Slutrapport Märta Gunnar Arvid Bothéns stiftelse erhållet stipendium
2018
Slutrapport från ansökan (2018-00164)
Rapporten är sammanställd av Hélène Svahn Garreau NKF-S E.C.C.O.
Syftet med ansökan var att medverka på E.C.C.O. generalförsamling och President’s Meeting och
kringliggande aktiviteter i Valletta på Malta den 28:e april- 1:a maj 2018.

Valletta maj 2018.
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Inledning
Ansökan har hjälpt till att finansiera resa och deltagande i E.C.C.O.s President’s meeting,
generalförsamling samt kringliggande aktiviteter i Valletta på Malta den 28:e april- 1 maj
2018.
Viktigaste beslutet var godtagandet av en ny modell för finansiering av E.C.C.O. baserad på
officiell statisk om olika länders köpkraft. Orsaken till detta är att man vill att kostnaderna
ska bli mera jämlika för de olika europeiska organisationerna. De ekonomiska
förutsättningarna ser nämligen mycket olika ut i olika länder. Den nya beräkningsmodellen
innebär inte någon större ökning av kostnaderna för NKF-S.

Deltagare
17 delegater samt 7 presidenter eller andra som representanter från olika styrelser samt
några speciellt inbjudna gäster deltog under de två dagarna.

President’s meeting den 29:e april, Nationella arkeologiska museet i
Valetta
Europeisk konserveringsportfölj

Den italienska delegaten Kristian Schneider presenterade en idé om en europeisk
konserveringsportfölj ”European Conservation-Restoration Portfolio”. Tanken är att det ska
vara ett standardiserat faktablad som kan användas av konservatorer i Europa för att visa
deras kompetenser på ett jämförbart sätt. Medlemsorganisationerna uppmuntrades att
fundera över att delta i arbetet som partners.

Kristian Schneider presenterar konserveringsportföljen den 29:e april 2018.
2

Konserveringens dag i samband europeiska kulturarvsåret 2018
Konserveringens dag den 14:e oktober 2018 i samband europeiska kulturarvs-året
presenterades av den tyska delegaten Anja Romanowski. Tanken är från den 8:e oktober och
en vecka framöver ska man lyfta konserveringen med kampanjer i sociala media som sedan
avslutas söndagen den 14:e oktober med olika typer av aktiviteter i hela Europa.
Syftet var att nå utanför konservatorsgruppen för att visa på konservatorernas kompetens
och vad de gör. Kulturarvsåret innebär bland annat att EU-kommissionen, Europarådet och
Europaparlamentet genomför konferenser och olika program med kulturarvet i fokus där
E.C.C.O. kommer att delta så mycket som möjligt. Det är ett bra tillfälle att lyfta fram
konserveringen. Vi uppmuntrades att på nationell nivå lägga upp info på vår hemsida,
Facebook och Twitter som de sedan kan koppla till E.C.C.O.s hemsida. Tanken är att
konserveringens dag ska fortsätta men det var ännu oklart om det skulle bli av. För NKF-S
var det vanskligt hur vi skulle agera 2018 eftersom Sverige redan genomfört en liknande
aktivitet den 13:e mars samma år. Men om det blir årligt återkommande så kommer NKF-S
arbeta för att flytta konserveringens dag till samma dag som resten av Europa.

Anja Romanowski presenterar Konserveringens dag.

E.C.C.O.s generalförsamling den 30:e april i Sankt Elmofortet
Inledning och info lobbyarbetet inom EU

E.C.C.O.s president Susan Corr berättade hur E.C.C.O.s kommitté fortsatt arbeta inom EU för
att göra konservatorerna mer synliga inom kulturarvssektorn. Arbetet att påverka EU har i
och med detta börjat bära frukt på allvar och E.C.C.O. har uppnått en självklar plats inom
kulturarvs- och kulturmiljöfältet. E.C.C.O.s framtagna ramverk för konservatorskompetensen
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framhålls som ett välutvecklat exempel på hur man ska definiera professioner.
Förhoppningsvis kommer detta arbete att leda till hur konserveringen definieras inom de
europeiska NACE-koderna (på svenska näringslivskod - SNI).

Generalförsamlingen och EU.
E.C.C.O. tar bland annat aktiv del i Voices of Culture i OMC dialoggruppen “Skills, training
and knowledge transfer in Cultural Heritage” . E.C.C.O. har här fått en framträdande roll
vilket skapat möjlighet att presentera konserveringen och konservatorerna i olika avgörande
sammanhang.
Inför arbetet med EYCH 2018 (Europeiska kulturarvsåret 2018) har E.C.C.O. även valts ut som
en av organisationerna i ”the Stakeholders’ Committee.” .Organisationerna ingår i
europeiskt nätverk som koordineras av Europa Nostra benämnt “The European Heritage
Alliance” . Se: http://www.voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2018/10/Stakeholdercommittee_web_October18.pdf
E.C.C.O deltog tack vare detta i ett möte “ European Heritage Summit” som en del i “the
network European Heritage Alliance 3.3” i Berlin i juni 2018. Tre nyckelbudskap
efterfrågades där tanken var att de skulle ingå i ett manifestet som skulle tas fram efter
evenemanget. E.C.C.O. valde att framlyfta vikten av följande tre:
1. Upprätta pålitliga kvalitetsstandarder för konserveringen vid åtgärder på kulturarvet.
2. Kartlägga de viktigaste kompetenserna inom alla professioner som arbetar med
kulturarvet baserade på EQF med syftet att erhålla bättre tvär- och transdisciplinära
samarbeten och rörlighet i Europa.
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3. Finansiera konserveringen som en strategisk resurs för att uppnå en för samhällets bästa
hållbar användning och tillgång till kulturarvet genom innovation och forsning.
Man har även lyckats få med två faktablad om konservering på Europarådets hemsida under
”the European Heritage Strategy for the 21st Century”, och ”Resources – in less than 1000
words…”. Dessa är: Conservation-Restoration of cultural heritage https://rm.coe.int/strategy21-conservation-restoration-of-cultural-heritage-in-less-than/16807bfbba och Preventive
Conservation of cultural heritage. https://rm.coe.int/strategy-21-preventive-conservation-ofcultural-heritage-in-less-than-/16807bfbb9

E.C.C.O.s kommitté 2017–2018 under generalförsamlingen i Sant Elmofortet på Malta 30:e april
2018.

