
 
VISJON 
Svartlamon kultur- og næringsstiftelse skal legge til rette for kunstnerisk og kulturelt arbeid i 

lokalene på Svartlamon, og ivareta bydelens verdier som er motstand, fellesskap, gjenbruk 

og alternative løsninger. Stiftelsen skal arbeide for et kulturbasert marked i et fritt og 

økologisk fornybart samfunn.  

 

STRATEGI 
Svartlamon kultur- og næringsstiftelse skal etablere, forvalte, drifte og vedlikeholde lokaler 

til bruk for kulturbasert næringsliv. 

 

Stiftelsens oppgave er å utvikle kultur- og næringsvirksomheten på en slik måte, at det 

bygger opp under det verdifundamentet som er etablert på Svartlamon. 

 

Utleie av lokaler og ressurser skal være et billig tilbud for unge kulturarbeidere og kunstnere 

som ønsker å etablere seg eller som er i en oppstartfase. 

Utleien skal være et konkurransedyktig tilbud til mer etablerte kunstnere som ser fordelen 

ved å arbeide i et kulturelt og kunstnerisk fellesskap, og som kan slutte seg til 

verdigrunnlaget på Svartlamon. 

Tilbudet til nystartere og etablerte leietakere skal balanseres slik at stiftelsen hvert år får et 

økonomisk overskudd. 

 

Samtidig skal stiftelsen stimulere til et aktivt og skapende miljø som i seg selv kan bidra til å 

forandre og påvirke samfunnet gjennom kulturelle uttrykk og kommunikasjonsformer. Det er 

kunstnerne som skaper resultatene. Stiftelsens oppgave er å legge til rette for arbeidet. 

 

Kunstnerne og kulturarbeiderne avgjør selv hvilke uttrykk de ønsker å bruke.  

 

Stiftelsen skal være en samarbeidende del av Trondheims kulturbaserte nettverk, og bidra til 

faglig og miljømessig gjensidig utbytte (synergier), overføring av kompetanse og 

erfaringsutveksling mellom nystartere og mer erfarne aktører. 

 

Stiftelsens utfordring ligger i å arbeide i skjæringspunktet mellom det alternative 

verdifundamentet og det konvensjonelle markedet. Strategisk er dette å betrakte som en 

sammenhengende læringsprosess. Det eksperimentelle utgangspunktet medfører at prøving 

og feiling er ønskelig og nødvendig. 

 

Stiftelsens arbeid skal være en del av byutviklingen i Trondheim. Stiftelsen skal definere 

langsiktige, tydelige og gjennomførbare mål. Stiftelsen skal arbeide for et gjensidig 

forpliktende forhold til Trondheim kommune. 



 

Vedtekter for Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse vedtatt av bystyret i Trondheim 
kommune i møte 27.10.2005 i Sak Bnr. 157/2005 Etablering av kultur- og 

næringsvirksomhet i Strandveien – Vedtekter for kultur- og næringsstiftelsen: 
 
 

§ 1 NAVN OG RETTSLIG STILLING 
Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse er en selvstendig institusjon med   

  ideell karakter opprettet av Trondheim kommune den.....  

 

§ 2 GRUNNKAPITAL 
Stiftelsens grunnkapital er kr. 200.000. 

 

§ 3 FORMÅL 
Stiftelsen har tilhørighet til Svartlamoen og har som formål å etablere, forvalte og 

drifte lokaler som skal leies ut til kultur-, nærings-, boligservice og annen tjenesteyting 

på Svartlamoen.   

 

Stiftelsens overordnede målsetting er at Svartlamoen skal bli en alternativ bydel med 

stort rom for eksperimentering forsøk og utprøving. Det gjelder både boliger, 

boformer, sosialt samspill, medvirkning, økologi, energi, kommunaltjenester, kunst, 

kultur og næringsutvikling. 

