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1 Medlemmer
31.12.2015 hadde ICOMOS Norge i alt 205 medlemmer bestående av ordinære
medlemmer, institusjonsmedlemmer, og ungdomsmedlemmer. ICOMOS har 2
æresmedlemmer: Luce Hinsch og Amund Sinding-Larsen
I 2015 fikk ICOMOS Norge 9 nye medlemmer.
4 medlemmer er meldt ut eller strøket på grunn av manglende betaling av
kontingent.

2 Organisasjonen
ICOMOS Norge er organisert med styre og råd. Rådet representerer de
internasjonale fagkomiteene, ISC, hvor ICOMOS Norge deltar.
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Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning:
Tallet i parentes er valgperiode

o
o
o
o
o
o
o
o

Marianne Knutsen (2014 -2015) - president og redaktør for hjemmesiden
Johanne Gillow (2014 -2015) – vise president
Eva Walderhaug (2015 -2016) - kasserer
Gisle Jakhelln (2014-2015)
Marie Louise Anker (2015)
Arnstein Brekke (2014 -2015)
Magnus Borgos (2015 – 2016)
Lisen Roll (2015) vararepresentant og sekretær

Rådet har i 2015 hatt følgende sammensetning:
●

20th Century Heritage
Olaf Steen- Voting Member(2014 -2015)

●

CAR - Rock Art Fagkomiteen for bergkunst
Eva Walderhaug – Voting member for et år 2014

●

CIAV - International Committee of Vernacular Architecture Fagkomiteen for byggeskikk
David Brand (2015-2016)
Gisle Jakhelln - Voting Member

●

CIIC - Cultural Routes
ingen valgt representant

●

CIPA - Architectural Photogrammetry Fagkomiteen for fotogrammetri (og dokumentasjon)
Ola Storsletten ( 2014-2015)

●

CIVVIH - Historic Towns and Villages
Hogne Langset - Voting Member: (2015-2016)

●

ISCES Energy and sustainability
Marte Boro- Voting member (2015-2016)

●

ICHAM - Archaeological Heritage Management
Wenche Brun – Voting member (2014-2015)

●

ICICH - Intangible Cultural Heritage
Siv Leden (2015-2016)

●

ICLAFI - Legal, Administrative and Financial Issues
Marie Louise Anker - Voting Member: (2015-2016)
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●

IcoFort - Fortification and Military Heritage F
 agkomiteen for fortifikasjoner
Roberta Luiciani – Voting member (2014-2015)

●

ICORP - Risk Preparedness
Axel Mykleby- Voting Member: (2015-2014)

●

ICTC - Cultural Tourism
Erlend Gjelsvik- voting member (2014-2016)

●

IFLA - International Committee of Historic Gardens - Cultural Landscapes
Fagkomiteen for landskap og historiske hager
Annegreth Dietze-Schidrewahn- Voting Member (2014-2015)

●

IIWC - International Wood Committee Trekomiteen
Atle Østrem - Voting member (2014-2015)

●

IPHC - International Polar Heritage Committee D
 en internasjonale polare
kulturminnekomitéen Susan Barr - Voting Member (2014-2015)

●

ISCEAH - Earthen Architecture
Hauke Haupts - Voting Member: (2015-2016)

●

Stained Glass
Jens Treider – Voting member (2014-2015)

●

Theory and philosophy of conservation and restoration
Innstilling Linda Veiby Voting member (2014-2015)

●

Training
Magnus Borgos Voting member (2014-2015)

Revisor
Revisor har vært Birgitte Sauge (2015)

Valgkomiteen:

