
 

 

Referat fra Verdensarvrådsmøte 23.11.18 
Tilstede: Merket nedenfor. Monique Jørgensen og Eirihn Keuer meldte forfall. 

Organisasjon Medlem Personlig varamedlem 

Finnmark Fylkeskommune Ragnhild Vassvik Geir Ove Bakken 

 Monique Jørgensen Arne Myrseth 

Hammerfest kommune Alf E. Jacobsen Berit Hågensen 

 Eirihn Keuer Reidar Johansen 

Alta kommune Monica Nielsen Hilde Søraa 

 Bengt Stabrun 

Johansen 

Oddveig Hammari 

Kautokeino kommune Johan Vasara Inger M. Bongo 

 Klemet Erland Hætta Hans Isak Olsen 

 

Observatører: 

Fylkesrådmann Finnmark Fylkeskommune Øystein Ruud/ vara: Marit Reiersen 

Riksantikvaren v/Trond Taugbøl 

Kartverket v/ Per Christian Bratheim 

Rådmenn: Leif-Vidar Olsen / vara: G. Hagen 

Bjørn-Atle Hansen /vara:  

Kent Valio / admin: Karen Proksi 

 

 



Observatører tilstede: Bjørn Atle Hansen rådmann Alta kom ikke, men hadde godtatt 

innkallingen og vara ble ikke innkalt.  

Sak 10 /18 Orienteringer 

Orienteringer om hva som var gjort i løpet av sommeren 2018 angående tiltak og hva som 

gjenstår for 2019.  Hva som er gjort med hensyn til felles formidlingsplan for Struves 

meridianbue i de tre kommunene og hva som gjenstår for 2019.  

Utover arbeid med tiltakene, formidlingsplan og verdensarvsenter kom det ikke ytterligere 

innspill enn et sterkt ønske om aktivitet i alle kommunene. 

Sak 11/18 Utredning av verdensarvsenter for Struves meridianbue-Norge 

Diskusjonen dreide seg om å få til gode synergier ved å knytte VA-senter til etablerte museer. 

Prosessen videre må være å sende likelydende saksutredning, vedlegg og vedtak til 

kommunene for behandling. Saksutredningen bør anbefale at kommunene bidrar med x-

antall kroner til midler for en prosjektleder. Lobbyering i forhold til Statsbudsjettet bør foregå 

allerede innen mars 2019, når finans legger sitt budsjett.  Ved søknad om eksterne midler bør 

det derfor vise til lokal/ regional finansiering.  Det bør også etter behandling i kommunene 

inngås en partnerskapsavtale mellom aktørene: kommunene og fylkeskommunen.  Vi vil 

dermed få synliggjort hvor viktig verdensarven er for kommunene. 

Vedtak: 

Verdensarvrådet anbefaler at Verdensarvsenter for Struves meridianbue etableres med et 

eget Verdensarvsenter i Hammerfest og med Verdensarv-avdeling i Kautokeino.  

 
 
Koordinatorfunksjonen kan FFK delegere til en stilling ved Alta Museum, med tettere 
tilknytning til verdensarvavdelingen, stillingen kan/bør vurderes flyttet til verdensarvsenter 
etter autorisasjon. 
 

Verdensarvrådet anbefaler at Verdensarvsenter for Struves Meridianbue organiseres som 

avdeling ved museet i Hammerfest, og at informasjonsmedarbeider i Kautokeino er ansatt ved 

dette museet med arbeidsplass i Kautokeino. 

Verdensarvrådet anbefaler at utredningene behandles i kommunene og Fylkeskommunen 

innen juni 2019. Det bør engasjeres en prosjektleder for å få framdrift i planene. En 

prosjektlederstilling kan finansieres som et spleiselag mellom kommunene/ fylkeskommunen 

og eksterne midler. 

Sak 12/18 Hensynssoner/ buffersoner 

Det ble holdt en orientering i hva som er OUV og hvor viktig det er at Struves meridianbues 

punkter har buffersoner. Spesielt ble det påpekt at alle punktene i gradmålingsrekken og 

ekspansjonsnettet var viktige oppsluttende verdier. De var en viktig del av metoden for 

oppmålingen av Struves Meridianbue og må tas hensyn til. Det ble også orientert om 



Riksantikvarens arbeid opp mot NVE. Det ble også påpekt viktigheten av at koordinator er 

orientert og involvert i arbeid som angår Struves meridianbue. 

Vedtak: 

Verdensarvrådet anbefaler Alta kommune og Hammerfest kommune om å igangsette 

arbeidet med en hensynssone/buffersone for verdensarven Struves meridianbues 

verdensarvpunkter. 

Sak 13/18 Eierforhold av punktenes areal 

Hammerfest kommune, Kartverket og Fefo er eiere av grunnen til verdensarven vår. Et 

verdensarvsenter vil ha behov for ytterligere finansiering og trenger bidrag. Forpliktende 

driftstilskudd fra eierne er derfor nødvendig, sammen med involverte kommuner og 

fylkeskommunen. 

Vedtak: 

Det ble besluttet at verdensarvråds leder og koordinator innkaller grunneiere til et møte for 

å få til avtaler for mer forpliktende samarbeid. 

Sak 14/8 Neste møte i Verdensarvrådet 

Neste Verdensarvrådsmøte bør være etter kommunenes behandling av verdensarvsenter og 

delfinansiering av prosjektlederstilling.  Det foreslås 29 /4-19. 

Undertegnet dato: 

Leder …………………………………… 

 

Neste leder…………………………………… 


