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Representantskapsmøtet
2006 på Kongsberg

Buskerud:
Arne Holm, Jørn Jensen, Arne Øvrebø, Anne Kierulf
og Jorunn Wiik (obs.)
Vestfold:
Bjørn Torkildsen, Bjørn Kvarenes, Kaare N.
Bergløff, Elisabeth Holmsen (obs) og Ingeborg
Bjørgen (obs)

Deler av sak 1 (nedsettelse av resolusjonskomité) ble
behandlet 9. juni, det resterende sakskartet 10. juni.

Telemark:
Mads Rickfelt og Jean Aase

Sak 1: Konstituering

Aust-Agder:
Per Arnt Carlsen, Trygve Svalheim og Sidsel
Terjesen Søm

Leder for Buskerud avdeling, Arne Holm, ønsket velkommen til fylket og Kongsberg.
Representantskapets ordfører, Sigrid Lindstad, erklærte representantskapsmøtet 2006 for lovlig satt.
Resolusjonskomité:
Representantskapets ordfører orienterte om innlevering og behandlingsprosedyre for resolusjoner. Hovedstyret foreslo følgende kandidater til resolusjonskomité:
Ove Losnegård, hovedstyret (leder)
Arne Holm, Buskerud avdeling
Frida-Tove Meland, Nord-Trøndelag avdeling
John Arne Balto, hovedadministrasjonen (sekretær)
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon
Navneopprop:
Generalsekretær Elisabeth Seip foretok navneopprop. Følgene representanter møtte for avdelingene:
Oslo og Akershus:
Sten Sture Larre, Ragnvald Bing Lorentzen, Øivind
Skøien, Else-Marie Dahll, Margrete Moe, Kristin
Jahnsen, Ola H. Fjeldheim, Arne Lie Christensen,
Åse Dammann, Linda Lovise Veiby, Ingeborg Magerøy (obs) og Benedicte Angell Uteng (obs)

Vest-Agder:
Erik Østrådal
Rogaland:
Hans Dybvad Olesen og Live Gram
Bergen og Hordaland:
Leif Jæger, Carolyn Ahmer, Espen Stange og Erlend
Hofstad (obs)
Sogn og Fjordane:
Ragnhild Mork, Jorunn Nyttingsnes, Asbjørn Tyssen
og Bjørg Alme Johannessen (obs)
Sunnmøre:
Trine Naadland og Jacob Heltne
Romsdal:
Berge Hjørungnes og Knut Bryn
Nordmøre:
Toril Røsand
Den trønderske avdeling:
Geir Thomas Risåsen, Trygve Bragstad, Sissel
Guttormsen, Kristin Foosnæs, Terje Bratberg og
John-Arild Johansen (obs)
Den gamle Bergstad:
Fredrik Prøsch og Vaabo Vainomaa

Østfold:
Svein Norheim, Thor Haugsten og Victoria Brand
Grønbeck.

