Dialog om det regionala kulturmiljöarbetet i Halland

Bakgrund
Ansvaret för kulturmiljön är fördelad mellan en rad olika aktörer, från centrala verk, till länsstyrelser, regionala, kommunala och enskilda museer, kommuner, forskningsinstitutioner, ideella
organisationer, fastighetsägare och allmänhet. Inom ramen för den statligt finansierade delen
av verksamheten förutsätts ett samspel mellan främst Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna
och de regionala museerna. En rad faktorer, så som framväxten av en konsultmarknad för antikvariska tjänster och ett allt striktare regelverk för statlig upphandling har dock under det senaste decenniet förändrat relationen mellan länsstyrelserna och de regionala museerna. Samtidigt har kultursamverkansmodellens införande delvis förändrat förutsättningarna för museernas
arbete och gett Region Halland en roll i det strategiska arbetet. Genom införandet av regionalt
ansvar för bidrag enligt kultursamverkansmodellen följde också ett regionalt ansvar för kulturmiljöarbetet.
Sammantaget har utvecklingen lett fram till ett behov av en större tydlighet kring roller och ansvar och kring hur samspelet mellan de olika aktörerna kan fungera för att på bästa sätt stödja
kulturmiljöarbetet som helhet.
Syfte
Under 2018 tar Region Halland och Länsstyrelsen i samverkan initiativ till en fördjupad regional
dialog kring hur samverkan mellan kulturmiljövårdens viktigaste aktörer kan utvecklas framöver,
så att våra roller kan förtydligas och våra respektive resurser och styrkor kan användas på bästa
sätt.
Syftet är att skapa utgångspunkter för ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur
verksamheterna kan stödja varandra för att bidra till målen för kulturmiljöarbetet och ta tillvara
den potential som kulturmiljön utgör för ett mera hållbart och attraktivt Halland.
Målsättning
Målsättningen är att identifiera roller, styrkor och resurser hos kulturmiljövårdens aktörer på
regional nivå, samt att hitta former för hur dessa kan samspela.

Genomförande
Under 2018 samlar Region Halland och Länsstyrelsen regionens kulturmiljöaktörer till en dialog.
Dialogen sker genom seminariemöten/workshops under hösten 2018.
Dialogen utgår från frågor som:
- Hur ser vi på våra roller och vårt ansvar ur ett regionalt perspektiv?
- Vilka resurser och styrkor har vi?
- Vad saknar vi?
- Vad kan vi identifiera som skulle stödja samspelet mellan oss?
- Hur kan de statliga medlen för kulturmiljöarbete som finns tillgängliga, i form av
regionala medel och kulturmiljöanslag, kan användas strategiskt för att stödja det vi vill
uppnå?

Fokus kommer att ligga på frågor som rör gränser mellan olika uppdrag och ansvarsområden,
kompetensuppbyggnad, och kunskapsförmedling inom kulturmiljöarbetet. Länsmuseet tar fram
ett underlag för dialogen kring länsmuseets anslags- respektive uppdragsverksamhet.

Uppföljning och resultat
Region Halland och Länsstyrelsen sammanställer resultaten från dialogen och presenterar dem
under våren 2019.
Arbetet sker inom ramen för befintliga resurser och verksamheter.
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