Årsregnskab og årsrapport for Verdensarv Stevns 2017 - godkendelse

RESUME
Stevns Kommune finansierer driften af Verdensarv Stevns og initiativer gennem årligt tilskud. Arbejdet er i
2017 planlagt gennem en handlingsplan, som grundlag for den årlige kontrakt mellem Stevns Kommune og
Verdensarv Stevns. Kontrakt og handlingsplan for 2017 er godkendt af KB. Som opfølgning på årets arbejde
skal der udarbejdes en Årsberetning inden 1. maj det følgende år, som skal forelægges KB til godkendelse.
Formålet med handlingsplan og årsberetning for foreningen Verdensarv Stevns er, at opfylde Stevns
Kommunes ønske om at sikre, at arbejdet med verdensarven varetages og udføres optimalt.
Det samlede arbejde omkring verdensarv koordineres i forvaltningsplanen for verdensarvsarbejdet.
Udarbejdelse af forvaltningsplan og opfølgning på samme foretages af Stevns Kommune.
Nærværende årsberetning afrapporterer således alene foreningens drift og aktiviteter i 2017.

INDSTILLING
Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at
1. godkende Årsrapport og årsregnskab for vedensarv Stevns

Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 16. maj 2018, pkt. 53:
Anbefales.

Økonomiudvalget, 22. maj 2018, pkt. 90:
AET's indstilling anbefales.
Varly Jensen (O), Bjarne Nielsen (V) og Mogens Haugaard Nielsen (N) ønsker en specifikation af de anvendte
lønmidler i Verdens Arv.

BESLUTNING
Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton (V)
15 medlemmer (A+B+Ø+N+C+V) godkendte ØU's indstilling.
2 medlemmer (O) stemte imod.
Lønspecifikation eftersendes til KB til orientering.
Endvidere aftalt, at den nye KB indkaldes til et temamøde om arbejdet med Verdensarven.

Sagsfremstilling
Der er arbejdet med følgende punkter i Verdensaarv Stevns som er identiske med forvaltningsplanens overordnede
indsatsområder:
1.Forum for drøftelse og udvikling af tiltag og koordinering
Bestyrelsen for Verdensarv Stevns udgør det primære forum for samarbejde. Bestyrelsen fokuserede i 2017 på