Nord-Trøndelag:
Frida Tove Meland og Kolbein Dahle

Hedmark:
Geir Østerheim og Magne Thorlefsen

Nordland:
Trygve Breivik, Arnstein Brekke og Ole A. Ødegård

Oppland:
Kåre Hosar og Kirsten Andberg

Troms:
Bodil Ruud
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Finnmark:
Jørgen Dahl
Øvrige:
Representantskapets ordfører og varaordfører:
Sigrid Lindstad og Astri M. Lund
Hovedstyret:
Roy Åge Håpnes, John Steen Holm, Ove Losnegård,
Torill N. Klevmark, Mette Paavola, Karl Gervin og
Else M. Skau.
Administrasjonen:
Elisabeth Seip, Gro Osland, Eli-Sofie Thorne, John
Arne Balto, Eva Bekkely, Silja Selfors, Elisabeth
Anne Nordmark, Linda Aaboen og Ine Nyseth
Valgkomiteen:
Dyveke Bast
Gjester:
Pål Giørtz, Norges kulturvernforbund
Johan S. Helberg, Norges kulturvernforbund
Av de tilstedeværende var det 59 stemmeberettigete. I
tillegg ble det godkjent 7 fullmakter. Det var til sammen
66 stemmer.
Møtefunksjonærer:
Hovedstyret fremmet følgende forslag:
Referenter:
Eli-Sofie Thorne og Silja Selfors
To representanter til å underskrive protokollen:
Arne Holm og Kåre Hosar
Tellekorps:
Jon-Arild Johansen, Bjørg A. Johannessen og Ingeborg Bjørgen
Vedtak:
Møtefunksjonærer ble valgt ved akklamasjon
Telegram til Hennes Majestet Dronning Sonja
Representantskapets ordfører, Sigrid Lindstad, fremmet forslag om å sende telegram til foreningens høye
beskytter, H.M. Dronning Sonja, med følgende ordlyd:
«Fortidsminneforeningens høyeste organ, representantskapet, avholder sitt ordinære årlige møte på
Kongsberg denne sommeren.
Representantskapet vil med dette sende sine beste hilsener til Hennes Majestet Dronning Sonja, Fortidsminneforeningens høye beskytter!
Fortidsminneforeningen er takknemlig for at
Hennes Majestet i år har besluttet å videreføre sitt
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beskytterskap. Dette er en ære for foreningen og til
stor oppmuntring i vårt arbeid fremover.
Med vennlig hilsen
FORTIDSMINNEFORENINGEN
Sigrid Lindstad
representantskapets ordfører»
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.
Den 10. juni mottok vi følgende svar fra Det kongelige hoff:
«Fortidsminneforeningen
v/ Sigrid Lindstad,
Representantskapets ordfører
Quality hotel Grand
Kongsberg
Jeg takker for hyggelig hilsen og sender alle deltakerne i representantskapsmøtet mine beste ønsker
Sonja»

Sak 2: Hovedstyrets årsmelding
Hovedstyrets nestleder, Roy Åge Håpnes, la frem styrets forslag til årsmelding for 2005.
Vedtak:
Årsmeldingen 2005 ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 3: Hovedstyrets regnskap
Organisasjonssjef Gro Osland la frem hovedstyrets
forslag til regnskap for 2005 og orienterte om den
økonomiske situasjonen.
Astri M. Lund leste konklusjonen i revisjonsberetningen.
Vedtak:
Regnskapet for 2005 ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 4: Fortidsminneforeningens
overordnete eiendomspolitikk
Hovedstyrets fungerende leder, nestleder Roy Åge
Håpnes, og styremedlem John Steen Holm la frem
forslaget og fundamentet for denne saken, som går
tilbake til representantskapets vedtak i 1990, det
såkalte Å-vedtaket.
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Hovedstyret hadde utarbeidet et eget hefte med presentasjon av eiendommene som grunnlag for representantskapets debatt.
Dessuten forelå en betenkning om foreningens eiendomsforvaltning fra Advokatfirmaet Grette DA, datert den 27.04.2006.
Det forelå to innsendte dokumenter fra avdelingene
som ble lagt frem under denne saken:
• Brev fra Sunnmøre, Vestfold og Østfold avdelinger datert den 26.4.2006 «Sak til representantskapsmøtet»
• Brev fra Sogn og Fjordane avdeling datert den
23.4.2006 «Forvaltning av foreninga sine eigedomar»
Hovedstyrets forslag til vedtak:
Eiendommene er Fortidsminneforeningens felles ansvar:
1. Generelt om budsjett og regnskap knyttet til eiendommene
1.1. Inntekter og utgifter knyttet til eiendomsforvaltningen skal konsekvent skilles fra forvaltende avdelings driftsbudsjett og regnskap.
1.2. Hver enkelt eiendom skal ha et eget budsjett og
regnskap som følger en felles kontoplan. Der hvor en
avdeling forvalter flere eiendommer, skal regnskapet
for hver enkelt eiendom føres atskilt. Felles kontoplan utarbeides sentralt og tas i bruk for alle eiendommer fra 01.01.2007.
2. Om prinsipper for økonomistyringen knyttet til eiendommene
2.1. Forvaltende avdeling skal ha et administrasjonsbidrag for den innsats som legges ned i eiendomsforvaltningen. Dette skal legges inn på utgiftssiden i
budsjettet for den enkelte eiendom.
2.2. Dersom eiendommen skal være åpen for besøkende eller utleie, skal alle utgifter til dette minimum
dekkes av inntektene fra samme, hvis ikke andre forhold vurderes som så viktige at de tilsier noe annet.

