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Rådsmøte Referat
28. oktober 2019, kl. 14.00 – 16.00 nettmøte, Zoom
Ansvar
Til stede
Frafall

Olaf Steen, Gisle Jakhellen, Hege Agathe Bakke-Algerøy, Cecilie Smith-Christensen, AnneCathrine Flyen, Bente Mathisen, Marianne Knudsen, Kirsti Gulowsen, Magnus Borgos,
Åse Tveitnes
Axel Mykleby, Roberta Luciana Havran, Arnstein Brekke, Hogne Langset, Hauke Haupts,
Trond Lødøen, Annegreth Dietze-Schirdewahn, Morten Stige, Ola Storsletten, Eva
Walderhaug, Ingvild Synnøve Paulsen, David Brand, Olle Christer Stenby, Cathrine
Løvdal, Petter Koren, Vegard Lie

Møteleder
Referent

Marianne
Åse

1 Innkalling/
Referat

2 Orienteringer

1.1 Godkjenning av innkalling OK
1.2 Godkjenning av referat OK
1.3 Hvor skal referatene arkiveres?
Styret ser på saken på neste møte.
2.1 Fra styret til rådet om:
• Møte med Riksantikvaren: Referat sendt ut i forkant av møtet.
Oppfordring fra Riksantikvaren: ICOMOS må ruste seg til å være eksperter som
RA og ICOMOS kan bruke i ulike situasjoner.
• ADCOM i Marrakech
Marianne rapporterte fra møtet. Det er stor enighet om at følgende tema skal
hensyn tas i ICOMOS sitt arbeid. (Følg link til ICOMOS hjemmeside):

1) "Our Common Dignity Initiative" - Rights-based Approach (RBA),
2) Sustainable Development
3) Climate change (CC)
2.2 Fra rådet til styret
IPHC v/ Anne-Cathrine: Liten aktivitet nasjonalt. Det arbeides med en internasjonal
veileder for kulturminner i Antarktis. Norge skal komme med innspill til denne.
Uttalefrist 30/12 2019. Styret holdes orientert.
ISC20C v/ Olaf: Jobber med Heritage Alert verden over. Har deltatt på seminar i Roskilde
vedr Vikingskipmuseet. Knyttet til et stort prosjekt for konservering av betong. ICOMOS
har arbeidet for å få museet inn på listen over de 100 fremste betongbyggene i verden.
Siste nytt om Y-blokka: ICOMOS har påklaget rivevedtaket.
Baltic Heritage arbeidsgruppe, skal ha konferanse i Oslo i 2020.
CIAV v/Gisle: Stor årskonferanse med årsmøte i Pingyao, Kina: Interessant felles
konferanse for CIAV og ISCEAH. Planlegger ny felles konferanse i Ålborg i 2021 hvor også
IWC vil bli invitert. Positiv erfaring med tverrfaglig arbeid.
Er åpne for å delta på ev kalkseminar i Bergen mai 2020.
ICLAFI v/ Hege: Blitt tatt opp som medlem av den internasjonal komite. Ser mulighet for
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samarbeid f.eks i anledning HIA for Bryggen.
Erfarer at utfordringer som finnes lokalt er ofte ikke nedfelt i ICOMOS guidelines og at
lokale problemstillinger som div konflikter ikke er tydelig adressert i guidelines.
ICTC v/ Cecilie: Er svært engasjert i arbeidsgruppe for CC. Moderert en sesjon i
Edinburgh, i regi av søster initiativet til CC i ICOMOS. Skape plattform for å diskutere
klimaskifte i vårt virke i kulturminnefeltet: Hvilke argumenter tar man i bruk for å bevare
istedenfor å bygge nytt? Er det mulig å snakke om Bærekraftig vekst i turismen?
Det arbeides med nytt charter for turisme. For store endringer til at det kan sees på som
en revisjon. Positivt at man går en runde til slik at man kan implementere CC.

3 Organisasjon

3.1 Revisjon av vedtekter, info om formål og prosess og organisering av ICOMOS Norge
Viktig å fokusere på at de norske vedtektene/statuettene skal være i samsvar med de
internasjonale statuttene. Styret vil derfor arbeide for en revisjon som legges frem for
årsmøte 2020.
Det er ønskelig at også de Rådsmedlemmene som ikke var på møte skal få anledning til å
uttale seg om:
• Skal Rådet beskrives i statuttene? Styre erfarer at det er lite respons tilbake fra
Rådet til styret.
• Finnes det andre måter å organisere ICOMOS Norge på for å være relevant og
inkluderende? Vi ser at internasjonalt arbeides det mer og ber på tvers av
fagkomiteene i ulike arbeidsgrupper Link
• Er dette en arbeidsform og organisering vi også bør innføre i ICOMOS Norge?
• Hvordan få flest mulig medlemmer til å engasjere seg? Kanskje er det ikke på
det nasjonale nivået vi skal fokusere, men å få medlemmene våre engasjert i
det internasjonale arbeidet?
Tilbakemelding/kommentarer sendes Gisle før 15/12 2019.

4 Faglig arbeid

Rådet

3.2 Emerging professionals (EP)
Er blitt en del av reviderte vedtekter for ICOMOS som ICOMOS Norge er pålagt å følge.
Hvordan bør Norge arbeide med denne nye oppgaven?
Vi trenger også en kontaktperson for Emerging professionals working Group.

Rådet

Forslag om å vende oss til studenter på masternivå som arbeidet innen
kulturminnefeltet/WH.
Styret følger opp.

Styret

4.1 Ekspert database
Både Riksantikvaren og ICOMOS internasjonalt ber om at det prioriteres at tilgjengelige
eksperter registrerer seg i databasen til ICOMOS.
Styret ser på dette.

Styret

4.2 Diverse rapporter og høringer
Marianne har tro på arbeidsformen hvor styret sender ut og gir medlemmer mulighet til
å delta i en arbeidsgruppe som arbeidet fram høringsuttaler for ICOMOS Norge:
•

EU: European quality principles. Link. Norge er blitt spurt om innspill på bl.a. om
hvordan implimentere RBA I dokumentet. Noen som vil arbeide med innspill til
ICOMOS Europa?
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•

5 Kalender

Revisjon av etiske retningslinjer for ICOMOS. Link. Noen som vil arbeide med
dette?

5. 1 Årsmøte
Årsmøte blir 26/3 2020.
Frist for rapportering til årsmelding 30. januar 2020.
5.2 Fagdager
• Fagdag knyttet til årsmøte 2020: Styret foreslår å fokusere på RBA, samt
invitere Presidenten ICOMOS Europa til å holde et foredrag.
•

Fagdagen på Ås i oktober ble avlyst. Styret foreslår å gjennomføre
arrangementet i mai 2020.

5.3 General Assembly og ADCOM
Sydney oktober 2020 Link
Tema for Scientific Symposium: "Shared Cultures - Shared Heritage - Shared
Responsibility". Link

6 Eventuelt

Ingen nye saker.

7 Neste møte

Neste rådsmøte blir i tilknytning til fagdagen på Ås i mai 2020.
Åse 11. november 2019
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