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Høring - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk 
 

FYLKESORDFØRERENS INNSTILLING 

 
Fylkesutvalget vedtar følgende høringsuttalelse: 
 
Finnmark fylkeskommune synes dette er et godt gjennomarbeidet dokument som beskriver 
utfordringene knyttet til forvaltningen av verdensarv på en god måte. 
 
Tilrådingene i dokumentet er tilstrekkelig konkrete, men samtidig fleksible nok til at Finnmark 
fylkeskommune vil kunne ivareta sine forvaltningsforpliktelser på en god måte, i tråd med de 
samarbeidsavtaler og politiske føringer som foreligger i fylkeskommunen. 
 
Finnmark fylkeskommune slutter seg derfor til Miljøverndepartementets tilrådinger. 
 
 
 
 
 

Vadsø, 29. mai 2012 
 
 
 

Runar Sjåstad 
fylkesordfører 
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Bakgrunn  

I desember 2010 besluttet Miljøverndepartementet (MD) å sette ned en arbeidsgruppe for å 
utarbeide et forslag til en helhetlig politikk for forvaltning av verdensarven i Norge for perioden 
fram til 2025. I den påfølgende prosessen har det vært gjennomført to involveringsmøter for å 
forankre arbeidet og gi aktører som arbeider med verdensarv mulighet til å komme med innspill. 
Det er første gang at staten iverksetter en slik helhetlig gjennomgang av verdensarvpolitikken 
Arbeidsgruppa avleverte sin rapport til politisk ledelse i MD i desember 2011. Det vedlagte 
høringsdokumentet er en bearbeiding av arbeidsgruppas rapport. 
 
Formålet med dokumentet er å konkretisere utviklingstrender, ambisjonsnivå og prioriteringer, 
og med det bidra til at verdensarven i årene som kommer blir målrettet og godt koordinert. 
 
Finnmark fylkeskommune har helt eller delt faglig forvaltningsansvar for to av de syv 
verdensarvene i Norge, Bergkunsten i Alta og Struves meridianbue. 
 
Hovedkonklusjonene fra dokumentet, og eventuelle vurderinger fra høringsrunden, vil bli 
innarbeidet i stortingsmeldingen om kulturminner, som er i ferd med å utarbeides og som 
forventes ferdigbehandlet i løpet av 2013. 
 
 

Beskrivelse 

Siden starten i 1972 har arbeidet med å gjennomføre verdensarvkonvensjonen blitt både 
krevende og sammensatt. Dette gjelder for eksempel overvåking, formidling, kompetanse og 
internasjonal bistand. Samtidig opplever man at det nasjonalt blir større forventninger til hva en 
verdensarvstatus kan bidra med for lokalsamfunnet, for regionen og for nasjonen. 
Den økende oppmerksomheten rundt verdensarven fører også med seg et større behov for 
informasjon, kompetanse og formidling. Det er videre behov for å forankre arbeidet med 
verdensarven bedre, både nasjonalt, regionalt og lokalt, og det er behov for å tydeliggjøre de 
ulike rollene, for å forbedre rutinene og for å koordinere arbeidet bedre. 
 
I dokumentet vurderes ulike utfordringer og departementet kommer med tilrådinger innenfor 
disse feltene: 

Identifisere verdensarv i Norge 
Organisering, aktører og samarbeid 
Lovverk og forvaltningsplan for verdensarv 
Buffersoner 
Overvåking og rapportering 
Sentre for verdensarven 
Formidling 
Kunnskap og kompetanse 
Skole og utdanning 
Internasjonalt samarbeid 
Verdiskaping 

 
 

Vurdering 

Fylkesrådmannen synes det er positivt at MD har tatt dette initiativet for å få en ny, helhetlig 
verdensarvpolitikk. Selv om eksisterende og eventuelt kommende verdensarver er til dels svært 
forskjellige, vil en slik politikk lette arbeidet med verdensarven både lokalt, regionalt og nasjonalt, 
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samtidig som det er tilstrekkelig fleksibelt til å kunne tilpasses hvert enkelt steds særegne 
utfordringer. 
 
Fylkesrådmannen synes dokumentet er oversiktlig satt opp, og er enig i de tilrådingene 
departementet kommer med. Fylkesrådmannen tror at dersom disse tilrådingene blir fulgt opp og 
tilpasset hver enkelt verdensarvs særegne utfordringer, vil de utfordringene dokumentet påpeker 
kunne løses på gode måter. 
 
For Finnmark fylkeskommune vil ikke gjennomføringen av ny, helhetlig verdensarvpolitikk 
medføre nye økonomiske forpliktelser uten at fylkeskommunen selv gjennom utformingen av 
egen politikk ønsker det.  
Fylkesrådmannen mener forslagene i dokumentet er i tråd med forvaltningsløsningene som er 
nedfelt i samarbeidsavtalen med Bergkunsten i Alta/VAM, og vil heller ikke kreve endringer uten 
at fylkeskommunen selv gjennom utformingen av egen politikk ønsker det. 
Valg av forvaltningsmodell for Struves meridianbue har stått på vent i påvente av utarbeidelsen 
av dette dokumentet og hvilke signaler det kom til å gi. Det er ifølge fredningsdokumentet 
forventet at Statens Kartverk utarbeider forvaltningsplanen, mens det vil være naturlig at 
Finnmark fylkeskommune tar initiativ til å opprette et egnet samarbeidsorgan. 
 
Fylkesrådmannen synes også at det er positivt at det skal vurderes framtidig nominasjon av 
potensiell samisk verdensarv, jfr fylkeskommunens samarbeidsavtale med Sametinget. 
 
 

Fylkesrådmannens konklusjon 

Fylkesrådmannen tilrår følgende forslag til høringsuttalelse: 
 
Finnmark fylkeskommune synes dette er et godt gjennomarbeidet dokument som beskriver 
utfordringene knyttet til forvaltningen av verdensarv på en god måte. 
 
Tilrådingene i dokumentet er tilstrekkelig konkrete, men samtidig fleksible nok til at Finnmark 
fylkeskommune vil kunne ivareta sine forvaltningsforpliktelser på en god måte, i tråd med de 
samarbeidsavtaler og politiske føringer som foreligger i fylkeskommunen. 
 
Finnmark fylkeskommune slutter seg derfor til Miljøverndepartementets tilrådinger. 
 
 
 
 
 

Vadsø, 15.05.12 
 
 

Øystein Ruud 
fylkesrådmann 

 
Stein Tage Domaas 
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