få 

klarlagt hva som skal vernes. En viktig målsetning vil derfor bli å jobbe for å søke 

vern om de viktigste krigsminnene i Sør-Varanger kommune, samt å utrede 

mulighetene for områdevern.  
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Det er i første omgang de matrielle krigsminnene som planen skal omhandle. Det 

gjelder derfor minner etter bygninger, anlegg, bunkerser, fangeleirer, de tilhørende 

historier og annet som har satt evige spor både på mennesker og naturen.  

For Sør-Varanger kommune er krigsminnene viktig for lokalhistorien, identitet og 

pedagogiske formål, og for utvikling av reiseliv og øvrig verdiskapning. 

2.2 Regionale planer 
 

Finnmark Fylkeskommune og Sametinget har laget en regional plan for kulturminner 

Det overordnete målet er at kulturminners og kulturmiljøers historiske verdier og 

bruksverdier aktiveres i samtiden og bevares for kommende generasjoner. og 

kulturmiljø i Finnmark fra 2017-2027.  

Arbeidet med regional plan for kulturminner og kulturmiljø er forankret i retningslinjer 

og rammeverk på internasjonalt, nasjonalt, og regionalt nivå. 

Kulturminneforvaltningens virksomhet er også regulert av tilhørende lovverk og 

arealpolitiske retningslinjer. 

 De regionale kulturstrategier 2015-2020 

 Planveileder for Finnmark fylkeskommune.  

 

Arbeidet med regional plan for kulturminner og kulturmiljø er nedfelt i Regional 

planstrategi for Finnmark. Framhevet som relevante planspørsmål er  • Eldre 

tids kulturminner • Nyere tids kulturminner • Gjenreisingsbygg • 

Krigsminner • Immaterielle kulturminner 

 

 Sametingets planveileder 

 Sametingets kulturminneplan 1998-2001 

2.3 Nasjonale planer 
 

Lov om kulturminner (Kulturminneloven, 1978) 

Plan- og bygningsloven av 2009 

Stortingsmelding 16 (2004-2005) “Leve med kulturminner”. 

Stortingsmelding 35 (2012-2013) «Framtid med fotfeste» 

Riksantikvarens Fredningsstrategi mot 2020 (2015 
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2.4 Kartlegging og utredning 

I Sør-Varanger kommune er det gjort et betydelig arbeid med å kartlegge rester av 

bygg, anlegg og andre minner fra krigen. Krigsminnene er mange og er blant annet 

bygg og konstruksjoner, fangeleirer, lokasjoner og andre hendelser som på ulikt vis 

har satt spor etter seg. Registreringsarbeidet er gjort frivillig av engasjerte 

lokalhistorikere med ønske om videreformidling og nedskriving.  Dette har skjedd 

over og lang tid. Grunnlagsmaterialet finnes, men det er behov for ytterligere 

registrering og ikke minst systematisering. Dessverre har interessen fra 

myndighetene og akademia vært fraværende i prosessen med å registrere 

krigsminner.  

Det er manger utfordringer knyttet til innhenting av kilder. Hvor lenge kan man sitte 

på kildematerialet, hvem kan og skal samle dette inn og hvordan skal dette 

behandles og oppbevares? Hvem som skal eie krigsminnene er også et viktig 

spørsmål man må ta stilling til.  

Krigs-og kulturminner er i utgangspunktet ikke en fornybar ressurs. I 

arbeidsprosessen er det viktig å finne ut hva som trenger formelt vern. Krigsminner 

som er tatt tilbake av naturen bør en la ligge. Men disse bør likevel være registrert. 

En av utordringene i vår kommune, og spesielt på Kirkeneshalvøya, er at en stor del 

av boligmassen ble ødelagt av bombing  og branner. 

Kilderikdom og omfang krever en hensiktsmessig organisering. I tillegg til en 

prosjektleder vil det være gunstig med en egne arbeidsgrupper som kan jobbe 

spesifikt med kildematerialet. Dette arbeidet er basert på frivillighet.  I løpet av våren 

2021 må man ha klar en ramme eller disposisjon for arbeidet som skal gjennomføres. 

Arbeidet med temaplanen vil munne ut i en handlingsplan med beskrivelse av 

prioriterte tiltak. Sør-Varanger kommune vil bruke krigsplanen til Storfjord kommune 

som mal for arbeidet. 

  

3. Organisering av arbeidet 
 

3.1 Organisasjonskart 

Prosjekteier 

Kommunestyret 

 

Styringsgruppe 
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Formannskapet 

 

Prosjektansvarlig 

Rådmann 

 

Prosjektleder 

Enhetsleder for kultur og fritid 

 

Arbeidsgruppe 

2 repr fra Sør-Varanger Historielag, 2 repr fra Varanger Museum v 

Grenselandmuseet, 1 repr fra plan og utviklingsavdelingen i SVK og Enhetsleder for 

kultur og fritid.  Arbeidsgruppa kan suppleres ved behov 

 

Referansegruppe 

Ungdomsrådet, eldrerådet, samiskråd i Sør-Varanger, Troms og Finnmark 

Fylkeskommune, Fortidsminneforeningen, Pensjonistforeninger og 

Finnmarksbiblioteket. 

