Nyhetsbrev, mars og april 2013

I begynnelsen av mars la Anne Enger ut «Kulturutredningen» og kulturvernkonferansen ble arrangert
for første gang. Kulturminnemeldingen fra Miljødepartementet lar vente på seg.

Kulturvernkonferansen
Lørdag 16. mars ble den første kulturvernkonferansen i regi av Kulturvernforbundet arrangert.
Konferansen fant sted på Oslo Militære Samfund og var oppstart for kulturminnedagene 2013. Over
100 var påmeldt til konferansen fra ulike kulturvernorganisasjoner, museer, kommuner og andre.
Temaet for den første delen av konferansen var «Stemmerettsjubileet 1913 -2013». Jan A.
Monsbakken fra Stemmerettskomiteen hadde et innlegg om den nasjonale feiringen av
stemmeretten. Professor i sosiologi Anne Krogstad fortsatte med et spennende foredrag om
stemmerett og samfunnsdeltagelse. Programmet etter lunsj var viet til kulturminnedagene og til
årets tema; «Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling». Professor i historie,
Ida Bull, fulgte opp med et interessant foredrag om historiens kvinner og menn. Jan Solberg fra
Kulturvernforbundet og Madelena Grossman fra Europarådet presentere kulturminnedagen fra et
nasjonalt og europeisk perspektiv. Grossman påpekte blant annet at de europeiske
kulturminnedagene er den mest omfattende kulturelle begivenheten i Europa. Konferanse
programmet ble avsluttet med en paneldiskusjon som omhandlet erfaringer og utfordringer med
kulturminnedagsaktiviteter.
Takk til alle som deltok og bidro til at kulturvernkonferansen 2013 ble en inspirerende og spennende
møteplass!

Kulturminnedagen 2013
Kulturminnedagene 2013 vil for andre år gå over flere dager, fra søndag 8. til søndag 15. september.
Tema for kulturminnedagene er: Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling.
Invitasjon er sendt alle kulturvernoranisasjoner, tidligere kulturminnedagsarrangører, samt landes
kommuner og museum. Arrangementsregistrering til Kulturminnedagene 2013 har åpnet! Skjemaet
finner du her: http://kulturvern.no/arrangementer/?a=add
Noen viktige frister:
1. juli er fristen for melde inn arrangementet hvis man ønske å få tilsendt gratis
arrangementsplakater.
11. august er siste frist for å registrere eller endre arrangementsinformasjon. Det er mulig å endre

informasjon om arrangementet helt fram til selve arrangementsdatoen, men endringer gjort etter
20. august blir ikke tatt med i presseutsendelser og annet informasjonsmateriell. Alle endringer blir
imidlertid synlige på arrangementsoversikten på nett.

Kulturutredningen 2014
Mandag 4. mars mottok Kulturminister Hadia Tajik Enger-utvalgets utredning, NOU 2013: 4,
Kulturutredningen 2014. Enger-utvalget ble satt ned av Regjeringen for å undersøke utviklingen i
norsk kulturpolitikk etter 2005, samt gi en vurdering av utfordringene kulturpolitikken står foran i
årene som kommer. En viktig del av kulturpolitikken etter 2005 har vært Kulturløftet I og Kulturløftet
II, som innebærer et stort økonomisk løft for norsk kulturliv.
Anne Enger på peker i sin tale under overrekkingen at det er et behov for å styrke «den kulturelle
grunnmuren» i form av et lokalt kulturløft. Hun sier videre at «Begivenhetskultur er viktig, men man
må ikke glemme kulturelle grunnmuren, sier hun, og peker på bibliotekene, kulturskolen, frivillige
organisasjoner, fritidsklubbene og kirken.»
Utvalget påpeker også utfordringen med uklarheter innenfor kulturpolitikkens sektoransvar, utvalget
mener det bør vurderes om ansvaret for kulturminnevernet bør flyttes fra Miljøverndepartementet
til Kulturdepartementet.
I forbindelse med Kulturløftet III drar kulturminister Hadia Tajik på besøk til alle landes fylket for å
lytte til det lokale kulturlivet. Innspillseminarer er åpne for alle og er en veldig god mulighet til å
komme med innspill direkte til kulturministeren. Se liste over seminarene på
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/kulturloftet/program-forfylkesturneen.html?id=713113

Forenklet momskompensasjonsordning for frivillige
Kulturdepartementet har gjort endringer i forskrift for momskompensasjon, for å gjøre ordningen
enklere og mer tilgjengelig for små frivillige organisasjoner.
Formålet med momskompensasjonsordning er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for
momskostnader ved kjøp av varer og tjenester. Kulturvernforbundet fornøyd med at kravet om at
underledd må oppbevare regnskap ikke ble tatt inn i den nye forskriften. Kulturdepartementet
arbeider videre med flere endringer i forskriften, som eventuelt skal iverksettes til neste år.
Endringene i momskompensasjonsordningen er som følger:






Minstegrenser for å søke om kompensasjon er endret fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenklet
modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i dokumentert modell.
Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående
søkere, sentralledd og aksjeselskap i forenklet modell er økt til 5 mill. kroner i likhet med
underledd.
Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående
søkere, sentral-, regionalledd, lokalledd og aksjeselskap i dokumentert modell er økt til 3 mill.
kr.
Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i dokumentert modell for
sentralledd, regionalledd og enkeltstående og fra 3 år til 1 år for lokalledd.
Krav til oppbevaring av dokumentasjon er redusert fra 10 til 3 år i forenklet modell for
sentralledd, regionalledd og enkeltstående.

