
Oppstartseminar  
REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNER  
OG KULTURMILJØER I AKERSHUS 

FREDAG 16. FEBRUAR 2018, Fylkestingsalen, Galleriet, Schweigaardsgate 4, Oslo. 

Kommunene i Akershus, regionale og statlige myndigheter, museer og frivillige  
organisasjoner inviteres til å delta i oppstart av arbeidet.

 � Hvorfor skal vi sette i gang arbeid med en regional plan for kulturminner?

 � Hva er erfaringene med eksisterende plan?

 � Hva er utfordringsbildet for Akershus?

 � Hva er mulighetsbildet?

 � Hva må vi rette ekstra fokus mot nå? Er det nye tema vi bør løfte frem?

 � Hva trenger vi å vite mer om?

 � Hvordan bør vi legge opp medvirkningen og prosessen i planarbeidet?

HANDLINGSPROGRAM
for kulturminner i Akershus 2013-2018

Vedtatt av fylkestinget 18.03.2013

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018, Spor for framtiden, ble 
vedtatt av fylkestinget i 2007, og handlingsprogrammet til planen ble rullert i 2013.

I henhold til Regional planstrategi for Akershus 
2017-2020 skal det igangsettes arbeid med 
den regionale planen. På bakgrunn av etable-
ringen av Viken fylkeskommune fra 1.1.2020 
foreslås det nå å videreføre regional plan 
for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, 
«Spor for framtiden». Basert på et oppdatert 
utfordringsbilde utarbeides forslag til nye  
strategier, retningslinjer og handlingsprogram 
for samme periode, gjennom en medvirknings- 
og høringsprosess med aktuelle parter.

Vi ønsker innspill i forbindelse med oppstart av arbeidet, og legger opp til bred  
medvirkning for berørte parter. 

AKTUELLE TEMAER:



Program

Møteleder: Christian Hintze Holm, ass. fylkesdirektør for kulturminnevern

09.00 Registrering

09.30 Velkommen Politisk ledelse,  
Akershus fylkeskommune

09.40 Fylkeskommunens rolle på kulturminneområdet fra 2020 Riksantikvar Jørn Holme

10.10 Museumsrollen i årene framover Direktør for MiA Museene 
i Akershus, Cecilie Øien

10.25 Pause

10.40 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus Rådgiver, Akershus fylkes- 
kommune, Ingeborg Hvidsten

10.50 Utfordringer med vekst og vern i sentrumsområder Planrådgiver i Sørum kommune, 
Marit Askbo

11.10 Det lokale – den demokratiske kulturarven Generalsekretær i Fortidsminne-
foreningen, Ola Fjeldheim

11.30 Lunsj

12.30 Panelsamtale som innledning til arbeidsøkt 

13.30 Arbeidsøkt/Tematiske grupper

14.30 Diskusjon i plenum. Oppsummering 

15.00 Slutt

Påmelding snarest, senest innen 9. februar. Bindende påmelding.
Klikk her: http://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=A9FG7EWC1J92

Eventuelle spørsmål kan stilles til Ingeborg Hvidsten, ingeborg.hvidsten@afk.no, 22055671.
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