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Årsmøte sak 4 

ÅRSBERETNING 2012 - fra styret  
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4. Møtevirksomhet, kontakter og samarbeide  

 

5. Faglig virksomhet  

 

6. Fagkomiteene  

 

  

 

1 Medlemmer  

 

31.12.2012 hadde ICOMOS Norge i alt 197 medlemmer:  

178 ordinære medlemmer hvorav 3 ungdomsmedlemmmer (under 30 år), 

 

14 institusjonsmedlemmer.  

 

2 æresmedlemmer: Luce Hinsch og Amund Sinding-Larsen 

 

 

I 2012 fikk ICOMOS Norge 11 nye medlemmer.  

 

26 medlemmer er meldt ut eller strøket på grunn av manglende betaling av 

kontingent.  
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2 Organisasjonen  

 

ICOMOS Norge er organisert med styre og råd. Rådet representerer de  

internasjonale fagkomiteene, ISC, hvor ICOMOS Norge deltar.  

 

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning:  
Tallet i parentes er valgperiode 
 

o Marie Louise Anker (for 2012) - president  

o Lars Jacob Hvinden Haug (for 2011-2012)-visepresident og leder av rådets 

møter 

o Bigitte Sauge (for 2011-2012) – kasserer  

o Gisle Jakhelln (for 2012-2013)  

o Olaf Steen (for 2011-2012)  

o Marianne Knutsen (for 2012-2013) – redaktør for hjemmesiden 

o Keith Lind (for 2012 – 2013) 

o Tor Einar Fagerland(2012) vararepresentant 

 

 

 

Rådet har i 2012 hatt følgende sammensetning:  

  

o 20th Century Heritage: Nils Anker (2012-2013) 

o Cultural Routes – CIIC: Terje Bodøgaard (2011-2012)  

o Intangible Cultural Heritage:  He Sook Lee(2011-2012) 

o Wood - IIWC: Lasse Bjørkhaug (2011-2012) /Johan Matson 

o Heritage documentation Photogrammetry: Ola Storsletten (2012-2013)  

o Earthen Architecture: Hauke Haupts (2012-2013)  

o Training: Torbjørn Eggen (2011-2012)  

o Fortifications and Military Heritage:  Anders Joneid (2011-2012)  

o Archaeological Heritage Management ICAHM: Elin Dalen (2012-2013)  

o Historic Gardens - Cultural Landscapes: Annegreth Dietze-Schirdewahn(2011-

2012) 

o Polar Heritage: Susan Barr (2012-2013)  

o Vernacular Architecture - CIAV: Gisle Jakhelln (2011-2012)  

o Rock Art- CAR: Terje Norsted (2011-2012)  

o Risk Preparedness ICORP: Axel Mykleby (2011-2012)  

o Cultural Tourism: Torbjørn Eggen (2012)  

o Historic Towns and Villages: Hogne Langset (2011-2012)  

o Stained Glass: Jens Treider (2011-2012)  

o Stone: David Åsen Sandved (2012-2013)  

o Legal, Administrative and Financial Issues: Marie Louise Anker (2011-2012)  

o Mural paintings: Jon Brenne(2012) 

 

Revisor 

 

Marte Oftedal  
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Valgkomité for 2013:  

 

Bente Mathisen, leder  

Hogne Langseth, 

Reidun Laura Andresen 

 

  

 3 Administrasjon  

 

Administrativ sekretær  

Anne-Berit Breisjøberget bidrar på utmerket vis til sekretæraktiviteter, og følger opp  

medlemsregisteret med hensyn til inn og utmeldinger, samt adresseendringer med  

mer. Hun har også deltatt i som sekretær for oppfølgingsarbeidet etter 

videreføringen av prosjektet: «Our Common Dignity - Towards a rights based 

management».  Med mer. 

 

Bjørg Syren har bistått med regnskapet.  

 

ICOMOS Norge har fortsatt velvilligst kontor og postkasse hos Riksantikvaren, Oslo. og 

har nytt godt av velvillighet fra RA konsulent Lars Erik Nesse, for bestillinger av 

møtelokaler mm.    

 

Publikasjoner  

Hjemmeside ble etablert for ICOMOS Norge i 2008. Gjennomføring og oppdatering  

av denne er i all hovedsak fulgt opp av Marianne Knutsen som redaktør og Bente 

Mathisen som bisitter og tidligere redaktør. 

Paul Chaplin håndterer det tekniske. Dette arbeidet følges opp. Design, program og 

utforming er fulgt opp av Stian Haugli. 

 

En liten gruppe ICOMOS medlemmer fungerte som redaksjonskomité for et 

spesialnummer av International Journal of Heritage, Ruthledge publisher i 2011. 

Tidsskriftet utkom medio april 2012 

Økonomi  

Årsmøtet 2012 valgte Marte Oftedal til revisor. Kasser for ICOMOS har vært  

Birgitte Sauge. Foreningen benytter regnskapsfører Bjørg Syrén, Tungen 6, 2050  

Jessheim.   

