KoP samarbejdet

Kommissorium: Arbejdsgruppe Bygningsarv under KoP
1. TITEL

Arbejdsgruppe Bygningsarv under KoP

2. FORMÅL
Arbejdsgruppens formål er:

3. KOMPETENCE



At udveksle viden og erfaring omkring arbejdsmetoder,
projekter, planlægning, bevaringsværdier (SAVE) og kulturarv.



At der arbejdes med konkrete opgaver og løsninger på
møderne.



At opnå en mere effektiv sagsbehandling på et fagligt
grundlag i konkrete sager.



At udvikle og samarbejde omkring fælles konkrete fremtidige projekter. ”Små sikre succeser”



Formidling af bygningsarven i både land og by.

Arbejdsgruppen beskæftiger sig på et strategisk plan med aktuelle emner.
Gruppen refererer til KoP.

4. ORGANISERING
Der er udpeget repræsentanter fra de 4 kommuner og én repræsentant fra hver af de statsanerkendte kulturhistoriske museer,
der har kap. 8 ansvar.
Medlemmer:
Tønder Kommune
Fanø Kommune
Varde Kommune
Esbjerg Kommune
Sydvestjyske Museer
Museum Sønderjylland
Varde Museerne
Arbejdsgruppen mødes to gange om året i forbindelse med KoPmødet.
Dagsordener og indkaldelser til møderne sker på foranledning af
Esbjerg Kommune.

Telefon

76 16 16 16

Telefax

76 16 16 17

p-u@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk
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5. OPGAVER

6. TIDSHORISONT
7. OPFØLGNING OG
KOMMUNIKATION

8. ØKONOMI

Der udarbejdes en bruttoliste med opgaver som gruppen vurderer aktuelle i denne gruppe. Forslag til emner er:


Hvornår finder museerne og kommunerne, der er grundlag
for et § 14 forbud? Kan vi lave et skema for, hvornår en bevaringsværdig bygning ”kan bære” et §14 forbud?



Genvurdering af bevaringsværdien af de bevaringsværdige
bygninger.



Aktuelle sager, som kræver debat eller udvikling.



Formidling af bygningsarven i både land og by.



Oversigt/samling af udpegninger og registreringer af bygningsarven.



Udarbejde materialekit/værktøjskasse til formidling af bygningskultur.



Formidling af kulturmiljøer for Vadehavskommunerne i folder
til borgere med flere. (Foldere som Skov og Naturstyrelsen).

I forbindelse med konkrete projekter udarbejdes tidsplan.
KoP orienteres løbende om arbejdet i arbejdsgruppen og videreformidler gruppens arbejde både internt og eksternt.
Kommuner og museet bidrager med ressourcer ved mødedeltagelse.
Gruppen har et årligt budget på 0 kr., men gruppen kan søge
midler hos Nationalpark Vadehavet og andre relevante bidragsydere til konkrete projekter.

-2-