Bente Mathisen, leder (sign)
Hogne Langset (sign)
Reidun Laura Andreassen (sign

3 Administrasjon
Administrativ sekretær
Anne-Berit Breisjøberget har bidratt også i 2015 på utmerket vis til
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sekretæraktiviteter, og oppfølging av medlemsregisteret med hensyn til inn og
utmeldinger, samt adresseendringer og annet. Hun har også deltatt som sekretær
for oppfølgingsarbeidet etter videreføringen av prosjektet: «Our Common Dignity Towards a rights based management». Anne Berit gav seg egentlig etter 2014,
men bisto organisasjonen så lenge ingen hadde overtatt rollen. Hildegunn Rodrick
sa seg høsten 2015 villig til å overta rollen og begynte så smått like før jul 2015.
Bjørg Syren har bistått med regnskapet som tidligere år og vil også fortsette med
dette i 2015.
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. I 2015 har Haugli i samråd med
Marianne Knutsen publisert den nye nettsiden som har samme adresse som den
gamle.
Det har ikke vært utgitt noen artikler i ICOMOS Norges regi i 2015.
Økonomi
Årsmøtet 2015 valgte Birgitte Sauge til revisor. Kasserer for ICOMOS har vært
Eva Walderhaug. Foreningen benytter regnskapsfører Bjørg Syrén, Tungen 6, 2050
Jessheim.

4 Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid nasjonalt og internasjonalt
Årsmøte
Årsmøtet ble holdt 19. mars 2015 hos Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo
Med ca. 30 deltakere.
Årsberetningen ble vedtatt og årsregnskapet ble godkjent.
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Møte med KLD
Det ble ikke avholdt møte mellom ICOMOS Norge og KLD i 2015

Europa Nostra
Flere av ICOMOS medlemmer var tilstede under Europa Nostras prisutdeling, møter
og konferanse i Oslo uke 24.

Fagdager:
Det ble avholdt fagdag i Bergen 26. november på i Putterstuen på Bryggn i Bergen.
Tema var «Tre i arbeidet med verdensarven». Fagdagen ble organisert av

leder for tre-komiteen, Atle Østrem, med hjelp av Arnstein Brekke og Magnus
Borgos fra styret. Stiftelsen Bryggen stilte velvillig opp med lokaler og lunsj og
var også til uvurderlig t hjelp under planlegging og avvikling ellers.

Our Common Dignity – Rights based Approaches to Heritage Management

IN RBA HM 2015
Samarbeidet på tema Our Common DIgnity – Rights-Based Approaches in
Heritage Management mellom ICOMOS, IUCN og ICCROM, som ICOMOS
Norge tok initiativ til I 2007, har fortsatt. Klima- og miljødepartementet
finansierte igjen generøst prosjektaktivitet samt en workshop – et invitert
ekspertmøte – i Oslo i april. I juni ble temaet presentert ved
Verdensarvkomiteens årlige møte (Doha, Qatar). Temaet er også bygget inn i
arbeidsoppgavene til det nye styret for ICOMOS (valgt i Firenze 2014) for
perioden 2015-2017. En ny prosjektbevilgning fra Klima- og
miljødepartementet pr oktober 2015 gjør det mulig for samarbeidsgruppen å
fortsette utviklingen av dette viktige – og vanskelige – tema også noe utover i
2015. Se tema-dokumentene lagt ut på vår IN webside.
Styret
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2015.
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Større saker er her definert bare ved stikkordene nedenfor:
●
●
●
●
●
●

Verdensarv og Menneskerettigheter
Oppfølgning av saken rundt Regjeringskvartalet.
Årlig Generalforsamling og ADcom møte i Fukuoka i Japan i oktober 2015
Innspill om internasjonal valgkomite.
Ansettelse av ny sekretær
Nettsiden

Alle nye medlemmer får tilsendt velkomstbrevet som ble forfattet og sendt ut som
generell informasjon til alle medlemmer i 2012.

Rådet
Rådet har hatt 3 møter i 2015: 19.februar, 27. august og 26. november. To i Oslo, og
ett i Bergen i forbindelse med fagdag på Bryggen. Representanter for de ulike
fagkomiteer har stilt i noen grad, med deltagelse også fra styret. Møtene har vært
holdt i forbindelse med 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