 

3.2 Mer om organisering 

Kommunestyret er vedtaksmyndighet for planen og står som eier av planen 

Styringsgruppe: Styringsgruppa ved Formannskapet holdes orientert gjennom hele 

prosessen og gi retning for prosjektets fremdrift. Den skal involveres ved viktige 

beslutningspunkt og sørge for at prosjektet får nødvendige ressurser. Behandler 

planutkastet før det sendes videre til planeier/kommunestyret. Dette sikrer bred 

politisk forankring av planen. 

Prosjektansvarlig: Rådmann har det overordnede administrative ansvaret og er det 

viktigste bindeleddet mellom administrativt og politisk nivå, og er økonomisk ansvarlig 

på overordnet nivå. Rådmann har delegert det operative prosjektansvaret til 

enhetsleder ved Kultur og Fritid. 

Prosjektleder: Prosjektleder har det operative ansvaret i prosessen og har som 

oppgave å arrangere møter, innhente informasjon og orientere ledelsen om fremdrift i 
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arbeidet. Prosjektleder er ansvarlig for medvirkning i prosessen og har ansvar for å 

påse at prosessplanen følges. Prosjektleder følger opp prosjektmedarbeider som har 

ansvaret for å skrive planen. 

Arbeidsgruppe: Arbeidsgruppa består av representanter fra Historielaget, 

Grenselandmuseet, Sør-Varanger kommune og andre ressurspersoner. Slik sikres 

den faglige kompetansen i planarbeidet i tillegg til at planen forankres i de ulike 

delene av administrasjonen. Mye faglig kompetanse kan også hentes inn gjennom 

referansegruppa. 

Referansegruppe/medvirkning: For at arbeidsgruppa skal kunne jobbe målrettet og 

effektivt er det viktig at den ikke blir for stor. Videre kompetanse og bredde i planen 

sikres gjennom forskjellige ressursgrupper. På denne måten vil planen forankres 

både utover administrasjonen og blant offentlige og private aktører. Referansegruppa 

vil få informasjon og status, samt vil få komme med innspill i forhold til 

arbeidsprosessen. Disse og andre aktører kan i tillegg delta på arbeidsmøter 

sammen med prosjektleder. Planlegging og gjennomføring av workshops vil være en 

arbeidsform som bidrar til deltagelse og involvering. En mer dertaljert plan for 

medvirkning planlegges av arbeidsgruppa.  

Av personer og institusjoner til referansegruppa er nevnt historieformidling innen 

reiseliv, arkeologer ved UiT i Tromsø, Narviksenteret og Nasjonalparksenteret på 

Svanhovd.  

 

4. Økonomi 

Arbeidet med krigsminneplanen krever ressurser og man ser for seg en 

arbeidsperiode på to år. Troms- og Finnmark fylkeskommune kan gjennom ordningen 

med Riksantikvaren bidra med kroner 100 000. Arbeidsgruppa jobber for at Sør-

Varanger kommune kan matche tilsvarende, noe som gjør det mulig å engasjere en 

person til å føre planen i pennen. I tillegg vil bruk av egen arbeidstid utgjøre en 

betydelig ressurs, ikke minst for arbeidsgruppas deltagere. 
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4.1 Budsjett 

 

 

5. Gjennomføring av arbeidet 

Det foreslås at krigsminneplan blir en temaplan. En temaplan er ikke bundet av plan- 

og bygningslovens bestemmelser. Det betyr at det ikke er de samme formalkravene 

til en temaplan som det eksempelvis er i forhold til en kommunedelplan. En temaplan 

er friere i forhold til prosess og  er på den annen side ikke så forpliktende som en 

kommunedelplan. Temaplanens innhold og målgruppe avgjør behovet for graden av 

medvirkning og prosess. Planen bør likevel knyttes til de overordnede målene i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

5.1.Framdriftsplan 

2021 

Budsjett krigsminneplan 2021-2022

Lønn Prosjektmedarbeider 150 000,00 (750 timer a kr 200 per time)

Transport 10 000,00    

Kurs-Ekskursjoner 15 000,00    

Bevertning 3 000,00      

Trykking 10 000,00    

Til disp 12 000,00    

Eget arbeid (verdi egeninnsats)* 150 000,00 * Ressusrsbruk for ansatte i SVK, Grenslandmuseet og Sør-Varanger Historielag - tilsvarer 750 timer a kr 200

350 000,00 

Finansieringsplan

Troms-og Finnm Fylke 100 000,00 

Sør-Varanger kommune 100 000,00 

Verdi egeninnsats 150 000,00 

350 000,00 
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2022 

 

 

 

Behandling 
merknader 

                  

Formannskapet                   

Vedtak 
Kommunestyret 
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