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Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk - Innspill fra 
Kulturdepartementets underliggende virksomheter  
 
Klima- og miljødepartementet inviterer til å komme med innspill og bidrag til en kommende 
stortingsmelding om kulturminnepolitikk som skal beskrive nye nasjonale mål på kulturminnefeltet.  
 
Kulturminner og arkiver med tilknytning til kulturminnet kan berike hverandre i forhold til kunnskap, 
bevaring og formidling. I arbeid med kulturminner bør man derfor sikre at arkiver med tilknytning til 
kulturminnet bevares som en naturlig del av bevaringen. Det kan dreie seg om konstruksjonen, 
virksomhet som er blitt bedrevet i tilknytning til eller levd liv i kulturminnet opp gjennom tidene. 
Dette vil oftest være arkiver etter private aktører som ikke har noen lovpålagt bevaringsplikt og der 
det må skaffes midler til veie for å sikre at arkivene kan bevares og gjøres tilgjengelige for bruk. 
Når man setter av midler til bevaring av kulturminner bør også dette hensynet ivaretas.  
 
Som et konkret forslag til strategi vil vi foreslå at Digitalarkivet og Askeladden skal utvikles slik at 
informasjon og kilder om kulturminner blir knyttet sammen og blir digitalt tilgjengelig. En bruker 
som søker fram informasjon om et vernet bygg (i Askeladden) vil da samtidig kunne hente opp 
digitale dokumenter i Digitalarkivet: Plan- og byggesaker fra kommunale arkiv, branntakster fra 
statlige og kommunale arkiv, arkitekttegninger og annet fra privatarkiv, 
folketellinger/forretningsarkiv og annet som forteller om beboere, virksomhet, mm i bygget, foto fra 
byggets historie.  Mulighetene og verdiene er store! Tiltaket kan knyttes til Regjeringens strategier 
for «åpne data» om kulturarv og historie, til målet om «digitalt førstevalg» i Digital agenda, til 
Digitalarkivet som nasjonal fellesløsning (foreslått prioritert tiltak i Regjeringens digitale agenda, 
men ikke endelig vedtatt).  
 
Vi vil foreslå: 
Arkivverket og Riksantikvaren har som felles oppgave å utvikle løsninger slik at informasjon og 
kilder om kulturminner på Digitalarkivet og Askeladden utvikles slik at de blir knyttet sammen og 
blir digitalt tilgjengelig.   
 
I arbeid med kulturminner bør man tilstrebe at arkiver med tilknytning til kulturminnet bevares som 
en naturlig del av bevaringen. 
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