Årsmøte sak 7.1

Arbeidsprogram 2013 til 2015
Ramme
Arbeidsplanen begrenses til ett år, men årsmøtet bes ta stilling til satsingsområdene:



Verdensarv og menneskerettigheter
Risk Preparedness
Bærekraft og klimaendring

Handlingsplanen for ICOMOS 2011 -2014 vedtatt av ICOMOS Generalforsamling i 2011
legger de overordnede rammer. Det var da spesielt pekt på at Risk preparedness bør få et
større fokus i denne perioden.
I dette perspektivet vil ICOMOS Norge også arbeide for å fremme kunnskap om metodisk
tilnærming og proaktive holdninger til mulige farer for kulturarven som en del av en
bærekraftig utvikling ved å peke på at kulturminner representerer kjent kunnskap og innehar
framtidig kunnskapspotensial om fortidens tilpasning til omgivelsene og naturkreftene.
På ICOMOS generalforsamling ble det også vedtatt en resolusjon om at ICOMOS skulle i
samarbeide med de andre rådgivende organisasjonene til UNESCOs verdensarvkomité,
IUCN og ICCROM, om å rette fokuset på menneskerettigheter og forvaltning av
verdensarven. ICOMOS Norge tok initiativet til denne resolusjonen og vil fortsette arbeidet
med å holde dette fokuset i internasjonal sammenheng framover.
Menneskerettigheter og kulturlandskap ble også tema for den neste generalforsamling i
Firenze i 2014.

Organisasjonen
Rådet skal fungere som et råd for styret. Rådet skal bidra aktivt til IN faglige aktivitet i 2013
ved å koordinere det faglige arbeidet i komiteene. Vi har et mål om økt aktivitet blant
medlemmene i fagkomiteene. Komitelederne bes derfor om å konkretisere sine mål for 2013
og -14 med sikte på en samordning av aktiviteten råd/styre/ medlemmer.
ICOMOS Norge vil derfor også arbeide for å verve nye medlemmer spesielt fra spesielt fra
beslektete fagfelt som arbeider med kulturminner i daglig praksis som håndverkere og
tekniske konsulenter. I tillegg ønskes folk fra forskning og undervisning.
Det er også et ønske at rådets møter i større grad skal annonseres for medlemmene i
ICOMOS, slik at det skal være mulig for medlemmene å kunne delta i de faglige
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temadiskusjonene som avholdes der. Det er et mål å avholde fire rådsmøter med
temadiskusjon i året.

Fagkomiteene
Fagkomiteene er gitt mulighet for å virke internt og utad. Arbeidet med å invitere
medlemmene til relevante fagkomiteer intensiveres. Fagkomiteene søker å arbeide på tvers
av faglige rammer og arbeide sammen om internasjonale engasjement.
Det legges til rette for deltagelse i internasjonale seminarer og konferanser og de
internasjonale fagkomiteenes årsmøter.

ICOMOS Norges hjemmeside
Hjemmesiden videreutvikles som faglig debattforum og som kontakt mellom medlemmene,
ved en oppgradering av programvare for hjemmesidene i 2013 og ved en aktiv oppmuntring
til medlemmene om deltagelse.

Fagdager og faglige seminarer
ICOMOS skal normalt avholde minst en fagdag i løpet av året forbindelse med årsmøtet.
Videre bør det av holdes et enkelt seminar som følger opp overvåkning av vår
kulturarvssituasjon med et seminar i kategorien ”Tapt og truet”.
ICOMOS Norge søker samarbeid med andre beslektede organisasjoner om faglige
seminarer og konferanser. Målet er minst et samarbeidsprosjekt pr. år.

Norske Verdensarvsteder
ICOMOS Norge holder seg orientert om utviklingen på de Norske verdensarvsteder ved
deltagelse på møter i nettverket for Norske- og Nordiske verdensarvsteder.
Følgende prioriteres i 2012:
o Lofoten: Oppfordring om gjenopptagelse av søknadsarbeidet lokalt og av
nominasjonsarbeidet hos Riksantikvaren
o Rjukan og Notodden og Tyssedal, Odda: Nominasjonsarbeidet følges opp
o Vikingarven: Nominasjonsarbeidet følges opp
Tentativ liste:
ICOMOS Norge følger opp det nordiske initiativet fra 2010: Vurdering av foreliggende forslag
og eventuelle hull (Gap Report) for å sikre en representativ tentativ liste til verdensarven i
Norge og i Norden.
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Eksperter
ICOMOS Norge skal arbeide for at medlemmene aktivt søker oppdrag som
kulturminneeksperter for UNESCOs verdensarvarbeid. ICOMOS Norge skal synliggjøre og
tilby vår fagekspertise overfor Riksantikvaren, Miljøverndepartementet, Nordic World
Heritage Foundation og ICOMOS sentralt/World Heritage Centre, og vil avholde kurs i 2013
/14 for våre medlemmer som ønsker å påta seg vitenskapelige evalueringsoppdrag for
UNESCOs verdensarvkomité.
Følge opp arbeidet for en Norsk verdensarvpolitikk.

Internasjonalt
Europamøtet i ICOMOS:
ICOMOS Norge vil være vertskap for ICOMOS Europagruppens årlige regionmøte i mai/juni
2013.
World Heritage and Human Rights:
ICOMOS Norge vil arbeide for oppgradering av konvensjoner/retningslinjer og UNESCOs
vedensdensarv policy, og fortsette initiativet som ble manifestert i workshopen i Oslo Mars
2011 fram til generalforsamlingen i 2014.
Annet internasjonalt:
ICOMOS Norge vil også fremme fagkomiteenes internasjonale aktivitet, spesielt gjelder det
CIAV der Norge nå sitter med presidentskapet.
Regionalt samarbeid:
Arbeide aktivt for å ta opp felles tema innen Norden og innen Europa, bl.a. Tentativ liste,
energikrav for bygninger, nye definisjoner for region som kan baseres på kulturgeografiske
verdier og risk preparedness.
Følge opp internasjonale initiativ til samarbeidsprosjekt der det er behov for Norsk bistand.

For styret
mars 2013
Marie Louise Anker
president
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