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Årsmøte sak 4 

ÅRSBERETNING 2013 - fra styret  

  

 

Innhold:  

 

1. Medlemmer  

 

2. Organisasjon  

 

3. Administrasjon  

 

4. Møtevirksomhet, kontakter og samarbeide  

 

5. Faglig virksomhet  

 

6. Fagkomiteene  

 

  

 

1 Medlemmer  

 

31.12.2013 hadde ICOMOS Norge i alt 192 medlemmer:  

175 ordinære medlemmer hvorav 3 ungdomsmedlemmer (under 30 år), 

 

15 institusjonsmedlemmer.  

 

2 æresmedlemmer: Luce Hinsch og Amund Sinding-Larsen 

 

 

I 2013 fikk ICOMOS Norge 5 nye medlemmer og 1nytt institusjonsmedlem.  

 

6 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 2013 hatt følgende sammensetning:  
Tallet i parentes er valgperiode 
 

o Marie Louise Anker (for 2013) - president  

o Lars Jacob Hvinden Haug (for 2013-2014)-visepresident og leder av rådets 

møter 

o Bigitte Sauge (for 2013-2014) – kasserer  

o Gisle Jakhelln (for 2012-2013)  

o Olaf Steen (for 2013-2014)  

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

o Keith Lind (for 2012 – 2013) 

o Tor Einar Fagerland(2013) vararepresentant 

 

 

 

Rådet har i 2013 hatt følgende sammensetning:  

  
o 20th Century Heritage 

Olaf Steen (2013) 
o CIIC -  Cultural Routes 

Terje Bodøgaard - Voting member: (2013-2014) 

o ICICH -  Intangible Cultutral Heritage 

Hee Sook Lee-Niinioja  Voting Member: (2013) 

o I IWC -  International Wood Committee  Trekomiteen 

Lasse Bjørkhaug - Voting Member (2013) 

o CIPA - Architectural Photogrammetry Fagkomiteen for fotogrammetri (og dokumentasjon) 
Ola Storsletten - Voting Member (2012-2013) 

o ISCEAH -  Earthen Architecture 
Hauke Haupts - Voting Member: Innstilling gjenvalg 2013-2014 

o Training  

Torbjørn Eggen - Voting Member (2013) 

o IcoFort  -  Fort if icat ion and Military Heritage  Fagkomiteen for fortifikasjoner 

Anders Joneid- Voting Member: Instilling gjenvalg 2013-2014 

o ICHAM -  Archaeological Heritage Management  

Wenche Brun – Voting member (2013) 

o IFLA -  International Committee of  Historic Gardens -  Cultural Landscapes  

Fagkomiteen for landskap og historiske hager 

Annegreth Dietze-Schidrewahn- Voting Member  (2013) 

o IPHC -  International Polar Heritage Committee  Den internasjonale polare kulturminnekomitéen  

Susan Barr - Voting Member (2012 -2013) 

o CIAV -  International Committee of  Vernacular Architecture  Fagkomiteen for byggeskikk 

Gisle Jakhelln - Voting Member (2013-2014) 

o CAR -  Rock Art  Fagkomiteen for  bergkunst   

Marit Chruickschank - Voting member (2013-2014) 

http://www.icomos.no/cms/content/view/99/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/72/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/78/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/80/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/82/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/83/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/64/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/74/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/76/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/77/99/lang,no/
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o ICORP -  Risk Preparedness 

Axel Mykleby- Voting member (2013-2014) 

o ICTC -  Cultural Tourism  

Er lend Gjelsvik-  voting member (2013) 

o CIVVIH -  Historic Towns and Villages 

Hogne Langset - Voting member (2013-2014 ) 

o Stained Glass 
Jens Treider – Voting member (2013) 

o ICLAFI -  Legal, Administrat ive and Financial Issues   

Marie Louise Anker - Voting member ( 2013-2014) 

o Theory and philosophy of conservation and restorat ion  
Amund Sinding-Larsen – Voting member(2012-2013) 

o ISCES Energy and sustainability  (Ny komite) 
Marte Boro- Voting member (2013-2014) 

 

o Wall Paint ing   

o Stone   

 

 

 3 Administrasjon  

 

Administrativ sekretær  

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

opp medlemsregisteret med hensyn til inn og utmeldinger, samt adresseendringer og 

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

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

management».   

