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REFERAT – MØTE I NORGES VERDENSARV POLITISKE FORUM, SKJOLDEN, 

TIRSDAG 8. MAI 2018 

 

Tilstede:   

Hans Vintervold, ordfører, Røros kommune, Gry Fuglestveit, ordfører, Notodden kommune, 

Runa Finborud, ordfører, Os kommune, Berit Hågensen, leder hovedutvalg, Hammerfest 

kommune, Marit Aakre Tennø, varaordfører, Luster kommune, Elin Hauge, 

formannskapsmedlem, Luster kommune, Geir Ove Bakken, fylkesråd, Finnmark 

fylkeskommune, Arne Sandnes, ordfører, Norddal kommune, Johan Vasara, Kautokeino 

kommune, Christian Klaussen, nestleder hovedutvalg, Hammerfest kommune, Hans-Erik 

Ringkjøb, Voss kommune, Odd Sletten, styreleder, Norges Verdensarv, Jon Ola Kroken, 

rådgiver, Norges Verdensarv. 

Møtet ble ledet av Hans-Erik Ringkjøb. 

Det ble gitt en kort orientering om etableringen av «Politisk Forum» og «Norges Verdensarvs 

Politiske Råd» i 2016 og hvordan og med hvilke saker det er arbeidet: Det er sendt brev til statsråden 

i Klima- og miljødepartementet både i 2016 og 2017 som innspill i statsbudsjettprosessen. I tillegg 

har politisk råd vært representert i høringsmøter om statsbudsjettet i aktuelle stortingskomiteer. Det 

er også gitt innspill i næringskomiteens behandling av reiselivsmeldinga. Innhold i innspillene har i 

hovedsak vært: påpeking av konvensjonsforpliktelser og ambisjonene i den norske 

verdensarvpolitikken og sikring av økonomiske rammer for verdensarvarbeidet lokalt. Manglende 

samordning på tvers av sektorer har i tillegg vært en viktig påpeking.  

Det ble stilt spørsmål til arbeidsmåte og tilnærminger. Her ble det vist til retningslinjer for «Politisk 

Råd» som styret i Norges Verdensarv har vedtatt og til fastsatt lobbyplan. 

Hovedsynspunkter i diskusjonen: 

- Måten å jobbe på er riktig; - konsentrere seg om å handle på de store spørsmålene og mot 

sentrale myndigheter. 

- Tilfredshet med oppslutning om Norges Verdensarv og det å kunne være en del av 

felleskapet. 

- Fortsatt liten bevissthet lokalt om hva «grunnstoffet» i verdensarven er (fredsprosjektet – 

det som er felles tvers av verdensdeler, etnisitet, religioner). 

- Styrke bredden i fellesskapet og lokal forankring ved å få lokale opposisjonspolitikere til å 

delta på VA-forum og i politisk forum. 

- Gjøre seg enda mer synlig på vegne av verdensarven – få politisk ledelse i departement til 

verdensarvforum. 

- Noen ganger nødvendig å bruke store ord, - krisemaksimere – for å få handling, jfr 

utfordringer med cruise-trafikken i fjordene.  

- Løfte reiselivet i verdensarven samlet, - ikke alle kan komme til Geiranger og Nærøyfjorden. 

Trafikk kan spres. 

- Melde inn budsjettbehov fra stedene til Norges Verdensarv og gjøre prioriteringer under 

Verdensarvforum? 

- Fortsatt overfor departementet nødvendig å påpeke grunnbehov på stedene, - sikre 

minimumsbemanning. 
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- Igjen påpeke finansiering av verdensarvsentra, i særlig grad bygningsmessige behov, som må 

løses. 

- Sikre grunnfinansiering for Norges Verdensarv er også viktig. Organisasjonen har styrket 

betydning for stedene, - og for sentrale myndigheter. 

- Verdensarvstedene kan være piloter og «laboratorier» for utvikling av strategier (jfr St. meld. 

nr 35 og fyrtårn) og ny politikk. Sentrale myndigheter må utfordres.  

- Be om møte i Oslo med politisk ledelse Klima- og miljødepartementet. Påpeke ressursbehov 

for verdensarven generelt (uløste oppgaver) og Norges Verdensarv som fellesorganisasjon. 

Utfordre til partnerskap og utprøving av strategier for utvikling og ny politikk. 
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