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Verdsarvrådet for verdsarvstaden Bryggen. Val av to medlem og to varamedlem
Forslag til innstilling
For den neste valperioden, oppnemnar Vestland fylkeskommune følgjande representantar til Verdsarvrådet
for verdsarvstaden Bryggen:
1.
2.
3.
4.

Namn:_____________ (medlem)
Namn:_____________ (medlem)
Namn:_____________(vara)
Namn:_____________(vara)

Samandrag
Saka gjeld oppnemning av to medlemar og to varamedlemar til Verdsarvråd for verdsarvstaden Bryggen
for valperioden 2019-2023.
I førre valperiode var desse oppnemnd frå Hordaland fylkeskommune: Medlem: Kjell Håland og Mona
Røsvik Strømme; Varamedlem: Beate Husa og Geir Kjell Andersland. (vedtak i Fylkestinget 12. og
13.06.2018, sak 70/18).
Verdsarvrådet er politisk samansett, med to folkevalde representantar frå Vestland fylkeskommune og to frå
Bergen kommune. Kvar representant har ein vararepresentant, som møter ved fråvær. Det skal vere
representasjon frå både posisjon og opposisjon. Leiarvervet vekslar mellom fylkeskommune og kommune,
med ei årleg rullering. Verdsarvrådet er eit konsensusutval. Verdsarvrådet har to faglege bisitjarar frå
kulturminneforvaltinga i kvart av forvaltingsnivåa. Leiar av fagrådet er fast observatør. Andre aktørar kan
kallast inn ved behov. Verdsarvkoordinatoren i Bergen kommune er sekretær for rådet.

Rune Haugsdal
prosjektleiar

Per Morten Ekerhovd
påtroppande fylkesdirektør for
kultur, idrett og inkludering
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Saksutgreiing
Bakgrunn for saka
Bryggen i Bergen vart innskriven på UNESCO si verdsarvliste i 1979 og vert med dette rekna for å ha ein
uerstatteleg verdi for menneskeheita. Den statlege verdsarvpolitikken er nedfelt i Stortingsmelding 35
(2012-2013) Framtid med fotfeste (kapittel 4.8). Saman med føringane frå stortingsmeldinga er dette
bakgrunnen for arbeidet med ein ny, heilskapleg struktur for arbeidet rundt verdsarvstaden Bryggen. Som
del av dette er det oppretta ei statleg finansiert stilling som verdsarvkoordinator, som fungerer som
kontaktperson for verdsarvstaden og nav i verdsarvarbeidet. Det er òg etablert eit verdsarvråd og eit fagråd.
Fylkesutvalet i Hordaland fylkeskommune slutta seg 31.5.2018 til denne organiseringa av verdsarvarbeidet
på Bryggen (sak 142/18), og verdsarvrådet konstituerte seg i september 2018.
Verdsarvrådet har som føremål å ha overordna ansvar for å sikre ivaretaking av Verdsarvstaden Bryggen, i
tråd med retningslinene knytt til verdsarvkonvensjonen og forvaltingsplanen. Til verdsarvrådets ansvars- og
arbeidsoppgåver høyrer m.a. å sikre bruk av verdsarvkonvensjonen og melde frå til statsparten når
verdsarven er trua, ha ansvar for samla årsrapport og bidra til den periodiske rapporteringa frå statsparten
til UNESCO, ha ansvar for at det ligg føre ein forvaltingsplan og at denne vert følgd opp, sørga for at det
ligg føre ein overordna strategi for formidling av verdsarven, langsiktig arbeid med mobilisering av
ressursar, styrka den lokale forankringa, og vera høyrings/rådgjevande organ for saker som gjeld
verdsarven.
Verdsarvrådet er politisk samansett, med to folkevalde representantar frå Vestland fylkeskommune og to frå
Bergen kommune. Kvar representant har ein vararepresentant, som møter ved fråvær. Det skal vere
representasjon frå både posisjon og opposisjon. Leiarvervet vekslar mellom fylkeskommune og kommune,
med ei årleg rullering. Verdsarvrådet er eit konsensus-utval. Verdsarvrådet har to faglege bisitjarar frå kvart
forvaltingsnivå, inklusiv Fylkeskonservatoren og Byantikvaren. Leiar av fagrådet er fast observatør. Andre
aktørar kan kallast inn ved behov. Verdsarvkoordinatoren er sekretær for rådet.
Val av medlem skal følge fylkeskommunal og kommunal valsyklus med ordinær valperiode på fire år. Ved
etableringa av rådet i 2018 vart dei følgjande valt som medlem i verdsarvrådet for Bryggen frå Hordaland
fylkeskommune for resten av den inneverande fylkesvalsperioden:
Medlem: Kjell Håland og Mona Røsvik Strømme; Varamedlem: Beate Husa og Geir Kjell Andersland.
(vedtak i Fylkestinget 12. og 13.06.2018, sak 70/18).

Vedtakskompetanse
Valnemnda
Vestland fylkesting

Vurderingar og verknader
Økonomi: Ikkje relevant
Klima: Ikkje relevant
Folkehelse: Ikkje relevant
Regional planstrategi: Ikkje relevant

Konklusjon
Val av 2 medlem og to varamedlem til Rådet for verdsarvstaden Bryggen bør skje så snart dette er mogeleg
og i løpet av 2019.

