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Rådmannens innstilling: 
Tinn kommune støtter Miljøverndepartementets utkast til ny, helhetlig 
verdensarvpolitikk. 

• Det er viktig at Norge får en helhetlig verdensarvpolitikk.  
• Tilrådingene fra Miljøverndepartementet er fornuftige, ambisiøse og framtidsretta. 
 

Tinn kommune har hatt en offensiv holdning til verdensarvarbeidet og vil videreføre 
dette. 
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Innledning: 
Miljøverndepartementet har utarbeidet et utkast til en helhetlig politikk for forvaltningen 
av verdensarven i Norge for perioden fram til 2025. Denne helhetlige politikken skal ta 
opp både nasjonale og internasjonale elementer, sammenhenger mellom dem og hva 
som skal til for at Norge skal kunne gjennomføre sine forpliktelser etter 
verdensarvkonvensjonen.  
Dette arbeidet har statsparten Norge ikke gjort tidligere.  
 
Fakta:  
Siden starten i 1972 har arbeidet med å gjennomføre konvensjonen blitt både krevende 
og sammensatt.  Men de to grunnleggende spørsmål er fortsatt like viktige: 

• Hva truer verdens kultur- og naturarv? 
• Hvordan kan verdens nasjoner samarbeide for å sikre denne arven? 

 
Verdensarvkomiteen stiller stadig nye krav til statspartene i forbindelse med 
gjennomføringen av konvensjonen, ikke minst når det gjelder forvaltningen av 
verdensarvområdene.  
Dette gjelder for eksempel overvåking, formidling, kompetanse og internasjonal bistand. 
Samtidig opplever vi at det nasjonalt blir større forventninger til hva en verdensarvstatus 
kan bidra med for lokalsamfunnet, for regionen, for nasjonen.  Forventningene til å få et 
sted inn på verdensarvlista øker. Det samme gjør behovet for og kravet om ressurser til 
lokalsamfunnet rundt verdensarvområdet. 
 
Den økende oppmerksomheten rundt verdensarven fører 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. Fram til i dag ligger det få føringer for det norske arbeidet 
med å gjennomføre konvensjonen. 
 
Ambisjonene for hvordan Norge skal oppfylle forpliktelsene som følger av 
verdensarvkonvensjonen er høyt:  
 
”Norske verdensarvlokaliteter skal utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor 
natur-og kulturforvaltningen” (Stortingsmelding nr.16) 
 
Det er behov for en sammenstilling som kan vise hvor ansvaret ligger, hvilke 
utfordringer man står over for, prioritere hvilke oppgaver som skal utføres, hvilke 
strategier som skal legges til grunn og hvilke tiltak som må til om man skal nå målene. 
 
Internasjonalt må det forventes økt oppmerksomhet om verdensarvkonvensjonen som 
ett av flere virkemidler i arbeidet med å hindre ytterligere tap av naturmangfold.  
Tilsvarende må det forventes økt oppmerksomhet om verdensarvområdene når det 
gjelder utfordringer knyttet til klimaendringer og fremmede arter. Tilstanden til de enkelte 
verdensarvområdene vil bli en stadig viktigere indikator når det internasjonale 
samfunnet skal evaluere den nasjonale miljøvernforvaltningen. Her vil vår evne til å 
håndtere økt turisme, nye næringer og utnytting av ressursene stå sentralt. Det samme 
vil ulike former for kommersialisering av verdensarven. 
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Vurdering: 
Tinn kommune og Rjukan er nå midt inne i søknadsprosessen for å bli Norges 8. objekt 
på Verdensarvlista. Rjukan er en del av en felles søknad med Notodden, Odda og 
Tyssedal. 
Hovedtema er industrialiseringen av Norge på begynnelsen av 1900-tallet basert på 
omgjøring av vannkraft til elektrisk kraft. Søknaden skal sendes fra Norge pr. 
31.01.2014, og en avgjørelse kan forventes fra Unescokomiteen i Paris sommeren 
2015. 
 
Tinn kommune og Rjukan er forholdsvis ”ferske i gamet” hva gjelder verdensarven.  
Så langt har vår jobb vært vektlagt mot vårt lokale prosjekt, og den helhetlige, overordna 
statlige verdensarvpolitikken er noe vi står i starten av og ikke har diskutert så mye.  
Men ut fra vårt ståsted vil vi vurdere det som viktig at Norge får en helhetlig 
verdensarvpolitikk, og vi vurderer også de tilrådinger som Miljøverndepartementet her 
legger fram som fornuftige og framtidsretta.   
 
Rådmannens merknader: 
Å bli ført inn på UNESCOs verdsarvliste er det største kvalitetsstempel eit lokalsamfunn 
kan få, nålauget er trongt og blir endå trongare. I tida fram mot 2025 vil styresmaktene si 
prioritering bli å sikre dei 7 objekta som alt er på verdsarvlista og arbeide med 
nominasjonane som står på den såkalla tentative lista. Den tentative lista inneheld 
kultur- og naturarvprosjekta som Noreg ønskjer å få inn på verdsarvlista dei næraste 
fem til ti åra. På denne lista står 6 nominerte og her er Industriarven på Rjukan, 
Notodden og Tyssedal eit framtredande prosjekt. Miljøverndepartementet skriv at 
Noregs liste er godt fagleg fundert. Framlegget til ny verdsarvpolitikk syner at 
styresmaktene skal følgje opp verdsarvstadane med sterkare og betre organisering, 
stillingar, forvaltningsplanar, etablering av verdsarvsenter, formidling, skule og 
utdanning med meir. Det vert og slege fast at verdsarven skal prioriterast høgt i 
departementas verdiskapingsstrategiar. Og samarbeidet mellom verdsarv og lokale 
næringsdrivande skal styrkast. For Rjukan, Notodden og Telemark inneber dette 
mogleghetar som nesten ingen andre lokalsamfunn i Noreg eller i verda vil få. Tinn 
kommune har hatt ei offensiv haldning til verdsarvarbeidet og rådmannen føreset at 
dette vil bli vidareført. 
 
 

Konklusjon: 
Tinn kommune konkluderer med følgende: 
 

• Det er viktig at Norge får en helhetlig verdensarvpolitikk 
• Tilrådingene fra Miljøverndepartementet er fornuftige, ambisiøse og framtidsretta 

 
Tinn kommune har hatt en offensiv holdning til verdensarvarbeidet og vil videreføre 
dette. 
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Saksprotokoll i Tinn kommunestyre - 21.06.2012   kl 15:04 

Behandling 
Representant Ronny Abrahamsen FRP var innvilget permisjon gjeldende fra kl 14:00. 
Det var ikke vara tilgjengelig, dvs. 27 representanter tilstede 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 
Tinn kommune støtter Miljøverndepartementets utkast til ny, helhetlig 
verdensarvpolitikk. 

• Det er viktig at Norge får en helhetlig verdensarvpolitikk.  
• Tilrådingene fra Miljøverndepartementet er fornuftige, ambisiøse og framtidsretta. 
 

Tinn kommune har hatt en offensiv holdning til verdensarvarbeidet og vil videreføre 
dette. 
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