
ICOMOS Norge.
Status til gjeldende handlingsplan og innspill til rullering for 2004-2006:

Visjon:
ICOMOS Norge skal være et aktivt faglig forum som arbeider med verdensarvproblematikk og
kulturminnespørsmål i Norge.

Mål Aktivitet Kommentar/
status

Ansvarlig Handlingsplan
2004

ICOMOS Norge
skal være
rådgiver og
pådriver i
verdensarv-
spørsmål

 

Kartlegge hvilke
faglige standarder
som gjelder, gjøre
medlemmene kjent
med dem og arbeide
for at standardene
implementeres i
verdensarvarbeidet
og kulturminnevernet
ellers i Noreg.

 

Arbeide for å bli
høringsinstans i
nominasjonen av
verdenskulturminner
og på virke ICOMOS
sentralt til å
inkludere nasjonale
og internasjonale
ICOMOS komiteer i
nominasjoner og
evalueringar.

 

Delta i den
periodiske
evalueringa og
utarbeide rutiner for
avtaler, økonomiske
retningslinjer,
praktisk
gjennomføring og
rapporterings-form.

 

Stille nettverket til
rådighet for
internasjonalt arbeid
med verdens
kulturminner og
levere bidrag til
ICOMOS
internasjonale
periodiske rapport
over kulturminner i
fare i
Heritage@Risk.

 

Delta aktivt i Norges
Blue Shield komite.

Arbeid med
Charter - norsk
oversettelse og
publisering av alle
Charter

Periodisk
rapportering av
Røros er avsluttet
og innsendt.
Bistand til
sakkyndig ved
evaluering av
Vega.

Levert rapport til
HR.

ICOMOS er aktiv
i BS-komiteen

Hogne

AU

Amund

Marthe/
Sjur H

Randi S

Axel/tove

Arbeidet legges ut på
hjemmesiden.
Finansiering for
trykking søkes.

Påse at rapporten om
Røros blir sendt både
UNESCO og
ICOMOS, Paris.

Ny H-Risk rapp-04.

Samiske kulturminner



Medlemmene i
ICOMOS Noreg
skal utgjøre et
faglig nettverk
som
organisasjonen
søker å fremme
nasjonalt og
internasjonalt.

 
styrke nettverket ved
å utvikle et
medlemsregister over
kompetanse, gjøre
aktiv bruk av e-post
og utgi ICOMOS-
Nytt.

 
Reorganisere
ICOMOS Noreg:
Nye statutter

 

arrangere åpne
fagmøter og
seminarer.

 

arbeide for et
kombinert ICOMOS-
ICOM medlemskort

 

identifisere
kompetansehull og
styrke rekrutteringen.

 

profilere ICOMOS
Norge med egen
nettside og gjøre
ICOMOS-
publikasjoner
tilgjengelige. Søke å
ha avisoppslag hvert
år på den europeiske
og den internasjonale
kulturminne-dagen.

 

Øke samarbeid med
relevante
organisasjoner
gjennom felles
faglige tiltak.

ICOMOS NYTT
kommet med
0 utgaver i 2003.

Arr. 2 fagdager i
året.

 

      21.03.03

 

20.11.03

V/ årsskiftet 160
medl. (13 inst.
147 pers. Medl.)

Egen hjemmeside
under utarb

Ingrid
Djupedal
Lyder
Marstran
der

Axel

Amund
Siri

Alle +
  Lasse
Bjørkhaug

Amund
Hogne

? antall utgaver-04

Årsmøte 18.03.03.
Aktivisere
fagkomiteene i Noreg.

2 fagdager:
18.03.04
08.09.04 Bergen.
Fagdag-05!

Gj.gå medl. Lista

Verving.

På lufta mars-04
Ill. Til hvert Charter

ICOMOS Noreg
skal være aktiv i
ICOMOS
internasjonale
arbeid.

 

delta i og søke å
påvirke utviklingen i
ICOMOS sentralt i
rådet og styrer.

 

prioritere
kontinuerlig faglige
komitéer og
aktiviteter og delta i
disse på nasjonalt og
internasjonalt plan.

 

påvirke RA, MD,
UD og NORAD til å
støtte
nasjonalkomitéer i
utviklingsland
økonomisk for å
muliggjøre større
deltakelse i ICOMOS
internasjonalt.

Norge repr.
V/Axel Mykleby

Revidert komitè-
oppnevningen

Være pådriver til
å få bevilget
Midler til
deltakelse for
afrikanske land i
Bergen.

AU

Amund/Siri

Sende
innlegg/rapporter til
ICOMOS News.

NK



ORIGINALDOKUMENTET:
B. Hovedmål

1. ICOMOS Norge skal være rådgiver og pådriver i verdensarvspørsmål.
2. Medlemmene i ICOMOS Norge skal utgjøre et faglig nettverk som organisasjonen søker å

fremme nasjonalt og internasjonalt.
3. ICOMOS Norge skal være aktiv i ICOMOS internasjonale arbeid.

C. Aktiviteter

1. ICOMOS Norge skal være rådgiver og pådriver i verdensarvspørsmål og skal:

 

kartlegge hvilke faglige standarder som gjelder, gjøre medlemmene kjent med dem og arbeide for
at standardene implementeres i verdensarvarbeidet og kulturminnevernet ellers i Norge.

 

arbeide for å bli høringsinstans i nominasjonen av verdenskulturminner og påvirke ICOMOS
sentralt til å inkludere nasjonale og internasjonale ICOMOS komitéer i nominasjoner og
evalueringer.

 

delta i den periodiske evalueringen og utarbeide rutiner for avtaler, økonomiske retningslinjer,
praktisk gjennomføring og rapporteringsform.

 

stille nettverket til rådighet for internasjonalt arbeid med verdens kulturminner og levere bidrag til
ICOMOS internasjonale periodiske rapport over kulturminner i fare Heritage@Risk

 

delta aktivt i Norges Blue Shield komité.

2. Medlemmene i ICOMOS Norge skal utgjøre et faglig nettverk som organisasjonen søker å
fremme nasjonalt og internasjonalt og skal: 

 

styrke nettverket ved å utvikle et medlemsregister over kompetanse, gjøre aktiv bruk av e-post og
utgi ICOMOS-Nytt.

 

arrangere åpne fagmøter og seminarer.

 

arbeide for et kombinert ICOMOS-ICOM medlemskort

 

identifisere kompetansehull og styrke rekrutteringen.

 

profilere ICOMOS Norge med egen nettside og gjøre ICOMOS-publikasjoner tilgjengelige. Søke
å ha avisoppslag hvert år på den europeiske og den internasjonale kulturminnedagen.

 

Øke samarbeid med relevante organisasjoner gjennom felles faglige tiltak.

3. ICOMOS Norge skal være aktiv i ICOMOS internasjonale arbeid og skal:.

 

delta i og søke å påvirke utviklingen i ICOMOS sentralt i rådet og styrer.

 

prioritere kontinuerlig faglige komitéer og aktiviteter og delta i disse på nasjonalt og internasjonalt
plan.

 

påvirke RA, MD, UD og NORAD til å støtte nasjonalkomitéer i utviklingsland økonomisk for å
muliggjøre større deltakelse i ICOMOS internasjonalt.