3. Ansvarsfordeling i eiendomsdriften
3.1. Hovedstyret vedtar budsjett for alle enkelteiendommer hvert år. De eiendomsforvaltende avdelinger skal fremme forslag til slikt budsjett for de eiendommer som de har i sin portefølje. Eiendomsutvalget behandler forslagene. Administrasjonen
fremmer så innstilling for hovedstyret i saken. Ved en
slik samlet behandling av eiendomsøkonomien styrer foreningen tilgjengelige midler til eiendommer
som har behov for innsats.
3.2. Den daglige økonomistyringen for eiendommene, i henhold til vedtatt budsjett, skjer i de eiendomsforvaltende avdelinger. Avdelingen er ansvarlig
for at gjennomføringen av prosjekter skjer i overensstemmelse med Riksantikvarens og hovedstyrets vilkår for tildeling av tilskudd.
3.3. Ved uforutsette hendelser som kan ha konsekvenser for faglige vurderinger, økonomi og fremdrift
skal den forvaltende avdeling umiddelbart kontakte
foreningen sentralt.
3.4. Regnskap sammenholdt med budsjett legges
fram av eiendomsforvaltende avdeling for hovedstyret, som vedtar dette. Eventuelt sluttoppgjør vil bli utbetalt når regnskapet er vedtatt.
3.5. Hovedstyret oppnevner et eiendomsutvalg.
Eiendomssjefen tilrettelegger arbeidet for utvalget,
som har følgende oppgaver:
• Utarbeide en helhetlig, rullerende prioriteringsliste for vedlikeholdsprosjekter knyttet til foreningseiendommene.
• Utarbeide en årlig, prioritert innstilling, i samsvar
med foreningens overordnete eiendomspolitikk,
vedrørende dekning av vedlikeholdsutgifter og
fordeling av midler til eiendommene.
Vurderingen skal være basert på de behov som
fremkommer av innsendte FDV-rapporter og avdelingenes forslag til budsjett for den enkelte eiendom.
• Kunne foreslå tiltak for å forbedre inntjening,
markedsføring, formidling etc.
4. Årsplan

2.3. Langsiktige utleieforhold må minimum ta sikte
på å dekke utgifter inkludert nødvendig vedlikehold.

4.1. Gjennomføring av rutinene skjer etter en oppsatt
årsplan.

2.4. Fordeling av eventuelt overskudd av eiendomsdrift skal kunne skje til alle avdelinger, og fordeles av
hovedstyret etter en prioritert innstilling fra eiendomsutvalget (se punkt 3.5.)

5. Tidsplan
5.1. Høsten 2006: Felles kontoplan forberedes og innføres fra 1.1.2007.
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5.2. Høsten 2006: Hovedstyret oppnevner eiendomsutvalget.
5.3. Høsten 2007: Første innsending av budsjetter
knyttet til hver enkelt eiendom.
5.4. Våren 2008: Første behandling av regnskaper og
budsjetter i eiendomsutvalg og hovedstyre.
5.5. 2009: Prinsippene og rutinene for FDV- og økonomistyring av foreningens eiendommer evalueres
av eiendomsutvalget og hovedstyret. Representantskapet orienteres våren 2009.
5.6. Våren 2010: Forslag til forbedringer behandles
av representantskapet i henhold til foreningens
Strategiplan 2005-2010.
Saken ble satt under debatt og følgende forslag til
endringer fremkom:

