Nyhetsbrev november 2013

November har vært den store budsjettmåneden. Vi hadde akkurat tatt innover oss
budsjettforslaget fra Stoltenbergregjeringen for 2014 da Solberg-regjeringen kom
med sitt budsjettforslag. Og så var det tautrekking med støttepartiene før et endelig
revidert budsjett var klart. Og innimellom har det vært stortingshøringer om
budsjettene.

Revidert budsjettforslag
budsjettforslag fra Solbergregjeringen
Solbergregjeringen
I regjeringens endringsforslag til statsbudsjettet var det flere endringer som gir et
dårlig signal om den nye regjeringens satsing på kulturminner og frivillighet.
Grunnstøtten på Miljøverndepartementets budsjett ble foreslått redusert med 5 mill.
kroner og driftsstøtten over Kulturrådet med 14,5 mill. kroner. Det mest alvorlige var
likevel at regjeringen legger inn full drivstoffavgift på verneverdige fartøy og
museumsjernbaner, ved at Solberg-regjeringen tar vekk forslag om kompensasjon for
dette på Riksantikvarens budsjett (til sammen 7 millioner). Dessuten reduseres
kulturfondets støtte til kulturvern en million kroner og tilskuddet til kystkultur over
Fiskeridepartementet med 1 mill.
Etter forhandlinger med KRF og Venstre ble kuttet i grunnstøtten fra
Miljøverndepartementet heldigvis trukket, men det gjenstår fortsatt å se hvordan den
Blå regjeringen tenker seg at de skal styrke kulturarven…

Høringer i Stortingskomiteene
Kulturvernforbundet har sammen med flere av medlemsorganisasjonene de siste to
uker deltatt i høringer om budsjettforslagene for 2014 i henholdsvis energi- og
miljøkomitéen, familie- og kulturkomitéen og transport- og kommunikasjonskomitéen
i Stortinget. Vi møtte interesserte og årvåkne stortingsrepresentanter som stilte gode
spørsmål. Noen av høringene ligger i Stortingets Videorkiv. For å se Generalsekretær
Jan Solberg i aksjon kulturkomiteen se ca 25minutter inn i dette klippet:
http://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-

sendinger/?mbid=/2013/H264-full/Hoeringssal2/11/12/Hoeringssal2-20131112085456.mp4&msid=304&dateid=10003607

Kulturminnedagene 2014
Tema for neste års kulturminnedager er: «Den store reisen: 200 års
smfunnsutvikling». Med dette temaet ønsker vi å belyse hva som har skjedd av
utvikling og endring i samfunnet vårt siden grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll i 1814.
Kulturminnedagene vil i 2014 foregå i perioden lørdag 13. september til søndag 21.
september. Med en hel uke + en helg håper vi at alle vil kunne finne en eller flere
dato som passer for sine arrangement. Vi vil komme tilbake til dere med informasjon
om registrering og Kulturminnedagsprisen. Følg oss gjerne på facebook
(www.facebook.com/kulturminnedagene) for å holde dere oppdatert.

Nye koster i Kulturvernets hus
I løpet av den siste uken har vi fått hele fire «nye» medarbeidere i Kulturvernets Hus.
Hedda Lombardo er tilsatt som ny generalsekretær i Norsk Forening for Fartøyvern
etter Ann Berith Hulthin. Lombardo kommer fra stillingen som organisasjonsrådgiver i
foreningen og har lang erfaring med organisasjonsarbeid i foreningen og har et stort
nettverk i fartøyvernmiljøet. Hedda tiltrer stillingen umiddelbart. Klaaspeter Kuperus
etterfølger Hedda i som organisasjonsrådgiver. Kulturvernforbundet ser frem til godt
samarbeid med Hedda og Klaaspeter.
I tillegg ønsker vi Jorid Martinsen velkommen som kommunikasjonsmedarbeider i
Norges Husflidslag, og Monica Lindanger som ny organisasjonssekretær i Norsk
Fyrhistorisk forening. Lykke til ønskes alle sammen!

Kulturvern i Media
De siste par ukene har flere Kulturvernorganisasjoner hatt oppslag i media.
Fortidsminneforeningen kommenterer Riksrevisjonenes knusende dom over det
offentlige kulturminnevernet i Kulturnytt onsdag 20. november, og i samme sending
er HIFOs styreleder intervjuet om formidling av historiefaget. Hør hele sendingen her:
http://radio.nrk.no/serie/kulturnytt-radio/mnma01023113/20-11-2013#t=8m14s. I
forrige uke var Norsk forening for Fartøyvern i NRK Kulturnytt for å snakke om
bortfallet av kompensasjonen for drivstoffavgift for bevegelige kulturminner:
http://radio.nrk.no/serie/kulturnytt-radio/mnma01022713/14-11-2013#t=9m57s, og
Norges Husflidslag hadde tirsdag denne kronikken om statsbudsjettet på trykk i
Nationen: http://www.husflid.no/husflid/aktuelt/kulturbudsjettet. I tillegg var
Forbundet Kystens avlysning av TOKT 2014 tema i Kulturnytt 5. november (se saken
under). Det er gøy å se at så mange av organisasjonene er offensive og griper
sjansen når media viser interesse.

Tokt 2014 avlyses
Landsstyret i Forbundet KYSTEN vedtok på sitt møte 16. november å avlyse sin store
satsing i forbindelse med Grunnlovsjubileet, Tokt 2014. Grunnen til avlysningen er at

Forbundet ikke har fått inn tilstrekkelig med økonomiske midler til å kunne
gjennomføre toktet. Etter at det ble kjent at Tokt 2014 ble avlyst ble saken plukket
opp av flere medier. Kulturnytt laget et innslag der hovedsaken var «kystkulturens
usynlighet i grunnlovsjubileet». Les mer: http://www.kysten.no/tokt-2014-er-avlyst

Bokutgivelse: Leve kulturarven
Museumsforlaget utgir i disse dager en bok om immateriell kulturarv, Leve
Kulturarven. Redaktører for boka er Eivind Falk og Dag Feldborg ved Senter for
immateriell kulturarv SIKA, Lillehammer museum. Forlaget skriver i sin omtale:
Den beste måten å verne immateriell kulturarv på, er gjennom praksis – og det er
bokas røde tråd. Frivillige organisasjoner og ildsjeler i feltet presenterer og reflekterer
over sine prosjekter. Artiklenes tema spenner vidt – fra trosopplæring til husflid, fra
matkultur og folkedans til blikk på romanifolkets kulturhistorie. Dette burde være
interessant stoff for de fleste kulturvernere. Boken kan bestilles fra Museumsforlaget
eller gjennom vanlige nettbokhandler.

Datoer:
•
•
•
•
•

3. desember: Søknadsfrist Norsk Kulturfond (Kulturrådet)
15. mars: Kulturvernkonferansen
28.-30. mars Kystlagsseminar, Tromsø
9. til 11. mai: Kulturvernforbundets årsmøte, Asker
12. til 15. juni: Norges Husflidslag landsmøte, Bodø

Meld inn møter og aktiviteter til louise@kulturvern.no
www.kulturvern.no
www.twitter.com/kulturvern
www.instagram.com/kulturvern
www.facebook.com/kulturminnedagene

