UTVIKLINGSNETT
Kulturminner i kommunene - KIK
Larvik 29. september 2016

Riksantikvarens Utviklingsnett
er et kompetansetilbud
som tar opp aktuelle
kulturminnefaglige emner.
Det skjer gjennom ulike
typer seminarer, både
dagsseminarer som
arrangeres rundt om i
landet og seminarer som
går mer i dybden.Tilbudet
er gratis og åpent for alle
interesserte, men emnene
er i hovedsak vinklet mot
problemstillinger og
ufordringer i kommuner og
lokalsamfunn. Seminarene er
også en viktig møteplass for
kulturminneforvaltningen på
alle nivå og andre fagmiljøer
og samfunnssektorer.
Program for arrangementene
legges fortløpende ut på
Riksantikvarens nettsider og
sendes ut til kontakter over
hele landet.

Riksantikvaren har de siste årene arrangert et antall seminarer rundt i landet om kulturminneplaner og
kommunalt kulturminnearbeid. Seminarene er del av arbeidet med KIK – kulturminner i kommunene og har
som mål å øke engasjementet og styrke kompetansen i kommunesektoren. Ved å utarbeide kulturminneplaner får kommunene både oversikt over viktige kulturminner og et redskap for videre forvaltning. Dette
styrker kommunenes politiske, strategiske og operative rolle på kulturminnefeltet. Planarbeidet gir også et
viktig demokratisk fundament ved å engasjere lokalsamfunnet i gode medvirkningsprosesser og deltakelse
fra både aktive eiere, den organiserte frivillighet, næringsliv og andre aktører.
Utviklingsnett i Larvik er et tilbud til kommuner som ønsker å lage kulturminneplan. Hvilke oppgaver og utfordringer står en overfor? Hvordan har ulike kommuner løst denne oppgaven? Hva kan museene,
fylkeskommunene og Riksantikvaren bidra med?

Program
09.30

Kaffe/registering

10.00

Velkommen

10.05

Kulturminner i kommunene – lokale verdier
Leidulf Mydland, Riksantikvaren

10.50

Pause

11.00

Nasjonale interesser i by
Mikael Lye, Riksantikvaren

11.30

Kulturminneplaner
Ole Christian Tollersrud, Riksantikvaren

12.00

Lunsj

12.45

Erfaringer fra noen kommuner

13.30

Fylkeskommunenes rolle og bidrag

14.00

Hva kan museene bidra med i kommunenes arbeid med kulturminneplaner?
Nils Anker, direktør ved Vestfoldmuseene
Herregårdsplanen som kulturminneplan og verdiskapingsprosjekt
Aina Aske, daglig leder ved Larvik museum

14.45

Pause

15.00

Historielagene som ressurs i lokalt kulturvernarbeid
Louise Brunborg-Næss, Landslaget for lokalhistorie og Audun Solberg, Hjartdal Historielag

15.30

Hvordan får vi alle med på laget?
Tor Bjørvik, kulturminneildsjel

16.00

Seminaret slutt

Seminaret er gratis, og arrangeres på Larvik museum, Nedre Fritzøegate 2 i Larvik.
Ønsker du mer informasjon om seminaret kontakt Tron Stranden tlf. 982 02 830,
e-post tron.stranden@ra.no
Påmelding senest innen 23. september via våre nettsider (se kalenderen og bruk påmeldingslink)
www.riksantikvaren.no.
Interessen for våre seminarer er stor. Dersom du etter å ha meldt deg på likevel ikke kan delta, vennligst
gi oss beskjed på e-post paamelding@ra.no

Bilde: Larvik museum. Foto: Vestfoldmuseene

