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Referat fra Verdensarvråd 30. november 2021 

 

Saker: 10/2021 - 18/2021 
Møtested: Brattrein Hotell Notodden 
Dato: 30. november 2021 
Tid: 13.00–15.00 

 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

• Terje Riis-Johansen, fylkesordfører 
• Veslemøy Wåle, opposisjonsrepresentant 
• Else Blom, kulturdirektør for fylkesdirektør 
• Juliana Strogan, verdensarvkoordinator 

 

Tinn kommune: 

• Steinar Bergsland, ordfører 

• Anne Tove Sandal Teigenes, kommunedirektør 
• Øystein Haugan, kommunal verdensarvkoordinator 

 
Notodden kommune: 

• Gry Fuglestveit, ordfører 
• Reidar Folke Solberg, opposisjonsrepresentant 
• Per Sturla Wærnes, kommunedirektør 

• Vicky K. Mikalsen, kommunal verdensarvkoordinator 
 

Vinje kommune: 

• Jon Rikard Kleven, ordfører 
• Øyunn Romtveit, opposisjonsrepresentant 
• Anders Sandvig, assisterende kommunedirektør 
• Kjell Christenson, kommunal verdensarvkoordinator 
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Følgende observatører møtte: 
Riksantikvaren: 

• Atle Omland, Internasjonal avdeling Riksantikvaren 
Verdensarvsenteret: 

• Anna Hereid, direktør NIA  
Universitetet i Sørøst-Norge: 

• Steffen Fagernes Johanessen, leder forskningsgruppe Kulturarv i Bruk 
 

Følgende medlemmer – forfall: 
Tinn kommune: 

• Bjørn Sverre Sæberg Birkeland, opposisjonsrepresentant  
 
Følgende observatører – forfall: 
Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett: 

• Maja Foss Five, hovedutvalgsleder 
 
 
Saksliste: 
Sak 10/2021: Innkalling og saksliste 
Sak 11/2021: Verdensarven siden sist – aktiviteter og økonomi 
Sak 12/2021: Orientering om Post 79 og status med Basisutstilling 
Sak 13/2021: Søknad til Riksantikvaren 2022 – prioriteringer og innstilling 
Sak 14/2021: Orientering om Revisjon av forvaltningsplanen 2020-2023 
Sak 15/2021: Oppfølging av vedtak 15/2020 - Prosjekt «Verdensarv i læreplan» 
Sak 16/2021: Orientering om Nordic World Heritage Conference 2022 
Sak 17/2021: Orientering om vurdering av forvaltningssystemer i de Norske Verdensarvområdene 
Sak 18/2021: Eventuelt 
 

 
Sak 10/2021: Innkalling og saksliste 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

 
Vedtak (enstemmig): 
Verdensarvrådet godkjenner innkalling og saksliste. 

 
 

Sak 11/2021: Verdensarven siden sist – aktiviteter og økonomi  
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 

 
Vedtak (enstemmig): 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 

 
Merknad: Det ble informert om en senere opprydding i verdensarv-kontoene for å finne ut om midler 
som kan ha blitt satt på fond før 2019. Det er sannsynlig at det finnes ca. kr. 164.000 fra prosjekt 
«Lienfoss Bru».  Denne informasjonen er etterspurt i den nye søknadsskjema til post 79 og evt. 
gjenstående midler skal søkes omdisponert.  
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Sak 12/2021: Orientering om Post 79 og status med Basisutstilling 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 

 
Vedtak (enstemmig): 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Merknad1: det ble påpekt av Tinn kommune at «jordbrukets verdensarvsatsing» fra 
Landbruksdirektoratet kan være aktuelt for Vinje kommune. Vinje kommune opplyser at 
verdensarvkoordinator jobber allerede med dette i samarbeid med kommunen.  

 
Sak 13/2021: Søknad til Riksantikvaren 2022 – prioriteringer og innstilling 
Forslag til vedtak:  
Verdensarvrådet ber koordinator om: 
•         Å oversende søknaden om 22 229 101,- for 2022 - kap. 1429 post 79 – Tilskudd til verdensarv - til 
Riksantikvaren med rådets anbefaling. 
•         Å tildele tilsagnet til 2022 i prioritert rekkefølge innafor tilskuddsrammen. 

 
Vedtak (enstemmig): 
• Å oversende søknaden på 22 229 101,- for 2022 - kap. 1429 post 79 – Tilskudd til verdensarv - til 

Riksantikvaren med rådets anbefaling. 

• Punkt 2 utsettes til neste møte (enten ekstraordinært eller ordinært), etter rammetildelingen for 
post 79. 

 
Merknad1: Seksjon for kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune orienterte om hvordan 
fylkeskommunen jobber med tildelinger av midler fra Riksantikvarens poster i tråd med utstedte 
forskrifter og ansvar mot Riksantikvaren og Riksrevisjonen. Verdensarvrådet stilte spørsmål om hvordan 
de kan fremme sine vurderinger rundt prioriteringer, og ønsket bedre dialog i prosessen.  
 
Det ble vist til at post 79 er tett koblet til forvaltningsplanen, og at det er gjennom den felles utformingen 
av forvaltningsplanen at prioriteringene gjøres. Fylkeskommunen bygger sine faglige vurderinger på 
forvaltningsplanen ved tildeling.  
 
