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Høring - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

Sammendrag
Miljøverndepartementet har sendt forslag til ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring.
Fylkesrådmannen er positiv til departementets anbefalinger med enkelte merknader.

F Ikesrådmannens innstillin
Vestfold fylkeskommune støtter departementets anbefalinger med merknadene tatt inn i
saken.

Hovedutvalg for kultur og helse (fra 26.10.2011) har behandlet saken i møte 11.06.2012 sak
20/12

Møtebehandling

Votering
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Vestfold fylkeskommune støtter departementets anbefalinger med merknadene tatt inn i
saken.
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Hørin - N helhetli verdensary olitikk

Sammendrag
Miljøverndepartementet har sendt forslag til ny, helhetlig verdensarvpolitikk ut på høring.
Fylkesrådmannen er positiv til departementets anbefalinger med enkelte merknader.

Fylkesrådmannens innstilling
Vestfold fylkeskommune støtter departementets anbefalinger med merknadene tatt inn i
saken.

Tønsberg, 16.05.2012

Egil Johansen
fylkesrådmann

Arild Moen
direktør

Vedlegg: Ny, helhetlig verdensarvpolitikk.

Eventuelle vedlegg til saken ligger på www.vfk.no.
Klikk på toppfanepunktet Politikk, deretter menypunktet Politisk møter, saker, medlemmer.
Klikk på ønsket utvalg/møtedato/saksfremlegg og åpne vedlegget som ligger nederst til
venstre på siden.



Innledning:
Miljøverndepartementet satt i desember 2010 ned en arbeidsgruppe for å utrede spørsmålet
om en ny helhetlig verdensarvpolitikk for perioden fram til 2025. I mars 2012 sendte
departementet ut en bearbeidet versjon av arbeidsgruppens rapport på høring til berørte
kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og organisasjoner med høringsfrist 1. juli 2012.

På bakgrunn av rapporten har departementet gitt sine tilrådinger delt inn i ni hovedpunkter.
Hovedkonklusjonene samt eventuelle vurderinger fra høringsrunden vil bli innarbeidet i en
stortingsmelding om kulturminner, som er i ferd med å utarbeides, og som forventes
ferdigbehandlet i løpet av 2013.

Saksutredning:
Rapporten omhandler strategier for Norges engasjement i verdensarvspørsmål med vekt på
blant annet de internasjonale forpliktelsene gjennom UNESCO-samarbeidet. Samtidig
understrekes statspartens ansvar for å identifisere, verne og forvalte verdensarv innenfor
egne grenser. Verdien av det nordiske samarbeidet på feltet understrekes og anbefales
videreført. Norge bør bidra med kompetanse og erfaring der det er behov for det i forhold til
verdensani globalt. Det legges opp til en restriktiv politikk for nye norske nominasjoner
framover, med unntak for potensiell samisk verdensaw. Det legges videre opp til å prioritere
å sikre eksisterende verdensarv, og den som er i ferd med å nomineres. Det er imidlertid ikke
innarbeidet forslag til faglig kvalitetssikring av pågående nominasjonsarbeid verken
økonomisk eller organisatorisk.

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.

Fylkesrådmannens bemerkninger:
Fylkesrådmannen 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.

Rapporten, og departementets anbefalinger, er delt inn i ni overskrifter. En samlet overskrift
for forvaltning av verdensarvverdiene er imidlertid ikke lagt inn, noe som fylkesrådmannen
mener kan bidra til at fokuset på bevaring og forvaltning av verdiene ikke synliggjøres og
kommer tydelig fram. Det konkrete innholdet i anbefalingene, og i rapportens framstilling av
samme forhold, er imidlertid gode forslag som peker ut en retning og strategi for
verdensarvpolitikken framover med implikasjoner for Norges internasjonale engasjement så
vel som for etablering av en samlet politikk nasjonalt.

Under overskriften Koordinatorfunksjon i rapporten foreslås det at staten bør sikre
finansiering av en slik funksjon de steder som har verdensarvstatus. Forslaget inneholder
også en nærmere beskrivelse av innholdet i funksjonen. Fylkesrådmannen anser dette å
være velfunderte innspill. Forslaget til finansiering synliggjør det statlige engasjementet i tråd
med den helhetlige strategien.

Fylkesrådmannen foreslår å samle flere punkter under overskriften «forvaltning» for å
synliggjøre de bevarings- og forvaltningsmessige forpliktelsene som følger med
verdensarvstatus.

Forslaget om statlig finansierte verdensarykoordinatorer hvert enkelt sted er positivt og
støttes av fylkesrådmannen. Det er behov for fleksibilitet i lokal/regional organisering av
verdensarvsentre, men fylkesrådmannen vil understreke behovet for forutsigbar statlig
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finansiering på 60 % av driftsutgiftene. Med bakgrunn i Vestfolds erfaringer med
museumstilskudd, hvor det i 2011 var i overkant av 47 % statlig tilskudd, er det ønskelig med
en noe mer forpliktende formulering for den statlige andelen av driftstilskuddet.
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