I oktober-november ble det sendt ut oppfordring til alle medlemmene om å melde
seg inn i fagkomiteene. Vi fikk ca. 13 nye innmeldinger og noen meldte seg inn i
flere komiteer. Arbeidet med å involvere medlemmene i fagkomiteene fortsetter.
Internasjonal representasjon
Advisory Committee:
Møtet ble hold i Fukuoka i forkant av den årlige Generalforsamlingen, 26. -29.
oktober. Gisle Jakhelln fikk ansvar for å lede AC møtet i John Hurds fravær. Gisle
gikk ved valget av ny Advisory Committee av som styremedlem. Marianne Knutsen
var til stede på møtet.
International Scientific Committee (ISC): Til stede på møte og seminar i Fukuoka
tilknytning til det årlige AG møtet og møtet i Scientific Counsil var, Gisle Jakhelln
som president for CIAV og Susan Barr som nestleder i polarkomiteen, Marie Louise
Anker (ICLAFI) i RBA presenterte status for RBA.
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Europe Regional Group
Det europeiske gruppemøtet ble avholdt Warszawa 22. – 24. juni 2015.  Marianne
Knutsen deltok fra Norge. ICOMOS Norge la fram forslag om opprettelse av
valgkomite for valg av internasjonale styrer. Rapport fra møtet vil bli lagt ut på
ICOMOS og ICOMOS Norges hjemmesider.
Det har vært deltagelse fra norske representanter på internasjonale
fagkomitémøter:
Annegret Dietze–Schirdewahn (ISCCL-IFLA) var på konferanse (03.11. -06.11.) og
årsmøte (01.11.-02.11.) i Jeju, Sør-Korea. Hun hadde også en presentasjon på selve
konferansen. http://www.icomos2015jeju.org/eng/
Olaf Steen og Birgitte Sauge. Deltok på ISC20C-møte i Tokyo 31.10 til 02.11.15,
Rundbordskonferanse «Sharing experience of ASEAN Countries and Japan» og
årsmøte i ISC20C.
Gisle Jakhelln deltok på CIAV sitt årsmøte i oktober i ..

5 Faglige saker

I styret har Lisen Roll hatt ansvar for å følge opp Norske verdensarvsaker.
Hun deltok på møtet i Bonn i Juni 2015.
Marianne Knutsen holdt innlegg på Arkitekthøyskolen i Oslo 7. mai 2015 om
ICOMOS historie og rolle for masterstudenter i Kulturminnevern og urbanisme.

6 Rapport fra fagkomiteene (ICOMOS ISC)

Leveres separat til de internasjonale komiteene i den grad det er nødvendig.
20th Century Heritage
Leder: Olaf Steen
Medlemmer: Birgitte Sauge, Linda Veiby og Nils Anker
Nye medlemmer i 2015: Kirsti Gulowsen og Siri Skjold Lexau
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Aktiviteter i 2015:
●

●
●

●

«Regjeringskvartalet og dets internasjonale verneverdier», fagseminar den
19. mars 2015, foredragsholdere var Berit Johanne Henjum, Britt Wisth og Siri
Skjold Lexau, ca. 20 tilhørere.
«Heritage Alert» for Y-blokken, juni 2015.
ISC20C-møte i Tokyo 31.10 til 02.11.15, Rundbordskonferanse «Sharing
experience of ASEAN Countries and Japan» og årsmøte i ISC20C, deltagere:
Olaf Steen og Birgitte Sauge. Se gen rapport fra møte.
Arbeid med oppfølging av «Heritage Alert» for Y-blokken,
november/desember 2015.

●
Historical gardens

Annegret Dietze-Schirdewahn er blitt gjenvalgt som «Voting member» i ICOMOS
ISCCL-IFLA for Norge. Hun deltok på konferanse (03.11. -06.11.) og årsmøte (01.11.
-02.11.) av komiteen i Jeju, Sør-Korea. Hun hadde en presentasjon på selve
konferansen.
Energy and Sustainability
Den internasjonale gruppen har hatt noen møter, men leder Marte Boro har ikke
deltatt på noen.

Rock Art
Ingen aktivitet i 2014. Dette skyldes nok ikke manglende interesse for feltet generelt,
men mer at ytterst få som er engasjert i temaet i Norge er medlemmer av ICOMOS.
Det har heller ikke vært aktivitet i den internasjonale komiteen.
For styret,
ICOMOS Norge
Bergen, februar 2015
Marianne Knutsen
president
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