 

Lokalene skal leies ut til unge i etableringsfasen og andre grupper som har behov for 

rimelige kultur- og næringslokaler. Leietakere skal forplikte seg til stor grad av 

egeninnsats for å bidra til at husleiene holdes lave. Styret kan vedta mer detaljerte 

kriterier for leie av lokalene. 

 

Til grunn for stiftelsen ligger de forutsetninger som er inntatt i bystyresak Sak Bnr. 

0150/01 og Sak Bnr.157/2005 som stiftelsen er forpliktet å holde seg til. Disse 

forutsetningene skal alltid holdes sammen med stiftelsens vedtekter. 

 

§ 4 FORHOLDET TIL TRONDHEIM KOMMUNE     
All tomtegrunn og bygg som stilles til stiftelsens disposisjon ved dens opprettelse eies 

av Trondheim kommune. Disse leies ut til stiftelsen etter en nærmere bestemt avtale. 

 

§ 5 LEIETAKERFORENING 
Nye leietakere skal gjennom sine kontrakter forplikte seg til medlemskap i en egen 

leietakerforening. Leietakerforeningen oppnevner en representant til stiftelsens styre. 

 

§6  STIFTELSENS STYRE 
Stiftelsen skal ha et styre som består av fem medlemmer med like mange 

varamedlemmer. Tre medlemmer m varamedlemmer oppnevnes av rådmannen i 

Trondheim, og en av disse skal være styreleder. To medlemmer med varamedlemmer 

oppnevnes av Svartlamon beboerforening. Når lokalene i det vesentlige er utleid, 

erstattes ett av beboerforeningens medlemmer (med varamedlem) med ett medlem 

(med varamedlem) fra leietakerforeningen (se § 5). Styremedlemmene oppnevnes for 



to år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes for nye perioder. Styremedlemmene må 

være myndige. 

 

Styret skal forvalte stiftelsen og det som vedkommer den i samsvar med dens formål  

og vedtekter, lov om stiftelser og andre lover eller forskrifter som regulerer  

 virksomheten. 

 

Styret skal se til at kultur- og næringsarealene  

- drives etter målsettingene og etter de økonomiske prinsippene som legges til grunn 

- tilrettelegges slik at leiepriser og kontrakter med leietakerne gir rom for god 

fleksibilitet     

  -  bruker varemerket "Svartlamoen" etter rammene som stiftelsen trekker opp  

  - sikrer effektiv arealbruk 

 

  Dessuten skal styret se til at leietakerne 

- bidrar til nettverksbygging med tilsvarende miljøer utenfor området 

- bidrar med intern service og organisering av egeninnsats/dugnad for å gjøre driften  

  enklere og billigere 

 

§ 7 DAGLIG LEDER 
Stiftelsen skal ha en daglig leder som ansettes av stiftelsens styre. Daglig leder skal 

følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens 

regnskapsførsel er i samsvar med lov og vedtekter.  

 

Daglig leder kan representere stiftelsen utad i anliggender som ligger innenfor hans 

myndighet. 

 

Daglig leder deltar på styremøtene (med talerett, men uten stemmerett) og er styrets 

sekretær.  

 

§ 8 REGNSKAP OG REVISOR 
Stiftelsens regnskap skal følge kalenderåret og skal revideres av Revisjon og 

 resultatkontroll i Trondheim kommune. 

 

§ 9 ANVENDELSE AV EVT. OVERSKUDD 
Anvendelse av evt overskudd skal gå til utvikling av den eiendom som stiftelsen 

forvalter i henhold til det fastsatte formål. 

 

§ 10 OMDANNING 
Ved opphør skal stiftelsens midler tilfalle formålet. Hvis mulig skal dette skje ved at 

midlene tilbakeføres Trondheim kommune for forvaltning i tråd med de overordnede 

målsettinger som lå bak opprettelsen av stiftelsen. 

 

 

 

Styret i Svartlamon kultur – og næringsstiftelse, Trondheim 29.09.08 


