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Bergkunsten i Alta

• Den største samlingen av bergkunst 
i Nord-Europa knyttet til jakt- og 
fangstkulturer.

• Ca. 6000 registrerte figurer laget 
for 2- 7000 år siden



På Unescos liste over verdens natur- og kulturarv i 1985



Organisasjon og eierskap

• 20 – 25 årsverk 
• 19 fast ansatte, de fleste i 100 %
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• Interkommunalt selskap
• 50 % FFK og 50 % AK
• AK eier bygningene
• Samarbeidsavtaler FFK og AK



Strukturer

• Forvaltning
• Forvaltningsplan
• Forvaltingsgruppe
• Dialogmøte fylkeskommunen
• Arbeidsgruppe verdensarvråd
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• Formidling
• Autorisert verdensarvsenter
• Samarbeid andre besøkssenter
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Dagens organisering for bergkunsten i Alta

Samarbeidsavtale FFK – VAM (ny avtale fra 2016-)

Delegerte oppgaver i forhold til forvaltning av 
bergkunsten i Alta

VAM søker RA direkte om prosjekttilskudd (79) til 
forvaltningsoppgaver, verdensarvkoordinator mm

Forvaltningsplan

Forvaltningsgruppa

• Riksantikvaren

• Finnmark fylkeskommune

• Alta Kommune

• Sametinget

• Tromsø Museum - Universitetsmuseet

• VAM (+ sekr.)

Autorisasjon som verdensarvsenter 
(2015 – 2019)

Formidling av 
verdensarven

Årlig driftstilskudd

Søker årlig om 
prosjektmidler

Verdensarvkoordinator

• Direktør



Arbeidsgruppe for etablering av 
verdensarvråd



Verdensarvråd – forslag vedtekter 
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Forslag til vedtekter for Verdensarvråd for bergkunsten i Alta etter møtet i arbeidsgruppen 

16.05.2017 

 

§1 Formål 

Verdensarvrådet skal arbeide for ivaretakelse av verdensarvverdiene i tråd med 

verdensarvkonvensjonen; for en god, samordnet og enhetlig forvaltning av verdensarvverdiene; for 

god informasjonsflyt og samarbeid mellom de ulike forvaltningsnivåene på lokalt, regionalt og 

nasjonalt nivå, og med andre som har interesser i verdensarven i Alta; for å skaffe økte ressurser til 

tiltak som bidrar til å bevare, formidle og øke kunnskapen om verdensarven; og for at 

verdensarvstatusen skal ha en plass i folks bevissthet og at den brukes til beste for lokalsamfunnet og 

regionen.  

Verdensarvrådet skal vedta forvaltningsplan; herunder bidra til å utarbeide, revidere, og følge opp 

årlige handlingsplaner. 

 

§2 Sammensetning 

2.1 Rådet skal bestå av 4 medlemmer med varamedlemmer oppnevnt som følger: 

Fra Finnmark Fylkeskommune: 
 

i. Fylkesordfører med hovedutvalgsleder for Kultur, folkehelse og samferdsel som varamedlem 
ii. Representant fra opposisjonen med varamedlem 

 
Fra Alta kommune: 
 

iii. Ordfører med hovedutvalgsleder for Oppvekst og kultur som varamedlem 
iv. Representant fra opposisjonen med varamedlem 

 
2.2 Observatører i rådet skal bestå av inntil 4 medlemmer oppnevnt som følger:  

Fra administrasjonen i Finnmark Fylkeskommune: 
 

i. Fylkesrådmannen 

Fra administrasjonen i Alta kommune: 

ii. Rådmannen 

Fra Riksantikvaren 

 

iii. En representant 

 

Fra Verdensarvsenter for bergkunsten i Alta – Alta Museum IKS 

 

iv. Styreleder 

 

2.3 Sekretariat 

Verdensarvkoordinator er sekretariat for Verdensarvrådet og forbereder og legger fram saker for 

behandling i verdensarvrådet. 

 

§3 Konstituering  

3.1 Rådet konstituerer seg selv med leder for 2 år ad gangen.  

3.2 Leder av verdensarvrådet skal representere Bergkunsten i Alta i Norges Verdensarvs Politiske 

Råd.  Varamedlem for verdensarvrådets leder deltar i dennes fravær. 

 

§4 Rådets møter 

Rådet skal møte 1- 2 ganger pr. år og ellers etter behov. Minst et møte pr. år avholdes som fysisk 

møte. 

Verdensarvkoordinator innkaller til møter. 

Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for. 

 

§5 Økonomi 

Drift av rådet finansieres gjennom årlig søknad til drift av rådet. Reisekostnader dekkes av 

deltakernes organisasjoner. Det betales ikke honorar til rådets medlemmer eller observatører. 

 

§6 Forvaltningsgruppe 

Forvaltningsgruppens mandat er definert i vedtatt Forvaltningsplan. Forvaltningsgruppen kan legge 

fram saker for Verdensarvrådet i hht §1. 

 

§7 Verdensarvkoordinator 

Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS skal utføre koordinatorfunksjonen for 

bergkunsten i Alta, herunder: 

Bidra til god informasjonsflyt mellom de ulike aktørene som er involvert i verdensarvarbeidet, 

koordinere rapporteringen, ha oversikt over verdensarvområdet og problemstillinger og oppgaver 

knyttet til det, melde fra når verdensarvverdiene er truet, bidra til å gjennomføre planen for 

forvaltning, være orientert om status for området og bidra aktivt i formidlingen, organisere 

samarbeid og drive nettverksbygging for å involvere ressurspersoner og kompetansemiljø av 

betydning for oppfølging av verdensarven, samt være stedlig mottaker for forespørsler og 

 
 

Verdensarvkoordinatoren er sekretariat for Verdensarvrådet og Forvaltningsgruppen, og skal 
forberede og legge fram saker for begge organ. Verdensarvkoordinatoren har ansvar for at saker er 
forsvarlig utredet og at begge organ holdes informert om forvaltningen av verdensarven. 

Verdensarvkoordinator kan bringe inn ekstern kompetanse når det er formålstjenlig for å belyse 
saker som verdensarvrådet skal behandle. 

 

§8 Endring av vedtektene 

Vedtektene kan endres gjennom likelydende vedtak i hhv. Hovedutvalget for kultur, folkehelse og 

samferdsel i Finnmark Fylkeskommune og Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Alta kommune.  



Aktuelle saker

• Ny E6 fra vest
• Avlastningsvei
• Steinbrudd
• Etablering av buffersoner
• Bygninger i verdensarvområdet
• Tilretteleggingsplan, tiltak 
• Kulturminneplan
• Skilt mm
• Digitalt tilgjengelig arkiv, dokumenter
• Oppdatering/forbedring av 

bergkunstfelt i Askeladden
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• Forutsetninger

• God og gjensidig dialog
• Personlig engasjement
• Involvering planverk
• Forutsigbare arbeidsforhold
• Forutsigbare 

bevilgningsordninger
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• Utfordringer

• Omorganiseringer
• Uklare ansvarsforhold
• Uvitenhet/uklarhet rundt 

kulturminneforvaltning


