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Förfrågan
Förfrågan från Hälsingerådet gällande regionens möjligheter att bidra med 50% av en heltidstjänst
som lokal världsarvssamordnare årligen, i dagsläget en kostnad om 388 tkr.

En hållbar framtida organisation för lokal förankring och ökad attraktionskraft kring Världsarvet
Hälsingegårdar
Under 2012 utnämndes sju hälsingegårdar till världsarv, vilket har skapat stora möjligheter för
hälsingegårdarna att utvecklas till en tillväxtfaktor i regionen vad gäller attraktivitet och därmed
besöksnäring.
I Länsstyrelsens förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar lyfts besöksnäringens roll som
tillväxtfaktor fram som viktig, men tillväxtfrågorna saknar idag en hållbar organisering.
Projektet Samverkansbryggan Hälsingegårdar, med kommunerna och Region Gävleborg som parter,
har under snart två år haft som uppdrag att undersöka och testa hur en hållbar och stabil
organisation skulle kunna utformas. Under hösten 2018 överlämnades ett förslag till de sex
hälsingekommunerna gällande en framtida hållbar organisation. Kort kan sägas att projektet föreslår
en modell som innebär dels en förstärkning av den befintliga förvaltningsorganisationen, dels en
formalisering av de aktiviteter man testat under projekttiden. Förslaget kan sammanfattas i följande
punkter:
1. Det forum som idag finns för samarbete mellan lokala och regionala aktörer,
Samverkansplattformen hälsingegårdar, permanentas och byter namn till Rådslaget Hälsingegårdar,
med fokus på utvecklingsfrågor och gemensam strategisk kommunikation.
2. För att leda arbetet i Rådslaget Hälsingegårdar inrättas en ny tjänst, lokal världsarvssamordnare,
som finansieras av Hälsinglands kommuner.
3. Ett partnerskap tecknas för att reglera ansvarsfrågor och finansiering av samverkan inom
Världsarvet Hälsingegårdar mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och Hälsinge-

kommunerna. (En hållbar organisation för lokal förankring och ökad attraktionskraft kring Världsarvet
Hälsingegårdar, Delrapport från Samverkansbryggan Hälsingegårdar 2016-2019, s. 4)
Det förslag som hälsingekommunerna haft att ta ställning till har handlat om inrättande av en ny
tjänst som lokal världsarvssamordnare, antingen med en tjänstgöringsgrad om 100% alternativt 50%.
Vid Hälsingerådets senaste möte den 13 mars beslutades att hälsingekommunerna gemensamt ska
finansiera en nyinrättad tjänst som lokal världsarvssamordnare med en tjänstgöringsgrad om 50%.
Under diskussionen beslutades också till Region Gävleborg ställa fråga om regionens möjligheter att
bidra med ytterligare 50%, för att kunna skapa en heltidstjänst. Detta, därför att en framtida hållbar
organisation med lokal förankring i hög grad torde främja regional utveckling genom ökad
attraktionskraft och en positiv utveckling för besöksnäringen som en del av regionens
näringslivsutveckling.
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