
Årsmelding Norges Verdensarv 2012

1. Organisasjon

Norges Verdensarv (NVA) er en forening for verdensarvstedene i Norge, og ble 
stiftet på Røros 4. desember 2007.

Norges Verdensarv har som formål å ivareta og fremme de norske verdensarv-
stedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs
verdensarvkonvensjon og beste praksis.

Norges Verdensarv skal:
Skape økt forståelse for det ansvar, de forpliktelser og muligheter som er 
knyttet til verdensarven.
Stimulere til faglig utveksling og samarbeid om verdensarvspørsmål, og være
en erfaringsarena

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning (6.6.12-4.6.13):

Lasse Bjørkhaug, styreleder
Rita Johansen, styremedlem
Gerd Johanne Valen, styremedlem

2. Administrasjon 

Styret har ikke hatt sekretariat, og styremedlemmene har i praksis også fungert 
som styrets ulønnede sekretariat. Oppgavene har vært fordelt mellom 
styremedlemmene. Styret er Rørosmuseet takknemlig for hjelp til regnskap og 
revisjon.

Norges Verdensarv er innmeldt i Brønnøysundregisterene som egen organisasjon 
med forretningsadresse på Røros. 

3. Økonomi og økonomistyring

Årsoppgjøret og regnskapet til Norges Verdensarv (NVA) er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og god 
regnskapsskikk for små foretak. Styret er Rørosmuseet takknemlig for hjelp til 
regnskap og revisjon.

Norges Verdensarv framlegger for 2012 et underskudd på kr. 31 063.- 
Underskuddet må dekkes opp gjennom den fremtidige drift samt gjennom 
søknader om endret bruk av prosjektmidler. 

Norges Verdensarv mottok tilskudd på kr 60 000 for 2012 fra Direktoratet for 
Naturforvaltning, for i hovedsak, å gjennomføre den årlige samling av



verdensarvstedene. Det har ikke vært mulig å få større tilskudd til aktiviteten i 
2012, men arbeidet med bedre finansiering gjennom frivillig tilskudd vil påvirke 
økonomien for de kommende år.

Grunnet lite tyngende økonomisk aktivitet i Norges Verdensarv høsten 2012, ble 
det valgt å søke aktørene om frivillig støttekontingent fra og med 2013. (Så langt i
2013 er det innbetalt kr 26 000, men en venter langt flere innbetalinger.) 
Skal Norges Verdensarv opprettholde aktiviteten er det nødvendig at nettverket 
manifesteres gjennom medlemskap med kontingent. Den fremtidige finansiering 
av aktiviteten vil naturlig nok også ses i lys av den ventete Kulturminnemelding 
som skal legges frem for Stortinget i 2013.

Prosjektene ”Strategiplan” og ”Database” føres videre i 2013. Styrets arbeid i 
tilknytning til utvikling av den nye helhetlige verdensarvpolitikken har vært vurdert
som en del av arbeidet med Strategiplan. Når Stortingsmeldingen nå er lagt fram, 
vil det være mulig å komme videre og få sluttført strategien ut fra de signaler som 
er gitt i meldingen. Arbeidet med endelig strategiplan blir derfor å føre videre i 
2013. Da vil det også bli jobbet  med en Database-løsning. Ved utgangen av året 
er det avsatt henholdsvis vel kr. 35.000 og kr. 57.000 til disse to prosjektene. 
For prosjektet Nordisk Nettportal er det avsatt ubrukte midler på om lag kr. 
102.000 ved årets utgang. Prosjektet er søkt omdisponert til formål 
behovsvurdering og utgreiing om Nordisk samarbeid innen kompetansebygging. 

Norges Verdensarv har ingen ansatte og det er ikke utbetalt lønn eller dekking av 
styrets reisekostnader for 2012. Styret har ikke mottatt honorarer eller annen 
godtgjørelse. Styret retter en takk til styremedlemmenes arbeidsgivere som 
indirekte bidrar til at organisasjonen utfører sitt arbeid.

Det er ikke planlagt endringer eller foreligger strukturelle forhold som forventes å 
være av vesentlig betydning framover for Norges Verdensarvs økonomiske 
aktivitet og situasjon.

Resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter viser Norges Verdensarvs 
økonomiske stilling pr. 31. desember 2012. Det er ikke inntruffet forhold etter den 
tid som er av betydning for bedømmelsen av foreningen.

Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og 
gjeld, finansielle stilling og resultat. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og
denne forutsetningen er lagt til grunn for årsregnskapet.

4. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid

Årsmøtet 2012 ble avholdt på Gardermoen Park Inn den 6. juni. Alle de 7 
verdensarvstedene var representert med til sammen 14 av 21 mulige delegater. 
Årsmøtet i 2012 behandlet ordinære årsmøtesaker.

Styret har avviklet 14 styremøter i 2012 og behandlet 50 saker. Langt de fleste 
styremøter er avholdt som telefonmøter.
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Det nordiske nettverksmøtet ble arrangert på Suomenlinna ved Helsinki 3. – 5. 
oktober 2012. Konferansen hadde Kapasitets- og kompetansebygging som tema 
og programmet var utviklet i samarbeid mellom den nordiske arbeidsgruppen og 
administrasjonen ved Suomenlinna. Konferansen hadde som mål å definere 
hvordan kapasitetsbygging, kompetanse og økt bevissthet (awareness) kan bidra 
til å få integrert Verdensarvkonvensjonen i de nordiske landene.  

