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VERDENSARV FORUM 2014

Verdensarvstedenes framtidige organisering og finansiering

Norges Verdensarv ønsker velkommen til Verdensarvforum på Rica Hotel Alta, 26. og 27. mai 2014.

I Stortingsmelding nr. 35 i fjor ble det stadfestet at “Det norske ambisjonsnivået for å gjennom-

føre forpliktelsene som følger av konvensjonen, er høyt: Norske verdensarvområder skal 

utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innenfor natur- og kulturminneforvaltning.” 

I nominasjonsdokumentet fra januar i år for Rjukan-Notodden industriarv heter det at “The 

ministry of Climate and Environment will organize the World Heritage work so as to ensure 

optimum coordination between the various authorities and to secure expertise, resources and 

quality.” Verdensarvforum 2014 ønsker å belyse regjeringens verdensarvpolitikk og regjerin-

gens ambisjoner med hensyn på utviklingen av verdensarvstedenes kapasitet.

Verdensarvstedene er svært forskjellig både i størrelse og kompleksitet. Hvordan arbeidet er 

organisert er da også forskjellig. Roller, ansvar og involveringen av aktørene varierer. Samtidig 

har stedene en del felles utfordringer. Konferansen skal belyse hvordan verdensarvområdene 

kan organisere arbeidet på en effektiv måte, og samtidig sikre en god involvering av alle 

aktører og sektorer. 

Flere har hevdet at en av forutsetningene for å kunne utføre et godt arbeid med verdensarven 

er å bygge kompetanse og kapasitet gjennom en langsiktig og robust finansiering. Årets 

konferanse tar opp spørsmålet om hvordan arbeidet med verdensarven finansieres og ser på 

hvilke finansielle mekanismer som finnes for å løse de stedlige fellesgodene.

Verdensarvforum 2014 er en arbeidskonferanse basert på erfaringsutveksling og en aktiv 

medvirkning fra deltakerne. Vi ønsker vel møtt til Alta, og håper på en bred deltakelse politisk, 

faglig, administrativt og fra den frivillige-ideelle siden.

Program mandag 26. mai

11:30 – 13:00 Registrering Rica Alta hotell

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:15 Velkommen til Alta og konferansen. Ordføreren i Alta, Laila Davidsen   

  og Styreleder i Norges Verdensarv, Rita Johansen 

13:15 – 13:30 Kulturinnslag

Del I  Regjeringens ambisjoner og stedenes utfordringer

13:30 – 14:00 Presentasjon fra hvert av verdensarvstedene i Norge

  “Vår enestående verdensarv, våre største utfordringer – og dette har  

  vi lyst til å bli spesielt gode på.”

14:00 – 14:45 Åpning av konferansen v/politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet

  Åpningsforedrag: “Verdensarvpolitikken i støpeskjeen – Regjeringens   

  ambisjoner og mål.” (ikke endelig avklart)

14:45 – 15:15 Kaffe
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15:15 – 16:00 Gruppearbeid: Hvordan forstår vi regjeringens ambisjoner,  

  og hva blir utfordringene for stedenes arbeid framover? 

16:00 – 16:30 Gruppene presenterer i plenum

16:30 – 17:00 Regjeringen responderer

18:00 – 19:00 Middag Alta hotell

Del II  Verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum 

19:00 – 19:15 Busstransport til Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta Museum

19:15 – 22:30 Besøk på verdensarvsenteret. 

  Vertskap: Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta Museum. 

  - Presentasjon av Verdensarven Bergkunsten i Alta

  - Verdensarvsenteret – videre utvikling

  - Omvisninger

22:45 – 23:00 Retur til hotellet med buss

Program tirsdag 27. mai

Del III  Organisering av arbeidet på verdensarvstedene

08:30 - 08:45 God morgen!

08:45 – 10:15 Verdensarvstedene og de nominerte presenter. 

  Forvaltning, formidling og lokalt engasjement. Status organisering og 

  rollesammensetning i verdensarvområdene:  

  Verdensarvråd - Koordinatorfunksjonen - Verdensarvsenter - 

  Kommune - Kompetanseinstitusjoner - Ideelle organisasjoner

  Hva fungerer bra og hvor kan det gjøres forbedringer?

10:15 – 10:45 Kaffe

10:45 – 11:30 Gruppearbeid

11:30 – 12:30 Plenum

12:30 – 13:30 Lunsj

Del IV  Langsiktighet og finansiering av fellesgodene?

13:30 – 14:00 Hvordan finansieres fellesgodene og hvilke muligheter har vi?

  Katrin Blomvik, direktør Verdsarv Geirangerfjorden

14:00 – 14:15 Forberedte innlegg

14:15 – 14:45 Debatt

 

Del V   Synlig verdensarv

14:45 – 15:30 Hvordan kan vi sette vår verdensarv på agendaen i media og politisk?

  Hilde Ch. Solheim, direktør Virke Reiseliv og kultur (ikke endelig avklart)

15:30 – 16:00 Spørsmål, diskusjon

16:00 – 16:30 Oppsummering av konferansen – avslutning

16.30 – 17:00 Kaffe

17:00 – 18:30 Årsmøte i Norges Verdensarv

19:30  Festmiddag



Norges Verdensarv

Postboks 181, 7361 Røros

www.norgesverdensarv.no K
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Generell informasjon
Egenandel for konferanse, alle arrangementer og måltider er kr. 1.800. Faktureres 

ved påmelding.

Hotellovernatting på Rica Hotel Alta er kr. 1.100 pr. døgn og kan bestilles sammen 

med påmeldingen til konferansen. Annen overnatting bestilles direkte til det 

enkelte overnattingsstedet.

Avstanden fra Alta lufthavn og til konferansehotellet er 5 km.

Påmelding
Påmeldingsfristen er 12. mai

Program og påmeldingsskjema finner du på www.norgesverdensarv.no

For nærmere informasjon kontakt Rita Johansen på tlf 970 34 646 eller 

John A. Bryde på tlf 911 74 066 eller skriv til post@norgesverdensarv.no

Våre samarbeidspartnere 

Verdensarvforum 2014 arrangeres av Norges Verdensarv med støtte fra 

Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune, og Alta kommune. 

Konferansen arrangeres i samarbeid med Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta 

Museum og som er vertskap for arrangementet på kvelden den 26. mai.