1.3. Er eiendommer åpne for besøkende eller for utleie, skal alle utgifter dekkes av inntektene fra
samme, hvis ikke særlige forhold tilsier annet. (2.2)
Langsiktige utleieforholds mål er å dekke utgifter til
nødvendig vedlikehold. (3.2)
1.4. Avdelingsvise eiendomsbudsjett utarbeides og
vedtaes av og for den eiendomsforvaltende avdeling.
Budsjett sendes hovedstyret til orientering.
1.5. Avdelingsvise eiendomsbudsjett skal fremby overskudd der en andel av overskuddet allokeres
sentralforeningen. Størrelse av andelen fastsettes
ved avtale med den enkelte avdeling.
1.6. Daglig økonomistyring for eiendommene skjer i
de eiendomsforvaltende avdelinger iht vedtatt budsjett. (3.2)

Forslag 1
Forslagsstiller: Oslo og Akershus avdeling

1.7. Avdelingen er ansvarlig for at gjennomføringen
av prosjekter skjer i overensstemmelse med
Riksantikvarens og hovedstyrets vilkår for tildeling
av overskudd. (3.2)

•
•
•
•

1.8. Ved uforutsette hendelser som kan ha konsekvenser for faglige vurderinger, økonomi og fremdrift
skal den forvaltende avdeling umiddelbart kontakte
foreningen sentralt. (3.3)

Punkt 1.1 og 1.2 opprettholdes
Punkt 2 forkastes
Punkt 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 forkastes
Punkt 3.5: «Hovedstyret oppnevner et eiendomsutvalg. Eiendomssjefen tilrettelegger arbeidet for
utvalget.» opprettholdes. Det foreslås følgende tillegg: «I utvalget skal et utvalg av avdelinger med
eiendommer være representert. Disse avdelingene velger selv sin representant til eiendomsutvalget.» Resten av punkt 3.5 forkastes
• Punkt 4 forkastes
• Punkt 5.1 og 5.2 opprettholdes
• Punkt 5.3, 5.4, 5.5 og 5.6 forkastes
Forslaget ble trukket.
Forslag 2
Forslagsstiller: Oslo og Akershus avdeling, Bergen
og Hordaland avdeling og Den trønderske avdeling
1.1. Inntekter og utgifter knyttet til eiendomsforvaltningen skal skilles fra forvaltende avdelingers driftsbudsjett og regnskap (1.1)
1.2. Hver enkelt eiendom skal ha eget budsjett og
regnskap som følger en felles kontoplan. Der hvor en
avdeling forvalter flere eiendommer, skal regnskapet
for hver enkelt eiendom føres adskilt. Felles kontoplan (mal) utarbeides sentralt og taes i bruk for alle
eiendommer fra 1.1.2007. (1.2)
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1.9. Regnskap fremlegges fra eiendomsforvaltende
avdeling for hovedstyret til orientering. (3.4)
1.10. Representantskapet overlater til hovedstyret om
et eiendomsutvalg skal opprettes som rådgivende organ for styret. (3.5)
Tidsplan. Felles kontoplan forberedes og innføres fra
1.1.2007. Avtale om overføring av andel overskudd
trer i kraft 1.1.2008. Ordningen evalueres ved representantskapet i 2010.
Etter endt debatt ble det ble foretatt en prøvevotering
over hovedstyrets forslag hvor stemmegivningen var
som følger: 29 stemte for forslaget, 31 stemte mot og
2 avga blank stemme.
Hovedstyret trakk deretter sitt opprinnelige forslag
og stilte følgende alternative forslag:
Forslag 3
Forslagsstiller: Hovedstyret
1. Felles kontoplan og felles regnskap gjennomføres
fra 1.1.2007.
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2. Hver enkelt eiendom skal ha eget budsjett og regnskap som følger en felles kontoplan. Der hvor en avdeling forvalter flere eiendommer, skal regnskapet
for hver enkelt eiendom føres atskilt.

4. Hovedstyret fatter endelig vedtak i saken etter at
den aktuelle eiendomsforvaltende avdeling har fått
lagt fram sitt syn. Både den avdeling som er direkte
berørt og de andre avdelingene orienteres om den
endelige beslutningen i særskilt brev.

3. Hovedstyret kan opprette et felles eiendomsutvalg.
4. Saken tas opp til behandling på representantskapsmøtet i 2007.
Vedtak:
Forslag 3 ble vedtatt ved akklamasjon.

