Nyhetsbrev oktober 2013

Regjeringsplattform, statsbudsjett og statsrådskabal. Oktober har vært en spennende
måned, og i Kulturvernforbundet har vi gjort vårt beste for analysere hvordan de
politiske endringene vil påvirker kulturvernorganisasjonene. I tillegg har vi hatt
styresamling og regionmøte i Stavanger hvor vi har staket ut kursen for forbundet og
kulturminnedagene framover.

Budsjettforslag fra Stoltenbergregjeringen
Stoltenbergregjeringen
Regjeringen holder sitt løfte om opptrapping av momskompensasjonsordningen til 1,2
mrd. Dette er den viktigste nyheten for våre organisasjonene på 2014-budsjettet fra
den avtroppende regjeringen. Ingen nye kulturvernorganisasjoner er tildelt
grunnstøtte, verken på Kulturdepartementet eller Miljøverndepartementets budsjett.
Noen av organisasjonene på Miljøverndepartementets budsjett får i år en tilskuddsøkning som resultat av en omlegging av tilskuddsordningen som ble igangsatt i 2011.
Les hele saken på våre nettsider: http://kulturvern.no/statsbudsjettet/

Ny regjering
Det var knyttet stor spenning til Erna Solberg sin presentasjon av den nye regjeringen
i forrige uke, men endringene i departementsstrukturen var mindre enn noen kanskje
hadde ventet. Både Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet består. De
endringene som har størst relevans for kulturvernet er at i Miljøverndepartementet
Planavdelingen (med ansvar for plan og bygningsloven) blir flyttet til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og at Kystverket blir flyttet til
Samferdselsedpartementet og. Dette betyr at Samferdselsdepartementet heretter blir
et viktigere departement å forholde seg til for oss.
Ut i fra regjeringsplattformen fra Solberg-regjeringen kan vi ikke se at den nye
regjeringen staker ut noen ny kurs for kulturvernet i Norge, men vi finner noen små
positive signaler. Det er blant annet grunn til å tro at det vil dukke opp flere nye
støtteordninger som kan være interessante for våre medlemsorganisasjoner.
Frivillighetspolitikk har generelt sett fått mye plass i erklæringen og vi håper og tror

den nye regjeringen mener det den sier når det står at de vil bedre vilkårene og
styrke de økonomiske ordningene for frivillige organisasjoner.

Kontaktforum for Kulturminnedagene
Det er tid for nytt kontaktmøte for Kulturminnedagene 5. november, med
oppsummering av årets dager og presentasjon av neste års tema. Invitasjoner er
sendt ut til medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere. Kontakt Louise i
sekretariatet hvis du/dere savner invitasjon.

Kommunikasjonsverksted
Endelig blir det nytt kommunikasjonsverksted for kulturvernere! 25. november
inviterer vi til seminar om billedbruk på nett og papir. Vi setter fokus på hvordan man
finner fram til og bruker gode bilder i medlemsblader, på nettsider og sosiale medier.
Stikkord:
•
Hva er et godt illustrasjonsfoto
•
Bildesamlinger på nett
•
Fotojuss
Kommunikasjonsverkstedet er populært og plassene fylles fort opp, så meld dere
gjerne på med en gang til louise@kulturvern.no. Fristen for påmelding er 7.
november. Fullstendig program her: http://kulturvern.no/wpadmin/post.php?post=1166&action=edit&message=6a

Slektsforskerdagen
Førstkommende lørdag feires slektsforskningen landet rundt. DIS-Norge står bak
dette årlige arrangementet, som markeres i alle landets fylker. I tillegg til DIS sine
distriktslag er historielag og ulike arkivinstitusjoner med på å markere dagen. Mange
steder samarbeider Dette er det eneste nasjonale arrangementet for slektsforskning i
Norge. Se oversikt over alle arrangementene på DIS-Norge sine hjemmesider:
http://www.disnorge.no/cms/slektsforskerdagen-2013-arrangementer

Wikipedia
Wiki pediapedia-seminar:
seminar: Kulturarv i fri flyt
Kulturrådet, Riksantikvaren og Riksarkivet inviterer til seminar om Wikipedia som
formidlingsarena for kulturvernet. På seminaret får du høre mer om wikipe.
diaprosjektene som disse institusjonene er involvert i i Norge, og tilsvarende
samarbeidsprosjekter i Nederland og Sverige. I pausene blir det tilbud om praktisk
hjelp i redigering og bruk av Wikipedia. Seminar foregår i Oslo 26. november, på
Cinemateket, Filmens hus.Program og påmelding:
http://kulturradet.no/kalender/hendelse/-/asset_publisher/cZ26/content/kalenderwikipediaseminar-261113

Seminar om håndverkskompetanse
«Breidablikk – nasjonalt forum for kulturarv» arrangerer seminar om
håndverkskompetanse på Næringslivets Hus i Oslo 7. november. Seminaret

gjennomføres i samarbeid med Bygg og Bevar og Byggenæringens Landsforening. For
invitasjon og program: Se http://www.disenkolonial.no/?id=111

Ny direktør i Norsk Kulturarv
Norsk Kulturarv har ansatt ny direktør som skal overta når Simen Bjørgen begynner i
Kulturminnefondet i november. Erik Lillebråten frå Vågå har reiselivsbakgrunn og
økonomisk og administrativ utdanning fra Norsk Hotellhøgskole. Vi ønsker Erik
velkommen på kulturvern-laget!

NAV’s forskningsstipend
Norske Akevitters venner skal i år for første gang dele ut et stipend for forskning om
norsk akevitthistorie og drikkekultur. Forskningsstipendet er på 70.000 kroner.
Stipendet er opprettet i samarbeid med og støtte fra Strand-Unikorn, HOFF og
Atlungstad Brenneri. Søknadsfristen er 15. november 2013. Søknadsskjema og
opplysninger for øvrig finnes på NAVs hjemmesider: http://www.norskakevitt.org/article.aspx?catID=1438&artID=6817.

Flere datoer:
datoer:
•
•
•
•
•
•
•

1. november: Søknadsfrist Norsk Kulturminnefond
9.-10. november: LAN-party for slektsforskere, Kulturvernets hus, Oslo.
12. november: Norsk Heraldisk Forening inviterer til foredrag om "Bruk av
heraldiske merker på gamle kart", Kulturvernets Hus, Oslo
3. desember: Søknadsfrist Norsk Kulturfond (Kulturrådet)
15. mars: Kulturvernkonferansen
28.-30. mars Kystlagsseminar, Tromsø
9. til 11. mai: Kulturvernforbundets årsmøte, Asker

www.kulturvern.no
www.twitter.com/kulturvern
www.instagram.com/kulturvern
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