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Samarbeid om Prosjekt Kystkultursenter Veiholmen. Revidert søknad kr 350.000. 
 
I vedtatt opplevelsesfylke nr 1 Møre og Romsdal, og i samsvar med kommunedirektørens referanse 
Smøla kommunes vedtatte Strategi og delmål i budsjettdokumentet (side 33, nr 7.3): «Videreutvikle 
Veiholmen både som attraktivt bosted og særegent turistmål», er prosjekt Kystkultursenter 
Veiholmen utviklet som et viktig bidrag på autentisk grunnlag.  
 
Vi har fulgt med, men ikke deltatt i den politiske debatten om hvorvidt Smøla kommune skal yte 
videre bidrag til utviklingen av prosjektet. Vi har forholdt oss til at kommunestyret den 27.10.2022 
besluttet dette i vedtakets pkt 2: «Støtte/tilskudd til videre prosjektutvikling, jfr søknad behandles 
som en del av handlingsplan- og økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023». Til dette møtet i 
kommunestyret, vil vi derfor legge fram noen innspill som grunnlag for – om mulig – å komme videre 
med prosjektet.  
 
Det er klart at i prosjektet er vi både motiverte og utålmodige. Vi har derfor beskrevet en vei videre 
inn i et hovedprosjekt med detaljprosjektering, arkitektkonkurranse etc. Det er lett å innse at disse 
perspektivene som søknadsgrunnlag, krever mer av prosess og involvering. Vi vil derfor melde fra 
om at vi ønsker å la disse spørsmålene ligge. I stedet vil vi bidra til at det som vi vil gjøre sammen 
med Smøla kommune nå, skal gi oss en felles plattform for en god utvikling med en involverende 
prosess i to saker:  
 
For det første er reguleringsplanen for det aktuelle området på Storvalin viktig. Det er denne som vil 
avklare realiseringsmulighetene på denne aktuelle tomta, både overfor myndigheter og andre som 
vil verne om Veiholmens unike bokvalitet, kulturopplevelse og reiselivsutvikling.  
  
For det andre er det viktig å gjøre en avklaring sammen med kommunens ledelse av hvordan et 
kystkultursenter kan organiseres, eies og drives. I rapporten vår har vi skrevet om behovet for et 
bredt eierskap. Uten slik avklaring, kommer vi ikke videre.  
 
Vi anser at vi kan få til både a) reguleringsplan og b) en god organisering innenfor en tilskuddsramme 
på kr 350.000, idet prosjektet selv tar ansvaret for evt overskytende behov. 
 
Med avklarte forutsetninger for realisering på Storvalin, og med en avklaring av organisasjonen etc, 
bør vi sammen kunne ta fatt i den nærings- og kulturpolitiske utviklingen for Smøla og regionen som 
er bærebjelken i konseptet for et kystkultursenter. På dette grunnlaget kan vi sammen bygge en ny 
sak for Smøla kommunestyre med sikte på en bred oppslutning. Med en bred involvering og eierskap 
kan vi skape et grunnlag for å gå en ny runde for et hovedprosjekt med arkitektkonkurranse for 
finansiering og gjennomføring som alles gladsak. 
 
Styringsgruppen for prosjekt Kystkultursenter Veiholmen har i dag bedt meg om å meddele dette til 
Smøla kommune og de politiske lederne, noe jeg gjør med glede og forventning. 
 
Med vennlig hilsen 

 
Kurt Sivertsen        Stein Storsul 
Styreleder og leder av styringsgruppen    Prosjektleder  
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Ragnhild Rødahl Arbeiderpartiet Mette Grødahl Smøla til Trøndelag 
Kjersti Andersen Høyre   