opstart af foreningen efter vedtagelse af nye vedtægter herunder fastlægning af handlingsplan for 2017 samt
indsatsområder for 2018, foreningens økonomi herunder arbejdet for direktør på fuld tid. Et særligt fokus var på
koordinering af det samlede samarbejde, medejerskab og turisme.
2. Kommunikation
Et særligt fokus var på koordinering af det samlede samarbejde, medejerskab og turisme.I løbet af foråret
færdigskrev Verdensarv Stevns et udkast til en kommunikationsstrategi med fokus på en
understøttende og informerende kommunikation internt og en samlet kommunikation eksternt.
Kommunikationsstrategien blev drøftet i koordinationsgruppen. Endelig godkendelse og implementering
viderearbejdes med ny bestyrelse i 2018.
Der er på flere områder arbejdet med en fælles pressetilgang. Det er et stort skridt og et vigtigt element for at sikre
en samlet kommunikationsindsats og ønsket om, ikke at overraske hinanden med historier og tiltag, som de øvrige
aktører først læser om i medierne.
Visuel identitet og logo Verdensarv Stevns har som organisation fået sit eget logo, mens en samlet visuel identitet er
udarbejdet for verdensarvsarbejdet. På den måde kan Verdensarv Stevns stå som selvstændig organisation, mens
alt verdensarvsarbejdet har en fælles identitet, som er let for modtagerne at afkode.
Den visuelle identitet bruges i alle sammenhænge, hvor det handler om verdensarvsarbejdet og i løbet af året, fik
flere foldere, brochurer, annoncer og plakater gavn af den nye visuelle identitet.
Verdensarv Stevns foretog et stort grundarbejde i afdækning af behovet ved en hjemmeside, da hjemmesiden
stevnsklint.org blev oplevet som svær at navigere i, med manglende indhold og svær atarbejde i.
Ultimo 2017 blev der lanceret et nyhedsbrev fra verdensarven. Nyhedsbrevet udsendes minimum seks gange årligt.
Det skrives og administreres hos Verdensarv Stevns, men historierne dækker alle de tre aktører i
verdensarvsarbejdet. Verdensarv Stevns arbejder også for at de gode historier er med i nyhedsbreve hos andre
relevante parter,
blandt andet hos Stevns Erhvervsråd og så er de gode historier et vigtigt link til VisitSydsjælland-Møn
3. UNESCO .
Verdensarvskonventionen er fundamentet for arbejdet med verdensarv. Verdensarv Stevns har til opgave at sikre, at
verdensarvskonventionens intentioner implementeres i det daglige verdensarvsarbejde. Verdensarv Stevns udgør
på vegne af Stevns Kommune det lokale bindeled til UNESCO via State Party (Slots- og Kulturstyrelsen) og
varetager funktionen som Site Manager.
Verdensarv Stevns sikrer, at State Party er orienteret inden der træffes beslutning om tiltag relevante for verdensarv
bla. gennem Verdenarvsrådet Stevns Klint.
4. Beskytte og bevare Stevns Klint .
Verdensarv Stevns har igen i 2017 gennemført monitering efter det oprindelige program etableret i 2013 hvor der
moniteres på 14 parametre herunder monitering af skred. Dog blev tidligere års spørgeskema til publikumsanalyse
erstattet med uformelle kvalitative interview, og der er etableret en fast procedure for registrering af henvendelser fra
borgere til Stevns Kommune og Verdensarv Stevns. Samtidig er der gennemført en indsats for at inddrage ”øjne og
ører på klinten”, dvs. dialog og indberetninger fra lodsejere
og andre som bruger meget tid langs klinten. Moniteringsrapporter for 2015 og 2016 er afsluttet. Med henblik på at
sikre input til moniteringsarbejdet
og styrke det generelle kendskab til moniteringstilstanden er resultaterne drøftet med bestyrelse, referencegruppe
og Verdensarvsrådet. Rapporterne er tilgængelige på www.stevnsklint.org.
5. Medinddrage lokalbefolkningen
”Vores Verdenarv” er et nyt program for medejerskab udviklet i 2017. Det samlede program vil bestå af tre
elementer: Venneprogram for privatpersoner, partnerprogram for virksomheder/organisationer/foreninger og
produktprogram for produkter. Programmet præsenteres ved nytårskur d. 29. januar 2018.

Verdensarvsdag blev afholdt i og foran Tinghuset d. 30. juni 2017 fra 17-20 i forbindelse med Store Heddinge By
Night. Programmet omfattede præsentation af partnere, børneaktiviteter, verdensarvscampingvogn og salg af
verdensarvsmad (STU Horisonten) samt oplæg om besøgscenter, turisme og fremvisning af den nye KLINT
dokumentar.
De aktive medlemmer af referencegruppen viste også i 2017 meget stort engagement og bidrog med kvalificerende
input til en bred vifte af relevante forhold, herunder vedtægter, organisation, forvaltningsplan, monitering og
retningslinjer og ikke mindst ved at understøtte dialogen med lokalområdets borgere om verdensarvsrelaterede
forhold.