Sak 5: Prosedyre ved endring i
eiendomsforvaltning
Hovedstyremedlem John Steen Holm la frem hovedstyrets forslag til formalisering av prosedyrer ved
eventuell endring i eiendomsforvaltning.

5. Dersom forvaltende avdeling og hovedstyret er enige om endring av forvaltningen av en eller flere eiendommer, kan beslutning om endring treffes uten at
prosedyren beskrevet i punktene 1–4 kommer til anvendelse
6. Dersom tungtveiende grunner tilsier at hovedstyret må gripe inn uten at det er tid til å følge ovenstående prosedyrer, kan hovedstyret likevel fatte vedtak om de nødvendige tiltak. Saken skal i så fall fremlegges til behandling på første ordinære representantskapsmøte.
Saken ble satt under debatt og det fremkom følgende
forslag til endringer:

Hovedstyrets forslag var som følger:
1. Dersom hovedstyret vurderer å flytte forvaltningsansvaret for en av foreningens eiendommer ved bruk
av lovenes § 11, 2. ledd, skal den eiendomsforvaltende avdeling kontaktes snarest mulig. Den aktuelle
avdeling skal ha minst tre måneder til å vurdere saken, før avdelingen innkalles til hovedstyret for å
drøfte den og man eventuelt går videre med den.
Samtidig med at et første brev om saken sendes den
aktuelle eiendomsforvaltende avdeling, skal de øvrige avdelingene orienteres med gjenpart. Det forutsettes at den aktuelle avdeling gjør sitt syn kjent i
skriftlig form, og at dette dokumentet følger sakspapirene til det aktuelle møtet i hovedstyret.

Forslag 1
Forslagsstiller: Oslo og Akershus avdeling
Pkt. 2, 3, 4, og 5 bortfaller. Nytt pkt. 2 skal lyde:
«Dersom hovedstyret bestemmer seg for å gå videre
med saken, skal den behandles av representantskapet som egen sak.»
Forslaget ble trukket.
Vedtak:
Hovedstyrets forslag ble vedtatt mot en stemme.

Sak 6: Lovendring, vedtektenes § 11
2. Dersom hovedstyret bestemmer seg for å gå videre med saken, skal det ta forholdet opp i sitt utkast
til kommende års arbeidsprogram. Dermed får representantskapet anledning til å behandle saken. Formuleringen i arbeidsprogrammet skal være slik at
den åpner for endring i forvaltningen av den aktuelle
eiendom, uten å konkludere med at dette skal skje.
Den eiendomsforvaltende avdeling har anledning til
å skrive et notat til representantskapet om saken,
som følger sakspapirene til representantskapsmøtet.
3. Dersom slikt arbeidsprogram blir gjeldende, skal
den eiendomsforvaltende avdeling saken gjelder, innkalles tidligst en måned etter representantskapet og
senest innen utgangen av samme år, for å drøfte saken
endelig med hovedstyret. Igjen fremmer avdelingen
sine synspunkter skriftlig, og dette dokumentet følger
sakspapirene til det aktuelle møtet i hovedstyret.

Hovedstyret la frem forslag til et tillegg til vedtektenes § 11. Forslaget bygget på den utsendte betenkningen fra Advokatfirmaet Grette DA og hadde følgende ordlyd:
«Representantskapet fastsetter generelle retningslinjer for økonomistyring knyttet til foreningens eiendommer. Innenfor disse rammene fastlegger hovedstyret økonomistyringssystemer og nærmere retningslinjer.»
Forslaget ble trukket.

Sak 7:Arbeidsprogram 2006-07
Generalsekretær Elisabeth Seip la frem hovedstyrets
arbeidsprogram for 2006–2007. Hun orienterte også
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spesielt om det planlagte Kulturminneåret 2009.
Varamedlem til hovedstyret, Else Skau, la frem planen for medlemsvervekampanjen som inngår i realiseringen av representantskaps Strategiplan 2005– 10.
Det var ingen kommentarer til arbeidsprogrammet
og drøftingen ble dermed avsluttet.