 

Bjørg Syren har bistått med regnskapet som tidligere år.  

 

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

har nytt godt av stor velvillighet fra RA konsulent Lars Erik Nesse og betjentene i 

resepsjonen 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. 

Design, program og utforming er fulgt opp av Stian Haugli som også bistår med 

teknisk oppdatering. Hans bistand er uvurderlig. 

Det har ikke vært utgitt noen artikler i ICOMOS Norges regi  i 2013. 

Økonomi  

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

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

Jessheim.   

http://www.icomos.no/cms/content/view/68/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/69/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/70/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/71/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/75/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/138/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/67/99/lang,no/
http://www.icomos.no/cms/content/view/86/99/lang,no/
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4 Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid  

 

Årsmøte ble holdt 18. mars 2013 hos Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo  

Med ca. 30 deltakere.  

 

Årsberetningen ble vedtatt og årsregnskapet ble godkjent.  

 

Europeisk ICOMOS gruppemøte ble avholdt i Trondheim i månedsskiftet mai-juni:  

 

Til det europeiske møtet i Trondheim deltok ca 30 deltagere fra i alt 15 forskjellig 

nasjoner. Møtet varte i tre dager. 

Rapport fra møtet er lagt ut på ICOMOS og ICOMOS Norges hjemmesider. 

 

I tilknytning til møtet var det avholdt fagseminar på Falstad minnesenter og for senter 

menneskerettigheter. Tittel på fagseminaret var: "Painful Heritage, Human Rights and 

the Norwegian Culture of Memory: Falstad and Stiklestad". Presentasjon av stedet og 

formidlingspolitikken der og av ICOMOS Norges arbeid og initiativ. På 

Falstadseminaret møtte i alt ca 40 deltagere. 

 

Post conference tour til Røros med presentasjon av byen, uthusprosjektet, 

bygningsvernsenteret og Olavsgruva.  

 

Fagdag:  

Det ble ikke avholdt fagseminar i ICOMOS Norges regi ut over fagseminaret nevnt 

over i 2013.  

Our Common Dignity – Rights based Approaches to Heritage Management 

Senhøsten 2013 mottok ICOMOS Norge ytterligere midler fra MD til å  

videreføre internasjonalt arbeid i henhold til den tidligere prosjektbeskrivelse om  

Verdensarv og Menneskerett. Amund Sinding-Larsen koordinerer og følger opp dette 

arbeidet videre fra Norsk og internasjonal side. Som er en oppfølging av: Resolution 

ICOMOS, 17GA 2011/30 “ Our Common Dignity: Rights based Approaches to 

Heritage Management” 
 

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. 

Amund Sinding-Larsen rapporterer til styret i ICOMOS Norge v. Birgitte Sauge og 

presidenten.  

  

Styret  

har hatt fire møter i sin periode etter årsmøtet 18. mars 2013: 11.04, 29.08, 21.11, 

16.01.14 og 27.02.14 alle i Oslo. Det var også satt av tid for telefonmøte 13.06.2013 

men dette ble ikke avholdt, grunnet praktiske omstendigheter. 
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Større saker er her definert bare ved stikkordene nedenfor:  

 

 Verdensarv og Menneskerettigheter 

 ICOMOS Europagruppemøte i Trondheim  

 Uttalelser vedr. Bybanen i Bergen og Regjeringskvartalet  

 Oppfølging av nominasjonsarbeidet for Vikingarven og Rukan Odda  

 Kulturutvekslingsfondet EEA and Norway Grants – prosjekt sammen med  

ICOMOS Polen  

 

 

 ICOMOS Norge har avgitt høringsuttalelser om Bybaneutbygging i Bergen 

sentrum. 