5. Faglig-organisatorisk virksomhet

5.1 Verdensarvforum

Tidligere år har Verdensarvforum vært et arrangement over 2 dager. Situasjonen i 
2012 var imidlertid slik at styret ville prioritere en grundig drøfting av 
Miljøverndepartementets høringsdokument om verdensarv som ble offentliggjort 
29.3.2012. Det ble derfor valgt å lage et en dags arrangement som ble kalt 
”Møtepunkt Verdensarv 2012- Dagskonferanse.” 
Konferansen ble arrangert på Gardermoen park Inn den 6.6.12. 
Miljøverndepartementes Ingunn Kvisterøy presenterte høringsdokument : ”Ny 
helhetlig Verdensarvpolitikk”. Gjennom gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner ble
en rekke tema fra meldingen behandlet under god ledelse av innleid konsulent. 

Høringsfristen til meldingen var 1. juli og interessen for arbeidet viste seg i at det 
ble sendt 75 høringsuttalelser til departementet i forbindelse med meldingen.

5.2 Nordisk nettportal – kompetanse og kapasitet i Norden

I 2011 søkte den nordiske arbeidsgruppen de forskjellige statspartene i Norden 
om tilskudd til å etablere en felles nettportal for de nordiske verdensarvstedene. 
Bare Riksantikvaren ga tilskudd til portalen. Midlene er søkt omdisponert til 
formål behovsvurdering og utgreiing om nordisk        samarbeid innen 
kompetansebygging. Prosjektmidlene står fortsatt ubenyttet og er søkt 
omdisponert.

5.3 Nordisk workshop 2013

Norges Verdensarv har bidratt aktivt i det nordiske nettverket for 
planlegging av den nordiske workshopen som i 2013 avholdes i Karlskrona  
4. - 5. november. Workshopen er en oppfølging av tema for konferansen i 
Suomenlinna og arrangeres i samarbeid mellom det nordiske nettverket og 
Nordic World Heritage Foundation. Tema er utvikling av en merkeordning i 
forhold bærekraftig reiseliv.

5.4 Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

Den statlige politikk omkring verdensarvspørsmål har vært hovedengasjementet i 
de siste år. Som kjent ble det våren 2012 lagt frem en melding fra 
Miljøverndepartementet om politikken. Saken ble drøftet på Norges Verdensarvs 
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fagdag og de enkelte verdensarvstedene ga sine uttalelser til departementet på 
sommeren.

Spørsmål ble knyttet til om meldingen ville bli en egen melding til Stortinget om 
den norske verdensarvpolitikken, eller om arbeidet med verdensarv ville bli 
integrert i en ny varslet melding om kulturminnevernet. Ut på høsten 2012 ble det 
klart at verdensarv ville bli innarbeidet i Stortingsmeldingen 2013 om 
kulturminnevernet, en melding som er forventet å bli behandlet av Stortinget i 
vårsesjonen 2013.

Det er grunn til å regne med at meldingen vil gi føringer for hvordan 
organisasjonen Norges Verdensarv kan drives i årene som kommer.

5.5 UNESCOs feiring av 50 år Konvensjonen om Verdens natur- og 
kulturav

UNESCO markerte 40 årsjubileet for Verdensarvkonvensjonen med et 
hovedarrangement i Japan i november 2012, men flere nasjonalstater tok også
ansvar for å feire jubileet. For Norges del tok Miljøverndepartementet initiativ 
til en Europa-Afrika konferanse på Røros i mai 2012 med tema ”Living with 
World Heritage”. Målet var en ”bottom-up”-konferanse der representanter fra 
stedene skulle få utveksle erfaringer og utfordringer. Den skulle derfor innledes
med twinning mellom verdensarvsteder i Sør-Afrika og Norge. I januar reiste 
en delegasjon med 10 representanter fra Riksantikvaren, Røros, Vestnorsk 
Fjordlandskap og Vegaøyan til Richtersveld og iSimangaliso i Sør-Afrika for å 
utveksle erfaringer med verdensarvkolleger og møte representanter fra 
lokalsamfunnene. En gruppe fra de to verdensarvstedene i Sør-Afrika kom på 
tilsvarende besøk på de norske verdensarvstedene før konferansen på Røros. 
Konferansen samlet representanter fra 28 land og endte i en oppfordring til 
UNESCO om blant annet en bredere involvering av lokalsamfunn og 
stakeholders i UNESCOs globale strategi. 

6. Endring av organisasjonens oppbygging, nye vedtekter og 
medlemskap

Årsmøtet påla styret å søke bidrag fra aktuelle deltakere i arbeidet med 
verdensarv og anbefalte satser ble vedtatt av årsmøtet. Styret har satt i gang 
dette arbeidet, men innbetalingen regnes for driftsåret 2013. På bakgrunn av 
den pågående prosess med ny verdensarvpolitikk har en utsatt igjen endringer
i vedtekter for Norges Verdensarv. Dette for å tilpasse seg den politikk 
Stortinget vil vedta i forbindelse med Kulturminnemeldingen i 2013.

7. Personell, miljø og sikkerhet

Organisasjonen har ikke hatt ansatt personale.
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8. Likestilling

Organisasjonen har øye for likestilling i all sin virksomhet. I 2012 har styret 
bestått av to kvinner og en mann.

9. Ytre miljø

Organisasjonen forurenser i liten grad det ytre miljø. 

Styret

Lasse Bjørkhaug Rita Johansen  Gerd Johanne Valen
styreleder              styremedlem                    styremedlem
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