Sak 8: Fastsettelse av kontingent
og fordelingsnøkkel for 2007

Sak 9: Budsjett for 2006 og foreløpig budsjett for 2007
Hovedstyremedlem Torill Klevmark orienterte om budsjettforslagene og foreningens økonomiske utsikter.
Det var ingen kommentarer til budsjettfremlegget.
Drøftingen ble dermed avsluttet.

Sak 10: Innkomne saker

Hovedstyremedlem Torill N. Klevmark la frem hovedstyrets forslag til kontingent for 2007 som innebar
en økning for studenter og husstandsmedlemmer fra
kr 50,– til 100,– pr år.

Det var mottatt fire enkeltsaker til behandling i representantskapet innen tidsfristen.

Hovedstyrets forslag til vedtak:
I tabellen under står forslaget til 2007-sats til venstre. I midtre kolonne står den andel som skal gå til
foreningen sentralt. Kolonnen til høyre viser avdelingens andel.

1) Forslag fra Sunnmøre, Østfold og Vestfold avdelinger og 2) brev fra Sogn og Fjordane avdeling
inngikk som underlag for eiendomssakene, sakene 4, 5 og 6.

Kontingent:
Medl.skap m. årbok
380
Medlemskap
280
Stud.-/ungd.medl.skap. 100
Husstandsmedlskap
100
Kollektivt medl.skap 1900
(5 x A-medlemskap)
Livsvarig medlemskap 9500
(25 x A-medlemskap)

Sentralt:
205
155
50
50
380
9500

Til avd:
175
125
50
50
1520
0

Oslo og Akershus avdeling hadde fremmet følgende
forslag til vedtak i innsendt sak, som tilsvarende foreslo en økning til kr 100,– for studenter og husstandsmedlemmer, men som i tillegg foreslo en 50/50 deling av kontingenten mellom avdelingene og foreningen sentralt:
Medlemskontingenten fordeles 50/50 mellom foreningen sentralt og lokalavdelingene
• I foreningens lover bortfaller § 3, 1 ledd 2. pkt.
• Prisen for studentmedlemskap økes fra kr. 50,- til
kr. 100,–
• I foreningens lover § 3, 1. ledd 1. pkt. bortfaller
følgende tekst «slik at avdelingene får inntil halvparten» dersom fordelingsnøkkelen på kollektivt
medlemskap opprettholdes som i dag (20/80)
Forslaget fra Oslo og Akershus avdeling ble trukket.
Vedtak:
Hovedstyrets forslag til kontingentsatser og fordelingsnøkkel ble vedtatt ved akklamasjon.
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Tre saker var behandlet under de relevante postene:

3) Forslag fra Oslo og Akershus avdeling vedrørende fastsettelse av kontingent for 2007 ble trukket (se sak 8).
Deretter gjensto det én sak til behandling:
4) Oslo og Akershus avdeling hadde foreslått en
kortversjon på engelsk av foreningens navn som
lød: «The Society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments» endres til «The
Society for Norwegian Heritage».
Forslaget fra Oslo og Akershus ble trukket.

Sak 11: Æresmedlemskap
Hovedstyret hadde foreslått å utnevne to æresmedlemmer, Arne Berg og Håkon Christie.
Vedtak ved akklamasjon:
Representantskapet utnevner Arne Berg og Håkon
Christie til æresmedlemmer av Fortidsminneforeningen. Utnevnelsen markeres ved en høytidelighet i
foreningens lokaler i Oslo.