Riksantikvaren kommenterte at fylkeskommunen er myndighet for tildelingene og kan gjennomføre 
tildelingene administrativt, men også at andre fylkeskommuner/verdensarvområder har valgt en 
organisatorisk modell for verdensarvarbeidet hvor tildeling gjøres gjennom politisk vedtak av 
administrativ innstilling koblet til forvaltningsplanen.  
 
Rådet uttrykte behov for videre utgreiing og avklaring av rådets rolle og medvirkning i prosessen med 
tildeling av midler fra post 79. 
 
Merknad2: Etter en drøfting av ulike synspunkt om prioriteringen av søknadslista til, og forvaltningen av 
post 79, understreket leder av verdensarvrådet viktigheten av at verdensarvrådets medlemmer har en 
omforent forståelse av beslutningsprosessene og rådets handlingsrom knyttet til post 79. Dette må det 
arbeides med frem mot neste møte.  
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Sak 14/2021: Orientering om revisjon av forvaltningsplanen 2020–2023 
Forslag til vedtak: 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 

 
Merknad: Ved oversendelse av planen til vedtak i fylkeskommunen og kommunene er det 
foreslått av Notodden kommune at det legges ved et underlagsdokument på hvordan prosessen 
videre er organisert. 

 

Sak 15/2021: Oppfølging av vedtak 15/2020 - Prosjekt «Verdensarv i læreplan» 
Forslag til vedtak: 

Verdensarvrådet ber Verdensarvsenteret om gjennomføring av vedtaket fattet 01.12.2020 i sak 
15/2020, om at den utpekte prosjektlederen presenterer en framdriftsplan for arbeidet. Presentasjonen 
gjøres på rådets møte våren 2022. 

 
Vedtak (enstemmig): 
Prosjektet følges opp. 
 
Merknad 1:  
Leder av verdensarvsenteret orienterte om at det ikke har vært mulig å følge opp vedtaket fra sak 15/20 
på grunn av svært høyt trykk på gjennomføring av pedagogiske tilbud til barn og unge hos NIA. Leder av 
verdensarvsenteret orienterte om de tilbudene som tilbys og gjennomføres.  
 
Verdensarvkoordinator presiserte at selv om tilbudene som tilbys og gjennomføres er svært gode, er det 
betingelser i vedtaket i sak 15/2020 som ikke er gjennomført knyttet til bruk av midler og fagbakgrunn 
for prosjektleder. Notodden kommune ønsker å følge prosjektet videre, fordi prosjektet handler om 
hvordan skolene selv kan gjennomføre formidling. Tinn og Vinje kommuner orienterte om lokale tiltak i 
egen opplæringssektor.  
 
Behovet for å ha pedagogisk kompetanse som kriterium for ledelse av dette prosjektet ble avvist av NIA 
og andre.  
 
Sak 16/2021: Orientering om Nordic World Heritage Conference 2022 

Forslag til vedtak:  

Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Verdensarvrådet tar saken til orientering. 

 
 
Sak 17/2021: Orientering om vurdering av forvaltningssystemer i de Norske Verdensarvområdene 

Forslag til vedtak:  

Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Vedtak (enstemmig): 
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Verdensarvrådet tar saken til orientering. 
 
Merknad: Arbeid med evalueringen er planlagt å begynne tidlig i 2022 og skal gjennomføres av eksterne 
konsulenter i samarbeid med en intern arbeidsgruppe i Riksantikvaren. 

 

Sak 18/2021: Eventuelt 

Eventuelt 1 – Notodden kommune ønsker en orientering om hvordan fylkeskommunen organiserer seg 
når det gjelder verdensarvarbeid ved neste anledning.  

Eventuelt 2 – Notodden kommune ba om at fylkeskommunen har tett dialog med kommunal 
verdensarvkoordinator for Notodden angående prosessen rundt utbygging av E134. Hensikten er at 
kommunens verdensarvkoordinator holdes oppdatert om eventuell informasjon som tilkommer 
fylkeskommunen angående verdensarvverdiene lokalisert i Notodden. 

Leder av verdensarvrådet svarte opp henstillingen gjennom bekreftelse på at rutinene med formaliserte 
prosessuelle møtepunkt mellom partene i en statlig veiutbygging vil bli fulgt. Statens Vegvesen har 
opprettet en ekstern arbeidsgruppe som arbeider med kulturarv og verdensarv spesielt i forbindelse 
med den kommende utbyggingen av E134 Elgsjø-Kvammen. Både fylkeskommunal 
verdensarvkoordinator og kommunal verdensarvkoordinator for Notodden og andre fagpersoner fra 
både kommune og fylkeskommune deltar i denne gruppa. Fylkeskommunen har en egen intern 
arbeidsgruppe for intern kommunikasjon og informasjonsutveksling i saken. Den koordineres av Eystein 
Andersen ved seksjon for kulturarv i fylkeskommunen.  

 
Fylkeskommunal verdensarvkoordinator har ansvaret for god dialog med kommunal 
verdensarvkoordinator for Notodden i saker knyttet til E-134 og verdensarvverdiene.  

 

 

Møtets opptak er arkivert i VTFK Web-tv: https://vtfylkepolitisk.nett.itum.tv/?videoid=f9906f67-008b-
4c39-9388-571da079ddfb&bookmarkid=2ce03296-fe82-4c54-aee5-d128799c3cc0  

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Juliana Strogan 
Sekretær for verdensarvrådet 
Verdensarvkoordinator 
juliana.strogan@vtfk.no 

 
(Det er gjort rettelser i referatet 1. februar 2022 etter innspill fra deltagende parter. Christine 
Hermansen er ansvarlig for rettelsene.) 
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