 

4 Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid  

 

Årsmøte ble holdt 18. mars 2012 hos Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo  

Med ca 30 deltakere.  

 

Årsberetningen ble vedtatt og årsregnskapet ble godkjent.  
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Arrangementet International Workshop: «Our Common Dignity - towards a rights 

based heritage management» ble fulgt opp etter ICOMOS generalforsamling med 

møter I UNESCO og ICOMOS i februar og mars 2012.  ICOMOS deltok og bidro med 

kontaktadresser og annonsering for det internasjonale seminaret i regi av 

Riksantikvaren og Miljøverndepartementet i anledning verdensarvkonvensjonens 40 

årsjubileum. Prosjektet «Our Common Dignity …» ble presentert og videre 

internasjonal framdrift ble drøftet. 

 

Fagdag:  

Restaurering eller rekonstruksjon av barokkhagen til Frogner hovedgård ble avholdt 

som fagdag og faglig seminar i slutten av mai 2012. Planleggingskomité har vært 

Olaf Steen og Lars Jacob Hvinden-Haug. 

Anne Berit Breisjøberget som sekretær for arrangementet.  

 

Fagdagen ble arrangert med støtte fra Oslo kommune og Bymuseet   

Fagdagen samlet et sted mellom 50 og 60 deltagere til den åpne delen av 

seminaret og ca. 20 til den lukkete delen.  

 

Det ble et godt gjennomført og vellykket arrangement.  

 

  

Høsten 20 11 mottok ICOMOS Norge ytterligere midler fra MD til å  

videreføre internasjonalt arbeid i henhold til den tidligere prosjektbeskrivelse om  

Verdensarv og Menneskerett. Styret Amund Sinding-Larsen om å koordinere og følge 

opp dette arbeidet videre. 

 

ICOMOS 17.generalforsamling i Paris 2011fattet følgende vedtak: 

 
Resolution 17GA 2011/30 ‐ Our Common Dignity: Rights‐based Approaches to heritage 
management 

The 17th General Assembly of ICOMOS, 
Recalling that human rights have already been expressed as a vital dimension in all UNESCO activities 
(UNESCO Constitution) and also by ICOMOS in the 1998 Stockholm Declaration celebrating the fiftieth 
anniversary of the Universal Declaration of Human Rights;  
Noting the strong cooperation between ICOMOS and organisations such as the International Coalition 
of Sites of Conscience, and reaffirming ICOMOS members’ common commitment to the cause of 
human rights;  
Reflecting that neglect of human rights might negatively affect national and international 
commitments to universally accepted goals of human development, and believing that increased 
knowledge about and use of rights‐based approaches to heritage management may contribute to a 
calmer and more constructive resolution of potential disputes; 
 Acknowledging the positive contributions of the World Heritage Convention in building international 
understanding of cultural and natural diversity, 
ICOMOS is aware of cases where the human rights of individuals and communities associated with or 
living within World Heritage properties have been overlooked;  
Recognizes that an integration of human rights concerns is essential to heritage identification and 
conservation, and considers that the implementation of heritage conservation initiatives needs to be 
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supported by human rights based approaches introduced as a ‘sustainability check’ to all phases of 
these activities;  
and Requests the Executive Committee to develop an ‘Our Common Dignity’ initiative as a key activity 
in the ICOMOS 2012‐14 Triennial Action Plan. 

 
 

Arbeidet følges nå opp med norsk deltagelse og pådriverkraft fra Amund Sinding-

Larsen i den internasjonale arbeidsgruppen som er opprettet av Executive 

Committee i ICOMOS for å følge opp dette vedtaket fra generalforsamlingen 

  

Styret  

har hatt fem møter i sin periode etter årsmøtet 18. mars: 12.04, 07.06, 24.08, 29.11, og 

styremøte 28.2.13 alle i Oslo. Det var også satt av tid for mulige telefonmøter hhv. 

11.10.12 og 21.1.13, ingen av disse ble avholdt, grunnet praktiske omstendigheter. 

 

Større saker er her definert bare ved stikkordene nedenfor:  

 

 Verdensarv og Menneskerettigheter  

 Ny norsk verdensarvpolitikk 

 Oppfølging av nominasjonsarbeidet for Vikingarven og Rukan Odda  

 Kulturutvekslingsfondet EEA and Norway Grants – prosjekt sammen med  

ICOMOS Polen  

 

ICOMOS Norge har avgitt høringsuttalelse til Miljøverndepartementet om ny 

verdensarvpolitikk. 

 

Det er sendt henstilling til regjeringen, v. Fornyings, administrasjons og 

kirkedepartementet om bevaring av regjeringsbygningene. Dette initiativet er også 

varslet internasjonalt. 

 

Velkomstbrev til alle nye medlemmer ble forfattet og sendt ut som generell 

informasjon til alle medlemmer. 