Sak 12: Resolusjoner
Resolusjonskomiteen fremmet to forslag til resolusjoner. Forslag til mindre endringer ble innarbeidet.
Vedtak:
Resolusjon 1 og 2 vedtatt ved akklamasjon med slik
ordlyd:
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Resolusjon nr. 1:
Alle norske kommuner må få kommunedelplaner for
kulturminner
Plan- og bygningsloven er en like viktig lov for kulturminnevernet som selve kulturminneloven. Førstnevnte gir kommunene adgang til å bevaringsregulere kulturminner og kulturmiljøer. Slike bevaringsreguleringer bør fange opp kulturminner og kulturmiljøer som ikke er fredet, men verneverdige i en regional eller lokal sammenheng. Fortidsminneforeningen er svært opptatt av at landets kommuner skal
ta i bruk dette verneinstituttet offensivt for å sikre sin
kulturarv.
Det har vist seg at kommunedelplaner på
kulturminnefeltet er viktige for at kommunene skal
ha en fornuftig kulturminneforvaltning. Drøyt 100
kommuner har slike planer i dag.
To ting skjer i en kommune som lager seg en
kommunedelplan for kulturminner: Først skaffer
kommunen seg en helhetlig oversikt over hvilke kulturminner som finnes innen kommunens grenser.
Deretter bestemmer man hvordan kommunen vil forvalte disse verdiene. Disse beslutningene ligger så til
grunn for kommende saksbehandling i kommunen.
Kulturminnearbeidet blir på denne måten forebyggende – det angir en retning for hvordan kulturminnene skal forvaltes før en eventuell konflikt
skulle oppstå. Det er Fortidsminneforeningens erfaring at dette er svært verdifullt. Bevaringsinnsatsen
for kulturminner starter alt for ofte først når de er
truet av utbygging eller riving.
Fortidsminneforeningen vil derfor appellere til de
kommuner i landet som ikke har kommunedelplan
for kulturminner om snarest mulig å sette i gang arbeidet med en. Vi oppfordrer også alle lokalpolitikere
som stiller til valg høsten 2007 om å gjøre dette til en
kampsak i sin kommune.
Fortidsminneforeningen mener også at kommuner som har mindre forpliktende kulturminneplaner
må sette i gang arbeidet med å konvertere disse til
kommunedelplaner.
Men staten har også et viktig ansvar. Det er helt
avgjørende for de nasjonale resultatmålene for kulturminnevernet at flere kommuner får kommunedelplaner for kulturminner.
Fortidsminneforeningen krever primært at staten
vedtar at det skal bli obligatorisk for alle kommuner å
utarbeide slike kommunedelplaner. Samtidig må staten gi et stimuleringstilskudd til utarbeidelse av slike
planer. En slik tilskuddsordning blir enda viktigere
dersom staten bestemmer seg for ikke å gjøre kommunedelplaner for kulturminner obligatorisk.
Fortidsminneforeningen vil også minne om det ansvaret fylkeskommunene har for å utarbeide fylkeskommunale/regionale kulturminneplaner. Fylkes-