6. Erhverv og bæredygtig turisme
Verdensarv Stevns tog i 2017 initiativ til at få aktiveret den Turismestrategiske Samarbejdsgruppe, der blev
etableret af Stevns Kommune i 2015, men ikke var aktiv. Stevns Kommune revitaliserede gruppen hvorefter
Verdensarv Stevns, på opfordring fra gruppens øvrige medlemmer, blev tovholder. Første møde blev afholdt d. 21.
september og herefter månedlige møder.
Formålet med gruppen er at udvikle og skabe sammenhængskraftEn større udviklingsprogram for det eksisterende
partnerprogram blev iværksat i 2017 og er prioriteret
højt. Formålet med revisionen var at udvikle en realistisk og ambitiøs plan for et partnerprogram, som er attraktivt for
såvel verdensarvsarbejde som partnere, og skaber værdi for mange kommercielle og nonkommercielle
virksomheder og organisationer.
7. Markedsføring
Content Marketing er et begreb som ligger et sted mellem markedsføring og pressearbejde/samarbejde med
interessenter. Sammen med de øvrige verdensarvssteder i Danmark har vi haft kontakt med VisitDenmark, som
gerne vil promovere verdensarvsstederne mere, både nationalt og internationalt. For at gøre det let for
VisitDenmark, så har vi lavet en såkaldt content pakke, med årshjul med tekster, billeder og video, som de frit kan
bruge. Pakken er lavet i samarbejde med både turismekonsulenten, Stevns Erhvervsråd, naturvejleder m.fl. På sigt
skal pakken udvides med artikler og forskellige arrangementer. Samme contentpakke gøres tilgængelig for
VisitSydsjælland-MønVerdensarv Stevns kortlagde sammen med turismekonsulent Thor Nielsen de mange
turistrettede
brochurer på Stevns.
Samtidig lavede Verdensarv Stevns en undersøgelse med de mange forskellige personer og steder, som har
turistkontakt, for at afdække hvilke brochurer/tryksager de har, hvilke de bruger og hvilken type information de savner
at kunne udlevere til gæster. Undersøgelsen indgår i baggrund for beslutning om videre udgivelser af materialer for
Stevns Turistforening og Stevns Kommune
8. Funding
Stevns Turistforening støttede med kr. 250.000 til en række velkomsttiltag i Højerup og Boesdal til sæson 2017 for at
sikre gæsterne en god oplevelse samt information om kommende planer for udvikling af området. Bag ansøgningen
står en bred projektgruppe bestående af Stevns Kommune, Verdensarv Stevns, Selskabet Højeruplund og
Traktørstedet Højeruplund. Yderligere fondsansøgninger afventer afklaring af ansøgninger i forhold til Stevns
Kommunes ansøgning til
besøgscenter.
9. Besøgscenter
Stevns Kommune er hovedansvarlig for etablering af et velkomstcenter. Verdensarv Stevns afventer afklaring af
endelig rolle i forhold til udvikling og drift af besøgscenter.

10. Formidling og forskning

Verdensarv Stevns kontaktes jævnligt af personer, der laver forskningsprojekter/specialer og arbejdet med at
understøtte disse henvendelser vægtes højt. I 2017 har Verdensarv Stevns givet input til fem forskellige projekter, to
fra Københavns Universitet samt et fra henholdsvis RUC, Lunds Universitet ogProfessionshøjskolen Absalon. Input
består oftest i at tilvejebringe viden, materiale og kontakter, deltage i spørgeskemaundersøgelser og interviews af
kortere eller længere varighed.
11. En veldrevet organisation
Den fortløbende indsats for at sikre en arbejdsdeling kombineret med faste ugentlige møder for sekretariatets
medarbejdere har medført en større gennemskuelighed og effektivitet i indsatsen, hvilket har haft en positiv effekt på
hverdagen for sekretariatets medarbejdere.
Generelt har der i løbet af året været nogen uro omkring ansvarsfordelingen mellem Stevns Kommune, Verdensarv
Stevns og Østsjællands Museum. Ved årets afslutning var en positiv proces i gang for at sikre, at også denne del
falder på plads. Med organisationen på plads, er der nu mulighed for en langt stærkere og mere effektiv indsats for
verdensarvsarbejdet til glæde og gavn for mange. Foreningens arbejde har i 2017 haft fokus på styrket
medejerskab, bæredygtig turisme og kommunikation.

Økonomi
økonomien afholdes indenfor vedtaget anlægsbudget.

Lovgrundlag
Forvaltningsplan, kontrakt og handlingsplan for Stevns Klint

