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§1

FORHOLDET TIL NORSK VEGMUSEUMS VEDTEKTER
Norsk vegmuseum sine vedtekter er retningslinjer for regionene i museumsarbeidet.

§2

ORGANISERING
Regionvegsjefen er ansvarlig for at museumsarbeidet har en hensiktsmessig
organisering i regionen ved at det på regionalt nivå er medarbeidere
(regionsansvarlige) som har ansvaret for museumsarbeidet.
Til støtte for de regionansvarlige skal det utpekes medarbeidere slik at det er en
tilstrekkelig organisering av museumsarbeidet innen regionen. Disse skal bistå
regionansvarlige med å identifisere, planlegge og følge opp aktuelle tiltak. .
Regionvegsjefen skal videre utpeke medarbeidere som skal inngå i faglige nettverk
som Vegdirektøren etablerer.
Norsk vegmuseum har det faglige museumsansvaret for hele Statens vegvesen og skal
støtte regionene i deres museumsarbeid.

§3

OPPGAVER
Regionansvarlige har ansvar for å drive innsamling, registrering, istandsetting og
formidling av veg- og trafikktekniske kulturminner og å bidra i oppfølgingen av
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Regionansvarlige
skal også følge opp fredete og vernede bygninger og samlinger, inkludert utstillinger,
som Statens vegvesen har etablert i regionene.
Regionvegsjefen har ansvar for prioritering og finansiering. Det skal utarbeides årsplan
for arbeidet. Årsplanene skal være i tråd med overordnet policy, strategi og
retningslinjer for kulturminne- og museumsarbeidet. Norsk vegmuseum skal gi faglig
støtte til regionene i arbeidet med årsplanen. Regionansvarlig tar opp og koordinerer
sektorens museumsoppgaver med de andre av etatens forvaltningsoppgaver.
Oppgavene skal gjøres i samråd med fylkeskommuner, lokale museer og andre
samarbeidspartnere det er naturlig å samarbeide med.

§4

KVALIFIKASJONER
Regionansvarlige bør ha relevant bakgrunn og erfaring fra kulturminnevern eller
museum er ønskelig.

§5

RESSURSER TIL MUSEUMSARBEID I REGIONENE
Regionvegsjefen er ansvarlig for at det stilles midler til disposisjon for
museumsarbeidet i regionene innenfor ordinær tildeling.

Norsk vegmuseum
§6

ÅRSRAPPORT
Regionvegsjefene har ansvar for at det årlig utarbeides en rapport til Vegdirektoratet
om arbeidet som er utført i foregående år. Tidspunktet for innsending av rapporten skal
tilpasses styringskalenderen.

§7

ENDRING
Vegdirektøren kan endre Mandat for regionansvarlig for museumsarbeid i Statens
vegvesen etter at uttalelser er innhentet fra Rådet for Norsk vegmuseum og behandling
i etatsledermøtet (ELM).

