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Rådsmøte - Referat 
18.august 2020, kl. 16 30 – 18.30, Teams  

 
  Dagsorden Ansvar 
    
 Til stede Marianne Knudsen, Gisle Jakhelln, Arnstein Brekke, Kirsti Gulowsen, Cecilie Smith-

Christensen, Siri Skjold Lexau, Trond Lødøen, Olaf Steen, Hogne Langset, Hege Agate 
Bakke-Alegerøy, Hauke Haupt, Anne-Cathrine Flyen, Axel Mykleby, Juliana Strogan, David 
Brand, Bente Mathisen, Annegreth Dietze-Schirdewahn, Åse Tveitnes 
 

 

 Meldt frafall Morten Stige, Hans Jørgen Wallin-Weihe, Magnus Borgos, Roberta Luciani, Eva 
Walderhaug 
 

 

 Møteleder  
Referent 

Marianne Knudsen 
Åse Tveitnes 

 
 

    
    
 1.Innkalling/ 

Referat 
1.1 Godkjenning av innkalling 

Ingen kommentarer. 
 

1.2 Godkjenning av referat fra 28.oktober 2019.  
Referatet ble godkjent med etterskrift: Hauke var til stede på møte 28/10 2019. 

 

 

 2. Orienteringer 2.1 Fra Styret til Rådet  
Marianne informerte om aktiviteten som har vært etter årsmøtet. 
 

• Ekstraordinært generalforsamlingsmøte: Formålet med denne ekstraordinære 
generalforsamlingen var å søke enighet om å avholde alle kommende lovfestede møter  
i 2020 som virtuelle møter. P.g.a covid19  vil altså Triennale General Assembly, 
Advisory Committee, Board og Bureau meetings bli avholdt som nettmøter i perioden 3.-
10. desember. 
 
Marianne ønsker tilbakemelding om hvem som ønsker å være med på General 
Assembly og således stiller seg til disposisjon for å være til stede ved avstemming.  
Det vil bli kaldt inn til et formøte for å diskutere gjennom sakene som skal stemmes 
over.  

 
• Europagruppemøte: Ble avholdt som nettmøte i juni. Norge var representert fra både 

Bergen, Oslo og Bodø på nettmøte. 
 
• Europeiske kvalitetsprinsipper: Har vært en hel del arbeid og gode diskusjoner om 

temaene i EU dokumentet som definerer kvalitetsprinsipper for restaureringsarbeid. 
ICOMOS´s brede engasjementet skyldes at det er grunn til å tro at prinsippene i 
dokumentet også kan bli førende for prosjekt utover EU-finansierte prosjekter.  
Norge har vært kritisk til et foreslått prinsipp om moderne design på nye element ved 
restaurering.  
 
Norge v/ Marianne bidro med innlegg på et arbeidsmøte i regi av ICOMOS Tyskland og 
Europa Nostra. På dette møte la representanter for håndverksgruppene frem deres 
skuffelse over at håndverksfagenes interesser er dårlig representert i dokumentet. 
ICOMOS presidenten understreker at ICOMOS ikke har hatt til hensikt å 
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underrepresentere håndverksfagenses interesseer. 
 Det er usikkert om når ny revisjon av dokumentet vil foreligge. 

 
                
2.2 Fra Rådet til styret 
• RBA v/ Bente:  

Bente rapporterer om stor aktivitet i sin gruppe internasjonalt (15 aktive medlemmer). 
- Training som var planlagt i Brasil i mai, er utsatt til november.  
- Webinar avholdes  for Latin America and the Caribbean (LAC) 26. 

august, med tema Human Right under Covid-19.   
- I India er Human Right blitt del av et årsstudie på Jindahl University Delha, 

India. 
- Australia ICOMOS har opprettet en egen arbeidsgruppe for RBA. 

