
VESTFOLD Kultursektoren
fyikeskommune KULTURARV

Miljøvemdepartementet
PB 8013 Dep
0030 OSLO

Dato: Referanse:
20.06.2012201204395-6
Saksbehandler:Deres referanse:
Kjersti Løkken 33344105201115111

Høringssvar - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

Det vises til høringsbrev fra Miljøverndepartementet, mottatt 29. mars 2012, om Ny, helhetlig
verdensarvpolitikk. Vestfold fylkeskommune gir med dette sitt høringssvar til rapporten vedlagt
brevet.

Vi gir tilslutning til strategiene for det internasjonale engasjementet det legges opp til og oppfatter
hovedlinjene under departementets anbefalinger og punkt 4.1 «Identifisere verdensarv i Norge» til å
være konsentrert om å følge opp de internasjonale forpliktelsene gjennom UNESCO-samarbeidet,
bidra med kompetanse og erfaring der det er behov for det samt være restriktive med nye norske
nominasjoner framover med unntak for potensiell samisk verdensarv. Det legges opp til å prioritere å
sikre eksisterende verdensarv, og den som er i ferd med å nomineres. Vi kan imidlertid ikke se at det
er lagt fram forslag til faglig kvalitetssikring av pågående nominasjonsarbeid verken økonomisk eller
organisatorisk, og ville ønske at dette ble noe utdypet.

Innledningsvis (punkt 2) kommer en oversikt over Miljøverndepartementets anbefalinger delt inn i ni
overskrifter som dekker et vidt spekter. For å gjøre innholdet lettere tilgjengelig, kunne vi tenke oss å
rubrisere det under færre overskrifter. Spesielt savner vi forvaltning som begrep på et overordnet
nivå, og etter vårt syn vil en slik overskrift kunne dekke forslagets punkt tre (Lov og forvaltningsplan),
fire (Buffersoner) og fem (Overvåking og rapportering). Punkt seks (Sentre for verdensarv) kunne ses
i sammenheng med punkt to (Organisering, aktører og samarbeid) mens de avsluttende tre punktene
Formidling, Kunnskap og kompetanse og Skole og utdanning også kunne ses i sammenheng. Det er
behov for å synliggjøre utfordringene i forhold til formidling ut over de sentrale tiltakene som er nevnt
i teksten. Det konkrete innholdet i anbefalingene, og i rapportens framstilling av samme forhold, ser vi
imidlertid i hovedsak som gode forslag som peker ut en retning for verdensarvpolitikken framover
som fylkeskommunen kan gi tilslutning til.

Selve rapporten foreslår under overskriften Koordinatorfunksjon at staten bør sikre finansiering av en
slik funksjon de steder som har verdensanistatus. Forslaget inneholder også en nærmere beskrivelse
av innholdet i funksjonen, og så langt vi kan vurdere dette ser forslaget ut til å være velfundert.
Forslaget til finansiering synliggjør det statlige engasjementet i tråd med den helhetlige strategien.

Når det gjelder formidling legges det opp til fleksibilitet med hensyn til organiseringen av Sentre for
verdensarv, men det anbefales å samarbeide med eller inngå i allerede etablerte
institusjoner/fagmiljøer, noe som kan gi nødvendig rom for lokale og regionale løsninger tilpasset
forholdene hvert enkelt sted. Videre foreslås det i punkt 4.6 inntil 60 % statlig finansiering av den
offentlige driften. Med bakgrunn i Vestfolds erfaringer med museumstilskudd, hvor det i 2011 var i
overkant av 47 % statlig tilskudd, kunne vi ønsket en formulering som var noe mer forpliktende for
den statlige andelen.
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Vestfold fylkeskommunen ser med tilfredshet på at det legges opp til en langsiktig og forutsigbar
verdensarvpolitikk nasjonalt så vel som internasjonalt, og vil uttrykke tilslutning til det pågående
arbeidet.

Med vennlig hilsen

Mstk,
Terje r nsum Kjrsti Løkken
virks hetsleder verdensarykoordinator
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