 

 

Rådet  

har hatt 2 møter etter årsmøtet: 15.06, 23.08, begge i Oslo, med  

representanter for henholdsvis 6 og 8 fagkomiteer, hvorav faggruppeledere fra styret 

utgjorde halvparten.  Møtene har vært holdt i forkant av styremøtene og har tatt 

opp saker for drøftelse i styret.  

 

Rådet diskuterte blant annet disse hovedsakene:  

 

 

 Tema for fagdager  

 Hvordan øke aktivitet og faglig arbeid blant ICOMOS medlemmer 
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 Åpne rådsmøtene for deltagelse av ordinære faggruppemedlemmer og 

andre medlemmer..  

 Verdensarv og menneskerett  

 

Internasjonal representasjon  

Advisory Committee: Marie Louise Anker, som president for ICOMOS Norge, er 

medlem. Møtet ble avholdt i Beijing i månedsskiftet oktober november.  Gisle 

Jakhelln leder for CIAV Norge og CIAV og Susan Barr som nestleder for 

Polarkomiteeen i ISC, var også til stede. Gisle Jakhelln ble valgt som nestleder for AC 

komiteen 

 

International Scientific Committee (ISC):Til stede på møte og seminar i Beijing i 

tilknytning til AC møtet var, Gisle Jakhelln som president for CIAV og  Susan Barr som 

nestleder i polarkomiteen.  

. 

Europe Regional Group avholdt møte i Brussel, Belgia, 29-30 mai 2012. Marie Louise 

Anker, deltok i egenskap av å være president for IN.  Skjebnen til 

Regjeringsbygningene ble presentert. Man inviterte til Europeisk møte i Norge 2013. 

 

Det har vært deltagelse fra norske representanter på internasjonale fagkomitémøter:  

 

Polar Heritage Committee, IPHC: På komiteens møte i Paris under GA, ble Susan Barr 

valgt til Visepresident.  Hun hadde da stått maksimal tid som president etter 

statuttene. 

CIAV: Gisle Jakhelln ble valgt og er nå president for CIAV.  

ICICH - Hee Sook Lee-Niinioja 

ICTC-Torbjørn Eggen  

IFLA (ISCL)- Annegreth Dietze Schirdewahn 

ISCEAH - Hauke Haupts 

ICAHM - Elin Dalen 

 

5 Faglige saker  

I styret har Olaf Steen og Lars Jacob Hvinden- Haug hatt ansvar for å følge opp 

Norske verdensarvsaker. 

 Verdensarv ”Røros bergstad og Circumferensen”.. Oppfølging og uttalelse til 

regionalt planarbeid for utvikling med, og bevaring av,  kulturarven.  

 Oppfølging av nominasjonsarbeidet Rjukan, Notodden, Tyssedal og Odda” 

som verdensarvsted. Oppdatering og uttalelse om frednings og rivingsak. 

 Oppfølging av Vikingetidsnominsasjonen der spesielt fokus fra ICOMOS Norge 

har vært rettet mot utvalget og geografisk utbredelse.  

 

Det ble avhold en fagdag om restaurering av barokkhagen til Frogner hovedgård 

 



 
 

 

 

7 

 

EEA prosjektet i samrbeid med ICOMOS Polen om utvikling av identifiseringskriterier 

for Outstanding Universal Values ble sluttført og søknad om videreføring om 

management planning for verdensarv sendt. 

 

Verdensarv og menneskerettigheter. I samarbeid med Den norske UNESCO- 

Kommisjonen: Videreføring av arbeidet gjennom etablering av internasjonale 

kontakter og deltagelse på seminar i 2012. Prosjektets mål er å revidere teksten i 

Operational Guidelines for World Heritage convention eller andre førende tekster for 

forvaltning av verdensarven, slik at det skal tas hensyn til menneskerettigheter i 

arbeidet med verdensarvsteder. For ICOMOS Norge ledes arbeidet av Amund 

Sinding-Larsen. 

 

 

6 Rapport fra fagkomiteene (ICOMOS ISC)  

Leveres separat til de internasjonale komiteene. 

TICCIH og Blue Shield Norge som samarbeidende komiteer 

 

Det er inngått samarbeidsavtale mellom ICOMOS og TICCIH på internasjonalt nivå.  

ICOMOS Norge ønsker å følge opp dette ved å invitere norsk avd. til sine rådsmøter  

og eller holde dem orientert om arbeidet i organisasjonen.  

Randi Bårtvedt er Kontakt personen for TICCIH til ICOMOS Norge 

  

Blue Shield Norge (BSN). Komiteens medlemmer representerer de internasjonale  

organisasjonene ICOMOS Norge, ICOM (leder), IFLA og ICA. Paraplyorganisasjonen  

Association of National Committees for the Blue Shield (ANCBS) ble stiftet I 2008.  

Axel Mykleby er  ICOMOS Norges representant.  

Axel Mykleby har vært kasserer i paraplyorganisasjonen: Association of National 

Committees for the Blue Shield. 

  

 

  

For styret,  

 

ICOMOS Norge  

Trondheim, mars 2013 

 

 

Marie Louise Anker  

president  

  

 

 