Det oppforders til å besøke  gruppens facebookside: 
https://www.facebook.com/OurCommonDignity/ og gruppens rom på nettsiden til 
ICOMOS:  https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-rights-based-
approach 
 
RBA har en arbeidsplan hvor aktiviteter meldes inn til ICOMOS treårsplan som 
behandles på GA. Der fremmer de i år en resolusjon som danner rammen for 
arbeidsgruppens treårige aktiviteter. 
 
Det arbeides også med en egen logo. 

 
• SDWG og CCWG v/ Cecilie: 

Gruppene for klima og bærekraft jobber hånd i hånd. Fokus på Unescos nye 
klimastrategi og  bærekraft policy for ICOMOS medlemmer.  
Turisme: arbeidet med chateret er for tiden litt famlende. 
Cecilie er også invitert med inn i arbeidet med en Task force pga sitt innspill om turisme 
og hvordan organisasjonene kan bli mer bærekraftig.  

 
• ICLAFI v/ Hege:  

ICOMOS har gjort endring i.h.t nominering av verdsarv. ICLAFI-medlemmer er nå 
involvert i evaluering av nye nominasjoner. 

 
• ICAHM og CAR v/Trond:  

Melder om at det er svært vanskelig å komme i kontakt med Internasjonal 
bergkunstkomiteen. Det oppnår ingen respons med leder. (se sak 3.1 for plan 
oppfølging). 

 
• CIAV v/ Gisle:  

Årsmøte blir gjennomført i nettmøte 26. september kl 13.00. Gisle informerer om at 
årsmøte 2021 planlegges i samarbeid med trekomiteen og energikomiteen.  
Søren Vastrups konferanse om trearkitekturen i Karelen er utsatt til neste år.  
CIAV er engasjert i utfordringene i Beirut hvor ødeleggelsene er store etter eksplosjonen 
i havneområdet. 

 
• ICORP v/ Axel:  

Det berammede beredskapsmøte i Norge ble avlyst. Axel ønsker å forberede en 
beredskapsøvelse på et konkret verdensarvsted i Norge. Hege melder tilbake at 
Bryggen kan være en aktuell case og melder seg som samarbeidspart.  
Axel har sendt ut en fersk kartlegging av skader på viktige kulturhistoriske bygninger i 
Beirut.  
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 3. Organisasjon 3.1 Komiteenes kontakt mot internasjonale komiteer.  
Flere melder om at det er vanskelig å komme i kontakt med noen av de internasjonale 
komiteene. Gisle forbereder sak til neste møte i Scientific Council om hvile retningslinjer det 
er for kontakt mellom nasjonal og internasjonal fagkomite. Trond sender Gisle et kort notat 
om den konkrete situasjonen i CAR. 
 
3.2 Nye statutter.  
Årsmøtets innstilling er sendt til sekretariatet i Paris og skal videre behandles av The Board. 
Etter at et vedtak foreligger skal statuttene oversettes til norsk.  
De nye statuttene representerer ingen store endringer, men styret vil ikke lengre ha 
vararepresentant og valgperioden er blitt endret til maksimum 3X3 år sammenhengende for 
styreverv. 
 
3.3 Medlemsavgift  
Det er kommet opp forslag om å opprette seniormedlemskap med rabattert medlemsavgift. 
Bør styret arbeide videre med denne saken?  
Følgende moment ble diskutert: 

 - Rabattert seniormedlemskap kan være et tydelig signal om at vi ønsker at våre 
medlemmer bidrar med sin kompetanse også etter endt arbeidskarriere, noe som gagner 
organisasjonen vår.  

 - Reduksjon i kontingent for en stor del av medlemmene vil få stor konsekvens for ICOMOS 
Norges økonomi siden medlemskapet internasjonalt ikke gjenspeiler en ev rabatt. En rabatt 
bør derfor kun være av symbolsk art. 

 
Rådet anbefaler å legge saken til side til eventuelt nye moment blir lagt fram. 

 
3.4 Ekspert database/ Egen CV – bank for ICOMOS Norge 
Marianne informerte om at det er ønsker fra KLD om å etablere en ekspert database med 
CVer for ICOMOS medlemmer, til bruk ved både nasjonale og internasjonale forespørsler.  
 