 ICOMOS Norge har sendt høringsuttalelse vedrørende regjeringsbygningenes 

bevaringsverdi i internasjonalt perspektiv til Riksantikvarens Utredning om 

verneverdi og ny bruk av Regjeringskvartalet etter 2011. Dette initiativet er 

igjen varslet internasjonalt, nå mere formelt gjennom Heritage Alert. 

 

Alle nye medlemmer skal nå få tilsendt velkomstbrevet som ble forfattet og sendt ut 

som generell informasjon til alle medlemmer i 2012. 

 

Presidenten deltok 24. mai på det Europeiske Riksantikvarmøtet i Oslo, hvor 

samarbeid mellom frivillige kulturminneorgansiasjoner og kulturminnemyndigheter var 

tema. 

 

Rådet  

har hatt 2 møter etter årsmøtet: 28.08, og 21.11 begge i Oslo, med  

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

utgjorde halvparten.  Møtene har vært holdt i etterkant av styremøtene og har 

konsentrert seg om rådets oppgaver, rolle og organisering. 

 

Rådet diskuterte blant annet disse temaene:  

 

 Tema for fagdager  

 Hvordan øke aktivitet og faglig arbeid blant ICOMOS medlemmer 

 

Internasjonal representasjon  

Advisory Committee: Marianne Knutsen møtte på vegne av Marie Louise Anker og 

ICOMOS Norge i AC møtet som ble avholdt i Costa Rica i begynnelsen av oktober.   

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

Polarkomiteeen i ISC, var også til stede. Gisle Jakhelln fikk som visepresident i Advisory 

Committee ansvar for å lede  møtet  i John Hurds fravær. 

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

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

nestleder i polarkomiteen.  
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Europe Regional Group avholdt møte i Trondheim Norge, 30. mai – 1 juni  2013. 

Fra styret deltok Lars Jacob Hvinden-Haug, og Keth Lind ved siden av presidenten 

Marie Louise Anker. I tillegg deltok fire medlemmer fra ICOMOS Norge på 

arrangementet.  

 

 

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 er nå president for CIAV ellers deltok Randi SJølie.  

ICICH - Hee Sook Lee-Niinioja 

ICTC - Torbjørn Eggen/ Erlend Gjelsvik  

ISCEAH - Hauke Haupts 

CIVVIH - Hogne Langset  

 

5 Faglige saker  

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

Norske verdensarvsaker. 

 Oppfølging av nominasjonsarbeidet Rjukan, Notodden, Tyssedal og Odda” 

som verdensarvsted.  

 Oppfølging av Vikingetidsnominsasjonen der spesielt fokus fra ICOMOS Norge 

har vært rettet mot utvalget og geografisk utbredelse.  

 

Det ble avholdt en fagdag i tilknytning til Europagruppens møte i Trondheim 

 

EEA prosjektet i samarbeid med ICOMOS Polen om en videreføring fra forrige 

samarbeidsrund om utvikling av managmentplaner basert på beskrivelsene av et 

verdensarvsteds Outstanding Universal Values. Arbeidet er i gang. 

Mette Bye og Johanne Gillow samt Terje Nypan deltar/vil delta inn i prosjektet, 

Presidenten har et koordineringsansvar for den Norske deltagelsen  

 

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. Styrets kontaktperson har vært Birgitte Sauge 

 

 

6 Rapport fra fagkomiteene (ICOMOS ISC)  

Leveres separat til de internasjonale komiteene. 
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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 ellers holde dem orientert om arbeidet i organisasjonen.  

Randi Bårtvedt er kontaktpersonen 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 2014 

 

 

Marie Louise Anker  

president  

  

 

 

 


