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Ny, helhetlig verdensarvpolitikk - uttalelse fra Hammerfest kommune

Hammerfest kommunestyre vil med dette, etter møte 21.06. 2012, gi følgende uttalelse:

Miljøverndepartementet har gjennom et godt faglig arbeid, basert bla på dialogmøter med
representanter for verdensarvstedene, fremmet en fremtidsrettet, helhetlig og oversiktlig plan for
en ny, helhetlig verdensarvpolitikk i Norge.

Generelt vil vi allikevel melde at høringsnotatet ikke har gitt større klarhet i hvilke mål som
settes for forvaltningen og formidlingen av Struves meridianbue og hvordan den lokale
engasjementet skal håndteres i et slikt serie-nasjonalt sted. I så måte håper vi at den nye nasjonale
politikken for verdensarvstedene i Norge medvirker til konkrete tiltak.

Vertskommunene for Struves meridianbue har i denne anledning noen viktige spørsmål og
synspunkter som vi mener må følges opp for nærmere avklaring:

Det bør avklares hvem som skal ha forvaltningsansvaret for Struves meridianbue?
Det må avklares hvilken samarbeidsform og oppfølging det, i så tilfelle, vil være behov for her i
Finnmark? I dag er dette svært uklart. Er det Statens Kartverk som har forvaltningsansvaret eller
er det Finnmark Fylkeskommune?

Hvem skal ivareta stedene til verdensarven Struves meridianbue i forhold til kommunenes
arealplanlegging og derav opprettelse av buffersoner? Buffersonen rundt endepunktet
Meridianstøtta er allerede forringet. Hammerfest kommune vil derfor gjennom bruk av det
formelle planverktøy ivareta meldings intensjoner om buffersone.

Hvem skal være ansvarlig for å formidle denne verdensarven? Er det tilstrekkelig å dele ut
Miljøverndepartementets brosjyrer og å tilrettelegge med skilting (utarbeidet av Statens
Kartverk) og å ha merkede stier til punktene? Hva gjør vi med lokalt engasjement og
forankring? Skal Hammerfest, som har endepunktet Meridianstøtta, ha et koordinert ansvar for
formidling eller skal dette ansvaret fordeles mellom Alta, Hammerfest og Kautokeino
kommuner?
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Hvem skal ha ansvaret for vedlikehold av tilretteleggingen av punktene i de forskjellige
kommunene?

De tre involverte kommunene mener at Finnmark fylkeskommune må ha forvaltningsansvaret.
Dette innebærer blant annet å utarbeide en forvaltningsplan i samarbeid med vertskommunene og
Statens Kartverk. Finnmark fylkeskommune har på sin side ønsket å bygge opp og legge
forvaltningskompetanse på verdensarven til Bergkunstsenteret i Alta.

Formidlingen av verdensarven må få en koordinatorstilling lokalisert i Hammerfest, ref.
endepunktet Meridianstøtta, som deles med en stillingsprosent i Alta.
Dersom man alternativt deler oppgavene mellom formidling og forvaltning mellom henholdsvis
Hammerfest, Alta og Kautokeino bør alle tre stedene få tilført kapasitet og kompetanse.

Dersom bare Hammerfest får tilført kapasitet og kompetanse bør også forvaltningskompetanse
inkluderes i koordinatorstillingen. Statens Kartverks rolle bør fungere som en faglig referanse i
forbindelse med kunnskapen om Struves meridianbue og som medlem i stedets foreslåtte
"verdensarvråd".

Når det gjelder senter for verdensarven Struves meridianbue kan Gjenreisningsmuseet for
Finnmark og Nord-Troms i Hammerfest være aktuell. Valg av Gjenreisningsmuseet som senter
må avklares med denne museumsinstitusjonen og, hvis deling av kapasitet og kompetanse,
avklares med bergkunstsenteret i Alta og Kautokeino kommune.

Hvis verdensarven Struves meridianbue sin rolle ikke blir avklart i forhold til forvaltnings- og
formidlingsansvar vil denne verdensarven aldri oppnå samme status og lokal forankring som de
andre verdensarvstedene i Norge. Et viktig spørsmål vil da bli om Norge oppfyller
verdensarykonvensjonens forpliktelser i forhold til Struves meridianbue.

Norges verdensarv:
Hammerfest kommune vil videre gi uttrykke for viktigheten av at verdensarvstedene har etablert
Norges verdensarv som en betydningsfull organisasjon som har som formål å ivareta og fremme de
norske verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med
UNESCOs verdensarykonvensjon og beste praksis.

Gjennom sin virksomhet skal Norees verdensarv skape økt forståelse for det ansvar, de forpliktelser
og muligheter som er knyttet til verdensarven. Videre skal Norges verdensarv stimulere til faglig
utveksling og samarbeid om verdensarvspørsmål, og være en erfaringsarena.

Hammerfest kommune henstiller, med dette, til at Norges verdensarv får tildelt nødvendige
økonomiske ressurser for å få tilstrekkelig kapasitet for å fungere tilfredsstillende i h.h. til sitt formål,
får muligheter til en fremtidsrettet utvikling og kan fortsette å være en viktig samarbeidspart for
statlige myndigheter.

Gerd M. Hagen
kultursjef
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