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Informasjon til berørte parter om saker som Kulturseksjonen skal følge opp 

Det vises til den nevnte evalueringsrapport og oppfølgingsnotat fra Norad av 30. 

september 2009.  

Utenriksråden har nå godkjent avdelingen for kultur, norgesfremme og portokolls 

oppfølgingsplan av rapporten. I tråd med evalueringsinstruksen informerer 

kulturseksjonen her berørte parter om hvilke saker som skal følges opp. Tidsplanen for 

enkelte saker er allerede løpt ut, men Kulturseksjonen legger opp til å rapportere på 

arbeidsplanen til Utenriksråden innen 15. desember 2010. 

Kulturseksjonen beklager at saksbehandlingen har tatt så lang tid. Dette skyldes bl.a. 

saksbehandlerskifte i seksjonen. 

 

Saker som skal følges opp:   

Saker Tidsfrist Hvem 

Vurdere om UNESCO forblir 

hovedkanalen for norsk støtte 

til kulturarv 

1.mai Vurderes i lys av 

styringsdokumenter og 

innretningen på det nye 

UNESCO-samarbeidet 

Kulturseksjonen 

Utvikling av suksesskriterier Arbeidet påbegynt innen 

1.mai 

Slutt: 1.september 

Kulturseksjonen i dialog med 

berørte parter 



 

 

 

 

 

 

 

Koordinering med en bedre 

rolle-, ansvars- og 

ressursfordeling; også på 

landnivå 

Arbeid påbegynt 1.mai 

Slutt: 1. august 

Kulturseksjonen: tydeliggjøring 

av gjeldende strategi 

Kartlegging av behov i 

samarbeidsland når det gjelder 

kulturell infrastruktur. 

Drøftes videre i forbindelse 

med punktet ovenfor 

(Kulturseksjonen ser ikke dette 

primært som vårt ansvar) 

Videreutvikling av den norske 

fagbasen, inkludert 

forskningsinstitusjoner og 

frivillige institusjoner. 

Påbegynt innen 1. mai 

 

Må sees på som løpende 

nettverksarbeid 

Kulturseksjonen, Norad (inntak 

til sivilt 

samfunnsorganisasjoner) samt 

berørte parter 

En sterkere bilateral kontakt 

mellom kulturarvmyndighetene 

i Norge og i utviklingsland 

Avhenger ikke bare av UDs 

pådriverrolle 

Vurdere hva vårt bidrag evt. 

kan være.  

Påbegynt 1. mai  

Slutt: 1. september 

Kulturseksjonen 

Rapportere til Utenriksråden 

på denne arbeidsplanen     

 

15. desember 2010 Kulturseksjonen via 

avdelingsledelsen i KNP 


