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Horingssvar fra Kulturdepartementet - ny, helhetlig verdensanrpolitikk

Vi viser Liihøringsbrev av 29. mars med forslag til ny, helhedig verdensarypolitikk.

Samhandling og samordning

llet er positivt at Miljoverndepartementet foreslår en storre grad av samhandling om og
samordning av politikk og praksis som gjelder de norsk verdensarystedene.
Kulturdepartementet kan stotte de forslagene som presenteres i dokumentet. I tillegg
vil vi framheve folgende aspekter:

Det er fornuffig å bruke etablerte institusjoner som sentre for å formidle
informasjon om den aktuelle verdensarven. Her vil eksisterende museer kunne
spille en god rolle. Det er en fortusetning at det følger ressurser mcd slike
senteroppgaver slik at det er mulig å utforme og gjennomføre ulike former for
formidlings-, informasjons- og forvaltningsoppgaver.
I konkret politikkutforming før de ulike verdensarystedene/-områdene bør det
legges vekt på å se 1972-konvensjonen i sammenheng med 2003-konvensjonen
om immateriell kulturary. Dette vil spesielt være viktig der det er avgjorende
med solid kunnskap om tradisjonelt håndverk. Kunnskap om naturmiljø, plante-
og vil også være viktig for å forstå hvordan ulike naturområder har blitt
utnyttet i lokal næringsutoving, for eksempel når det gjelder seterdrift eller fiske.
Før å sikre god samhandling mellom de materielle og immaterielle aspektene
ved de ulike verdensarvstedene, må kunnskap om immateriell kulturary være
representert både i departementenes verdensarvutvalg og i det foreslåtte
verdensarvrådet. Konkret vil det innebære at Norsk kulturråd kan gå inn i dette
rådet sammen med Riksandkvaren og Direktoratet for naturforvaltning.
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Verdiskaping
Departementet registrerer at det i utkastet er tatt inn et avsnitt om verdiskaping. Det er
hensiktsmessig at politiske dokumenter som behandler spørsmål knyttet til
verdiskaping og kultur i vid forstand, nærmer seg temaet på en helhetlig måte.

Kulturfeltet kan på ulike områder og måter bidra til økonomisk verdiskaping, både for
kulturaktørene selv og for virksomhet der kultur inngår som innsatsfaktor. Dette
gjelder også for kultunninner og verdensarven.

Det er i seg selv et gode at verdensarven kan gi grunnlag for økonomisk virksomhet,
dersom det skjer på en balansert og bærekraftig måte. slik virksomhet kan dessuten
bidra til å få inn midler til vern og formidling av verdensarven. Det er derfor positivt at
utkastet gir rom for verdiskapingsperspektivet der det cr naturlig, har et potensial og
kan skje på en balansert måte.

Kulturdepartementet samarbeider med Nærings- og handelsdepartementet og
Konununal- og regionaldeparternentet om å utarbeide en handlingsplan for kultur og
næring som skal bidra til å synliggjøre og videreutvikle tiltak og satsinger innenfor
kultur og næringsutvikling. Potensialet for verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser
legges til gnmn for engasjementet overfor kulturnæringene. Også andre departementer
involveres i arbeidel. 1-1andlingsplanen skal foreligge hosten 2012.
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