Det er nyttig om ICOMOS har betre kunnskap til medlemmenes kvalifikasjoner. 
Forslag om at styret utreder muligheten av å samle inn CV-er til sine medlemmer.  
 
Det ble også påpekt at det er ulik praksis for og erfaring med hvordan henvendelse om 
ekspert-oppdrag blir distribuert, evaluert og respondert.  
 
 

 
 
 
Gisle 
Trond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styret 

 4. Faglig arbeid 4.1 Open space  - arena for refleksjon og diskusjon 
Cecile og Åse har sendt frem et forslag til styret om å etablere en nettbasert arena for 
refleksjon og diskusjon av erfaringer og aktuelle tema.   
Forslaget ble positivt mottatt og det vil bli en prøveordning utover høsten. Høstens møte vil 
bli åpne for Rådsmedlemmer og styret. Så snart formen har satt seg, er intensjonen å sende 
invitasjon til alle ICOMOS Norge sine medlemmer. 
 
Møtetidspunkt: Siste onsdag i måneden kl 20.00 - 21.00 
 
Utgangstema for refleksjon og diskusjon kan være forhåndsdefinert, men tema kan også 
komme frem i samtalen.  
 
Første møte: 
26. august kl 20.00 - 21.00: Innspill til transnasjonale serienominasjoner. Se sak 4.4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnstein 
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4.2 Emerging professionals  
Marianne infoirmerte om Flavio Carniel sitt arbeid som vår Focal Point i EP.  
Norges har lagt frem initiativ om at:  
1) Icomos Norge kan finne ekspertmedlemmer som kan  
bidra med en forelesning for EP´s Webinar.  
 
2) EP har de siste årene har hatt fokus på autentisitets-begrepet. Focal Point ønsker å 
intervjue de norske bidragsyterene til Nara-dokumentet,  Dag Myklebust, Knut Einar Larsen 
og Nils Marstein. 
Når det gjelder intervju bes det om at henvendelse går via Styret.  
 
4.3 Innspill til transnasjonale serienominasjoner 
Arnstein er utpekt som Focal Point i en arbeidsgruppe som skal evaluere sider ved 
transnasjonale serienominasjoner. Saksdokument, som ble presentert på et møte i juli er 
distribuert til Rådet og styret. 
  
Norge er bedt om å bidra med erfaringer og gi innspill til transnasjonale serienominasjoner.  
Det bes spesielt om erfaringer fra tidligere nominasjoner, og hvordan verdensarvstedet 
fungerer. For Norge gjelder dette Struve meridianbue.  
 
Arbeidsgruppe: Gisle og Axel, Juliane melder seg til å arbeide sammen med Arnstein for å få 
på plass en tilbakemelding innen fristen.  
 
Det vil bli mulighet til å diskutere tema og gi arbeidsgruppen innspill på Open space møte 26. 
august  kl 20.00. 
 
4.4 Tentativ liste. Etablere arbeidsgruppe.  
Styret informerer om at det er ønske om å etablere en arbeidsgruppe for tentativ liste med 
medlemmer fra styret og Rådet. Saken utsettes til arbeidet med transnasjonale 
serienominasjoner er gjennomført. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 5. Kalender Fagdag: 29.oktober, 12.00 – 14.00, nettmøte 
Forslag til tema: Presentasjon av de norske verdensarvsteder. Koordinatorene gir en 
presentasjon med fokus på utfordringer og  hvor står forvaltningen av 
verdensarvstedene.  
Magnus tar saken videre med koordinatorene. Og arbeider med en god vinkling på 
saken. 

 
Rådsmøte: 19.november, 16.30 – 18.30, nettmøte 
 
General Assembly  GA: Nettmøte innenfor perioden 3. -11. desember 2020.  
 
 

 
 
 
 
Magnus 
 

6 Eventuelt    
7 Neste møte  19. november kl 16.30 - 18.30 

 
 

     Åse 24.08.2020 
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