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AVTALE - NORSK KULTURARV  
 
 
Vedlegg: 
1. Avtale mellom Øyer kommune og Norsk Kulturarv: Deltaking i det nasjonale 

dugnadslaget for kulturarven.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
 Kommunedelplan Kultur og fritid 2016-2025 
 Meld. St. (2019-2020): Nye mål i kulturmiljøpolitikken 
 Norsk kulturarvs kommunenettverk, presentasjon 
 
Sammendrag: 
For å styrke arbeidet rundt Øyer kommunes forvaltning og formidling av kulturarv ønsker 
Kommunedirektøren å inngå samarbeidsavtale med Norsk kulturarv. En samarbeidsavtale 
omfatter profilering av kommersielle og ikke-kommersielle kulturminner i kommunen, 
undervisningsopplegg for grunnskolen og førstehånds informasjon om og prioritert 
deltakelse i Norsk Kulturarvs aksjoner. 
 
Samarbeidsavgiften kr 8.000 pr år, forslås dekket av kommunens årlig avsatte midler til 
næringsformål.  
 
Saksutredning: 
Fakta om Norsk Kulturarv 
Norsk Kulturarv er en ideell, nasjonal stiftelse. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom 
bruk, og de gjennomfører praktiske tiltak i samarbeid med offentlige styresmakter og 
næringslivet for å ta vare på den mangfoldige kulturarven i Norge. Norsk Kulturarv har hele 
landet som arbeidsområde, og initierer kulturvern-tiltak både på lokalt og nasjonalt nivå. 
Organisasjonen arbeider for vern av kulturarven gjennom bærekraftig bruk og er 
premissleverandør for den offentlige kulturminne-forvaltningen.  
 
Norsk Kulturarv arbeider for å synliggjøre kulturminneverdier gjennom næringsutvikling og 
aktiv bruk. Bruk er på lang sikt det beste vern. Kulturarven er kilde til livskvalitet gjennom 
gode opplevelser, samtidig som kulturarven gir grunnlag for næringsdrift. Inntekter som blir 
skapte, kan i neste omgang bli tilbakeførte til vernearbeidet.  
 
Formål med avtalen: 
Øyer kommune og Norsk Kulturarv inngår samarbeid, et samarbeid som har til hensikt å  
bidra til å bevare og utvikle kulturarven i Øyer kommune. Dette skal skje gjennom et 
dugnadslag for aktivt kulturminnevern, basert på felles kompetanse og nettverk, samt 
ideologien ”vern gjennom bruk”.  



 
Avtalen: 
Kommunedirektøren viser til vedlagte avtale der Øyer kommune sine fordeler og 
forpliktelser av samarbeidet framgår.  
 
Vurdering: 
En samarbeidsavtale mellom Øyer kommune og Norsk Kulturarv vil forbedre forvaltning og 
formidling av kommunens kulturarv. Samarbeidsavtalen bidrar til økt lokal bevissthet om 
kulturarv, skaper identitet, samhold og engasjement i lokalsamfunnet. Avtalen gir 
grunnskolen verktøy i kulturarv-undervisningen. Samarbeidsavtalen gir kommunen prioritet 
i Norsk kulturarvs aksjoner. 
 
Samarbeidsavtalen forventes å bidra positivt for lokalt næringsliv ved å øke kommunens 
besøksattraktivitet og bidra til merkevarebygging og ramme for aktiviteter 
(kulturevenement, reiselivsattraksjoner osv.) 
 
Kommunedirektøren har ingen kommentarer til innholdet i avtalen. Den årlige 
medlemsavgiften foreslås dekkes av kommunens årlig avsatte midler til næringsformål.  
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
1. Øyer kommune inngår avtale med Norsk Kulturarv: Deltaking i det nasjonale 

dugnadslaget for kulturarven.  
2. Den årlige samarbeidsavgiften dekkes av kommunens årlig avsatte midler til 

næringsformål.  
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør


