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UTTALELSE TIL REGJERINGENS KULTURMINNEMELDING 
 
Kulturvernrådet i Akershus er en interesseorganisasjon som ivaretar frivilligheten i Akershus og har 
60 venneforeninger og historielag på sin postliste. Kulturvernrådet er finansiert av Akershus 
fylkeskommune.  Vi har følgende merknader til melding om kulturminnevern: 
 
I tider med mange endringer, høy utbyggingstakt og endret befolkningsstruktur er det viktig å sette 
stedsidentitet og tilhørighet inn som viktige elementer i samfunnsbyggingen. 
 
Det frivillige arbeidet i kommunene, både i forhold til historielag og venneforeninger er omfattende 
og representerer brennende interesse, uegennyttig innsats, genuin lokalkunnskap og ikke minst faglig 
kunnskap og yrkeserfaring. I endringstider hvor avstandene blir større og roller endres, er det viktig 
at den frivillige innsatsen koordineres mot kommunens og fylkeskommunes arbeid med 
kulturminner. Den frivillige innsatsen er en ressurs som må ivaretas og synliggjøres. 
 
Det offentlige, faglige kulturminnevernet endres da Riksantikvarens rolle endres. Ved at 
fylkesinndelingen endres vil også avstanden innad i fylkene bli vesentlig større.  Kulturminnevernet i 
fylker og kommuner må derfor bygges ut.  Det er kommuner som ikke har faglige 
kulturminnestillinger. Det må legges føringer på at kommunene har slike stillinger, eventuelt i 
samarbeid med andre kommuner. For å ivareta kulturminnearbeidet lokalt/kommunenivå bør det 
legges føringer på at kommunen oppretter samarbeidsråd med frivilligheten, historielag, 
venneforeninger, andre interessenter for å kunne skape et godt og bredt ståsted for ivaretakelse og 
bevaring av vår kulturarv. Samarbeidet med fylkeskommunen må også styrkes. 
 
Kulturminneplanene i kommunene skal være et verktøy som benyttes i det løpende planarbeidet i 
kommunene.  Det er derfor viktig at alle kommuner har oppdaterte kulturminneplaner.  Det er også 
viktig med forvaltning på tvers av sektoransvar. Eksempelvis nevnes kulturminneplan, friluftsliv, 
kulturminner i skog, landbrukets kulturminner, kulturlandskap, arkeologi etc.  Det å jobbe sammen 
blir viktig, men da må det også lages veiledninger som legger til rette for slikt arbeid hvor flere 
parter er involvert. 
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