Møde i Styregruppen Stevns Klint mod verdensarv
Mandag d. 28. september 2015 kl. 13-15 Rådhuset St. Heddinge
Indkaldt:
Stevns Kommune: Borgmester Mogens Haugaard (formand og mødeleder), formand for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Bjarne Østergaard Rasmussen, formand for Plan- og Teknikudvalget Flemming Petersen, vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann, leder for Natur &
Miljø Berith Burkandt
Kulturstyrelsen: Arkitekt Bolette Lehn Petersen
Østsjællands Museum: Bestyrelsesformand Jens Carl Jørgensen, direktør Tove Damholt
Naturstyrelsen: Skovrider Claus Jespersen
Gjorslev Gods: Godsejer Peter Henrik Tesdorpf (afbud)
Naja Habermann, Site manager, Udviklingsgruppen Stevns Klint er referent.

Mødet indledes med besøg fra COWI.
Dagsorden

Til godkendelse
Dagsorden godkendt.
Referat

Referat fra sidste møde er vedhæftet.
Til godkendelse
Kulturstyrelsen påpeger at have efterspurgt en sammenlignende undersøgelse af placering
af besøgscenter, kommunen melder at der ikke er planer om en sådan undersøgelse. Referatet godkendt.
Evaluering af verdensarvsorganisationen

Udviklingsgruppen Stevns Klint har iværksat en evaluering af verdensarvsorganisationen.
COWI har gennemført en analyse baseret på interview af repræsentanter for Kulturstyrelsen, Stevns Kommune (hhv. politiker og forvaltning), Østsjællands Museum og Referencegruppen Stevns Klint. COWI vil fremlægge deres resultater i forhold til spørgsmål omkring
ansvarsfordelinger, interessentinddragelse, "shared management" og koordinering. Oplægget vil bestå af COWIs analyse af informationer fremkommet ved de gennemførte interview, sammenholdt med de oveordnede målsætninger for udviklingsgruppens arbejde. På
det grundlag vil COWI præsentere et mindre antal fremadrettede anbefalinger og endvidere ridse 1-2 scenarier op i forhold til en styrkelse af organisering omkring forvaltningen
af verdensarven. Hvis tiden tillader dette, vil COWI endvidere facilitere en diskussion omkring de overordnede pejlemærker for USK/UNESCO verdensarv Stevns Klint. Styregruppen
har mulighed for at komme med kommentarer og anbefalinger til evalueringen.
Til drøftelse og anbefaling

COWI anbefaler at lade USK fortsætte som en dedikeret enhed, men mandatet bør fokuseres, gerne gennem et kommissorium, og organiseringen bør generelt tydeliggøres. COWI
anbefaler en resultatkontrakt mellem Stevns Kommune og USKs bestyrelse. Samtidig anbefales det at inddrage Styregruppe og Referencegruppe i endnu højere grad i verdensarvsarbejdet. Styregruppe diskuterede COWIs oplæg, og input vil indgå i COWIs endelige notat.
Ideoplæg fra Dansk Bygningsarv

Udviklingsgruppen Stevns Klint har bedt Dansk Bygningsarv om at komme med et bud på,
hvordan der kan skabes en fælles vision og opbakning for nyt besøgscenter. Ideoplægget er
vedhæftet til kommentering.
Til drøftelse og anbefaling
Styregruppen drøftede Dansk Bygningsarvs oplæg. Det anbefales at indlede processen med
et grundigt opstartsmøde, samt at overveje om det vil være hensigtsmæssigt at placere
projektet under et politisk udvalg, for at sikre den politiske forankring. Dansk Bygningsarvs
idéoplæg går nu videre til orientering i Økonomisk Udvalg.
Gensidig orientering

Gensidig orientering fra styregruppens medlemmer samt fra Udviklingsgruppen Stevns
Klint (inkl. referencegruppe).
Til orientering
Mogens Haugaard Nielsen og Tove Damholt orienterede om at en stor dansk fond har været på besøg d. 21.9.2015, for at drøfte besøgscenter ved Stevns Klint. Fonden var ikke uinteresseret i projektet, men stiller samtidig krav om entydig politisk opbakning samt nødvendige driftsmidler er på plads. Der forventes svar fra Miljøministeriets Forsøgsordning vedr.
evt. dispensation i Boesdal enten umiddelbart før eller efter uge 42.
Kulturstyrelsen orienterede om, at man arbejder for at skaffe midler til en fælles dansk
pressetur til de danske verdensarvssteder.
Tove Damholt orienterede om at hun selv og Naja Habermann har deltaget i det årlige netværksmøde for nordiske verdensarvssteder. Der arbejdes for hhv. en formel dansk og nordisk verdensarvsorganisation.
Bjarne Østergaard Rasmussen roste Site Managerens deltagelse i Geologiens dage i Holtug
Kridtbrud d. 19.9., og roste samtidig alle der udnytter momentum til at formidle verdensarven, indtil et nyt besøgscenter er en realitet.
Næste møde

Næste møde bliver afholdt 25. november 2015 kl. 13-15 på Rådhuset i Store Heddinge.
Eventuelt

Tove Damholt og Naja Habermann understregede vigtigheden af fortsat at arbejde på at
inddrage Referencegruppen i verdensarvsarbejdet, og samtidig afklare gruppens rolle
bedre, da en intern evaluering bl.a. har vist at gruppens medlemmer er bekymrede for om
gruppen bruges som ’gummistempel’ i de forskellige processer.
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