kommunene bør også innføre et stimuleringstilskudd for arbeid med kommunedelplaner for kulturminner.
Resolusjon nr. 2
Vern om det historiske mangfoldet på Vestsida på
Kongsberg
Få norske byer kan fremvise et historisk miljø så
sammensatt som vi finner det på Vestsida på
Kongsberg. Blandingen av monumentalbygg med
kirken i sentrum og eldre, godt bevarte bygninger
fra tidligere århundrer gjør denne bydelen unik også
i nasjonal sammenheng. Dette forsterkes naturligvis
av Kongsberg bys sentrale plass i Norges historie
som sølvverksbyen. I sum er det nettopp den mangfoldige bygningsarven fra ulike historiske epoker
som gjør denne bydelen unik og dermed også leverer
det sterkeste bidraget når det gjelder å markedsføre
bydelen i forhold til kulturelt treffested og turisme.
Samtidig er Kongsberg under press i retning av
utvikling og modernisering. Dette utfordrer også
kulturminnevernet på Vestsida. Vi har sett det i forbindelse med utbygging og utvikling i og rundt det
gamle fengselet fra andre halvdel av 1800-tallet, og vi
møter det nå i forbindelse med utbyggingen på den
gamle bibliotekstomta og Apotekerhaven. Her innebærer forslaget om utbygging ikke bare riving av den
verneverdige gymsalen fra Vestsiden skole fra rundt
1900, men også fjerning av det siste som er igjen av
apoteker Peckels apotekerhage fra 1700-tallet.
Fortidsminneforeningen krever at Vestsida som
kulturmiljø i sterkere grad sikres og at uerstattelige
kulturminner, som den gamle gymsalen og Apotekerhaven er, sikres på en god måte. Dette må være
forenlig med å utvikle Vestsida som bydel i tidens
arkitektoniske uttrykk, men med sterkt vekt på god
tilpasningsarkitektur.
Det er viktig at nybygg i området ikke overstiger de
eksisterende byggehøydene i de respektive gateløp og
at nybygg ikke blir for ruvende og monumentale, men
føyer seg inn i den eksisterende husrekken. Vi ser det
som viktig at kommunen både i materialvalg, form og
volum finner frem til et arkitektonisk uttrykk som kommuniserer med den omkringliggende bebyggelsen i et
verneverdig miljø som Vestsida.
Kombinert med godt kulturminnevern kan dette
bidra til å videreføre Vestsida som det verdifulle kulturminne det er, både lokalt og nasjonalt.
Bergen og Hordaland avdeling fremmet et forslag til
resolusjon med tittel «Vern av randsonen, horisonter
i strandsonen». Resolusjonskomiteen foreslo at dette
forslaget ble oversendt til hovedstyret uten realitetsbehandling på representantskapsmøtet.
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Resolusjonsforslag nr. 3
Vern av randsonen, horisonter i strandsonen
Fokus på forbudet mot bygging i strandsonen har tatt
oppmerksomhet bort fra randsonens sårbarhet. I dag
leder forbudet til at Norge som kystnasjon forlater
sin byggeskikk ved bygging der det er naturlig i
sjønære områder. Dette offer har vært begrunnet
ved hensyn til allmennhetens interesser for bruk av
strandsonen. Men konsekvensen har vist seg å bli at
man i stedet nedbygger store deler av kystens randsone med høydedrag og horisonter fordi dette området av holmer, øyer og høydedrag akkurat ligger utenfor hundremetersbeltet.
Resultatet er skjemmende byggekultur der horisontlinjene brytes og naturlig topografi forstyrres.
Allmennhetens interesser i opplevelsen av kysten fra
båt bør ikke glemmes ved plan og forvaltningen av
strand- og randsonen.
Som ledd i utarbeidelsen av offentlig planer bør
hensynet til bevaring av horisontlinjer ved utbygging
i kystnære områder fokuseres og ivaretas.
Vedtak:
Forslaget fra Bergen og Hordaland avdeling oversendes hovedstyret for videre behandling.

Styremedlem: Torill N. Klevmark, valgperiode 2 år
(ikke på valg)
Styremedlem: Mette Paavola, valgperiode 2 år (ny,
tidligere varamedlem)
Styremedlem: Karl Gervin, valgperiode 2 år (ny, tidligere varamedlem)
Styremedlem: Jørn Holme, valgperiode 2 år (ny)
1. varamedlem: Else M. Skau, valgperiode 1 år (gjenvalg)
2. varamedlem: Arne Holm, valgperiode 1 år (ny)
3. varamedlem: Jørgen Dahl, valgperiode 1 år (ny)
Revisor: Trond Syversen, Revisjon 1 Nor AS
Vedtak:
Alle kandidater valgt ved akklamasjon
Hovedstyret fremmet forslag om valgkomité for representantskapet 2007. Disse ble foreslått:
Sten Sture Larre, Oslo og Akershus avdeling (leder)
Bodil Ruud, Troms avdeling
John Steen Holm, Nordland avdeling
Vedtak:
Alle kandidater valgt ved akklamasjon.

Sak 13.Valg
-------------

Valgkomiteens leder, Dyveke Bast, la fram valgkomiteens innstilling. Den var slik:
Representantskapet:
Ordfører: Astri M. Lund, valgperiode 1 år (ny)
Varaordfører: Trygve Bragstad, valgperiode 1 år (ny)
Hovedstyret:
Leder: Marianne Roald Ytterdal, valgperiode 1 år
(gjenvalg)

Avslutning
Representantskapets ordfører, Sigrid Lindstad, takket for et konstruktivt møte og hovedstyrets nestleder, Roy Åge Håpnes, takket Buskerud avdeling for
arrangementet.

Sigrid Lindstad
Representantskapets ordfører

Arne Holm
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