
SAKSBEHANDLER
Geir Tvedt

VÅR REF. DERESREF.
14/00398-3 14/2642

ARK. Forvaltningsarkivet

07.0

INNVALGSTELEFON TELEFAKS
+47 22 94 04 04
postmottak@ra.no

DERESDATO
www.riksantikvaren.no

VÅR DATO
13.08.2014

Kultu.rdepartementet
Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

MOTTATT

19 AUG2014
#2...Q14/(41+1-- o-19

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Riksantikvaren viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 2. juni 2014.

Vi har ingen merknader til rapportens anbefalinger om den framtidige forvaltningen av

Kulturfondet og til forslaget om overføring av ansvaret for arkivsektoren til Riksarkivaren.

Riksantikvaren understreker kulturarysinstitusjonenes gjensidige avhengighet og

samarbeidspotensial for implementering av nasjonal kulturaryspolitikk. Oppgaveporteføljen til

Norsk kulturråd virker inn på Riksantikvarens muligheter for å få til en helhetlig

kulturminneforvaltning. For Riksantikvaren er det derfor avgjørende at Kulturrådet gis ansvar

og nødvendige fullmakter, kompetanse og ressurser til å utføre direktoratsoppgavene knyttet til

museene, konvensjonen om immateriell kulturarv, digital tilrettelegging av kulturarysdata,

utdanning, internasjonalt arbeid og kultur- og næringsfeltet.

De kulturhistoriske museene har ansvar for kunnskapsutvikling og formidling av historien, de

er eiere av kulturhistoriske anlegg, har kulturminnekompetanse som kan brukes til rådgivning

og er samlingspunkt og viktige aktører i lokalsamfunnet. Museumskonsolideringen har ført til

at museene har fått økt samfunnsrelevans, også i relasjon til lokal og regional

kulturminneforvaltning.

Rapporten drøfter en mulig overføring av ansvaret for museumsutvikling til Riksantikvaren.

Det uttrykkes i den sammenheng en snever forståelse av Riksantikvarens mål og

oppgaveløsning. Vårt oppdrag er definert langt bredere med vekt på å sikre kulturhistoriske

spor på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, realisere kulturminnenes kunnskaps- og

opplevelsesverdier og bidra til at de tas i bruk som ressurser for lokal og regional utvikling.

Dagens organisering og kompetanse er derfor innrettet på mer enn formelle verneprosesser.

Innenfor nåværende departementsstruktur er det likevel ikke hensiktsmessig med

sammenslåing av museums- og kulturminnefeltet.

Riksantikvaren støtter fullt og helt rapportens anbefalinger om behovet for å koordinere

arbeidet med digital utvikling, deling og ny bruk av kulturdata, herunder tilrettelegging for

næringsutvikling og tjenesteproduksjon. Vi ser det som avgjørende viktig at det er tett

samordning mellom de viktige institusjonene på dette området. Gevinstene ved å samordne
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utviklingstiltakene på feltet er potensielt sett svært store. Norsk kulturråd, Riksarkivet og

Riksantikvaren har etablert felles forum for samarbeid og utvikling og samarbeider også i

konkrete prosjekt. Prosjektet Kultur- og naturreise har mål om å utvikle åpnere

infrastrukturløsninger. I dette prosjektet deltar også andre statlige etater. Kulturrådet har

opparbeidet seg svært god kompetanse på feltet og vært en verdifull samarbeidspartner for

Riksantikvaren. Riksantikvaren anbefaler at det i åra framover avsettes tilstrekkelige ressurser

til å fullføre intensjonene i digitaliseringsmeldingen, jf. St. meld.nr 24 for 2008-09.
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