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Saksprotokoll 
 
Utvalg: Fylkesrådet  
Møtedato: 25.06.2012 
Sak: 169/12  

 
Resultat: Innst.med endring vedtatt 
 
Arkivsak: 12/4554 
Tittel: Saksprotokoll: Ny helhetlig verdensarvpolitikk -Høring Uttalelse fra 

Hedmark fylkeskommune 
 
Behandling: 
 
Fylkesråd Aasa Gjestvang fremmet slikt endringsforslag i uttalelsen til dokumentet «Ny, 
helhetlig verdensarvpolitikk:  
 
Andre avsnitt i uttalelsen strykes. 
 
Votering:  
Fylkesrådets innstilling med endring enstemmig bifalt. 
 
 
 
Vedtak: 
 
Fylkesrådet i Hedmark avgir slik uttalelse til dokumentet “Ny, helhetlig verdensarvpolitikk”: 
 
Fylkesrådet i Hedmark finner utkastet til en ny, norsk verdensarvpolitikk både 
gjennomarbeidet, klart framstilt og interessant. Notatet peker på viktige utfordringer, og på 
prioriteringer og satsingsområder som i all hovedsak støttes.  Rådet vil likevel framheve noen 
punkter som fra Hedmarks ståsted oppleves som særlig viktige, også noen som vi mener kan 
framheves enda tydeligere i dokumentet.  
 
Fylkeskommunene har regionalt ansvar for kulturminnene, og har høy kompetanse og 
erfaring innen dette feltet. Det regionale nivået er viktig også for utarbeidelse av regionale 
og kommunale planer, og er en viktig utviklingsaktør og pådriver for lokal nærings- og 
samfunnsutvikling. Fylkeskommune og Fylkesmann bør derfor vektlegges sterkere som 
sentrale aktører i forvaltningen av verdensarven og verdensarvområdene.  Statens 
naturoppsyn er en viktig aktør innen overvåking og rapportering, men med myndighet og 
veiledningskompetanse primært på natur og naturforvaltning.  Innen kulturminnevernet bør 
det fortsatt være den regionale kulturminneforvaltninga i fylkeskommunene som er 
myndighet, veileder og rådgivingsorgan.  
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Fylkesmuseene er viktige aktører innen kunnskap, informasjon og formidling, og bør ha en 
sentral rolle som ressursinstitusjoner innen disse feltene. De bør kunne fylle den rollen 
departementet tiltenker de såkalte sentre. Hedmark fylkesmuseum, gjennom sin avdeling 
Nord- Østerdalsmuseet, vil kunne være en viktig aktør på Hedmark-sida av Circumferensen, i 
verdensarvsammenheng.  
 
Satsing på utdanning og kompetanseoverføring for tradisjonshåndverk må framheves som 
en overordnet og overgripende prioritering.  Det er av helt sentral betydning for vedlikehold 
og istandsetting av kulturminnene, for bevaring av verdensarvrelaterte immaterielle 
kulturminner med høy egenverdi, og som grunnlag for ny næring og generell verdiskaping. 
Tradisjonshåndverk omfatter foruten bygningsfag mange viktige, lokale tradisjoner av høy 
verdi, ikke minst knyttet til tradisjonelt kvinnearbeid og til samisk duodji.  
 
Fylkesrådet i Hedmark ønsker en mer helhetlig politikk for verdensarv i Norge velkommen, 
og ser gjerne at den nedfelles i en ny Stortingsmelding. Vi ser også behovet for at en nasjonal 
politikk med tydelige satsingsområder gjenspeiles i de årlige statsbudsjettene. Det vil skape 
større handlingsrom og forutsigbarhet for de kommunale og regionale forvaltningsnivåers 
arbeid med verdensarven. 
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