Susan Corr framlyfte även att det är roligt att vi konservatorer blir tillfrågade, men det är
svårt att hinna med allt. Det är även kostsamt för de som reser eftersom alla i kommittén
arbetar gratis. Man vill därför möjliggöra en mindre dagsersättning på 50 € (per diem) för
deltagande i olika aktiviteter.
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I Sankt Elmofotet.

Den ekonomiska situationen

Den ekonomiska situationen diskuterades återigen, eftersom det finns problem. En ny
modell för finansiering presenterades. Den hade skickats ut till medlemsorganisationerna i
förväg så att de kunde förbereda sig. Två förslag som innebär förändrad beräkning av
avgifterna presenterades som helt eller delvis baseras olika länders köpkraft generella
disponibla inkomst per person (GPD, per capita i PPS – dvs. Gross Domestic Product per
Capita in Purchasing Power System). Tanken med dessa är att avgifterna ska fördelas mer
rättvist. Länder med större köpkraft får då betalar mer och de som har lägre. Den nuvarande
avgiften baseras på en generell avgift kombinerat med en medlemsavgift som är samma för
alla länder och flera organisationer ser den som orättvis.
Minimal budget för E.C.C.O. är 40,000 Euro/år. Summan är baserad på de senaste fem
årens utgifter. Budgeten för nästa år sattes därför till 40,000 €. Kommittén har redan dragit
ner kostnaderna, men behöver mer ekonomiska medel. Man ska därför även försöka
förhandla ner avgiften till CEPLIS. 2017 bestämdes att varje organisation skulle betala betala
1 Euro mer/medlem i väntan på en ny finansieringsmodell. Arbetet har varit känsligt
eftersom de största organisationerna kommer behöva betala - främst tyska VDR som får en
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ökad kostnad med 1000 euro. Ett tak sattes efter den ekonomiska krisen år 2011 om att inte
gå över 10 000 Euro, vilket varit fördelaktigt för den tyska organisationen. Taket kommer
tas bort och det kommer det att svida ändå för VDR.
Två modeller föreslogs för omröstning:
1) En 100 % GPD, per capita i PPS modell. Ingen generell avgift utan endast en
beräkning baserad på 100 % GDP--per capita-PPS.
2) En mixad modell. En kombination av generell avgift (4 Euro per medlem) och en
beräkning av avgiften baserad på GPD, per capita i PPS 50%/50 %.
För Sveriges del är innebär båda en liten höjning och NKF-S styrelse hade bestämt att rösta
för vilkendera. VDR hade meddelat att båda innebär att de måste öka medlemsavgifterna,
vilket de inte vill. De avstod därför från att rösta. Irlands GPD, per capita i PPS är hög, vilket
drabbar dem illa. Det beror på att Irland lockat till sig internationella företag med höga löner.
Den vanliga inkomsttagaren tjänar mindre. Ingen av modellerna är därför bra för Irland. Den
irländska organisationen var därför emot förslagen och hotade t.o.m. att gå ur E.C.C.O.
Susan Corr avstod därför från att rösta men framförde att det trots allt inte fanns någon
annan beräkningsmodell att tillgå som är mer rättvis. Grekland framförde å andra sidan att
de skulle vara mycket glada om de kunde få en mer rättvis avgift.
Den mixade modellen röstades fram.
E.C.C.O. kommitté kommer inte bestå av fler 11 och att det ska alltid vara ett ojämnt antal.
För många blir för dyrt.
Strategiska planen
Arbetet fortgår. Sedan länge har man velat legalisera konservatorsprofessionen i Europa.
Frågan om Näringslivskoderna (NACE codes) är då viktig. Den påverkar konservatorernas
möjlighet att få ersättningar i enligt deras utbildnings- och kunskapsnivå. Frågan är hur
mycket man mäktar med och den bästa vägen att nå dit. I flera länder pågår insatser för att
erkänna professionen. I synnerhet i Italien, där det finns många utbildningsinstitutioner. Idag
finns 25st på nivå 7 enligt EUs regler. Man kommer 2018 landsätta en konservatorslicens
baserad på en lista konservatorer med erkänd utbildning och erfarenhet. 2018 fanns 4577
konservatorer på listan som kan användas vid offentlig upphandling.
Motstånd har mötts eftersom regleringen av professionen ses som ett hinder för den fria
cirkulationen och professionella rörligheten inom EU. CTF (Common Training Framework)
inom EU kan vara en väg för att få konservatorsprofessionen erkänd inom EU. Om 9
medlemsländer reglerar professionen på en erkänd EQF-nivå är det möjligt med CTFs hjälp.
Men det är svårt att få en överblick hur läget är i de olika länderna. Frågeformuläret som
tagits fram av Vincent Negri, E.C.C.O.s juridiska ombud var inte tillräckligt välstrukturerat för
att kunna användas. Sålunda kvarstår många frågetecken. Kommittén upplever att det är för

7

komplicerat och eftersom de har begränsad tid och de andra aktiviteterna ger större effekt
(se ovan) så arbetar de inte aktivt med detta. De juridiska kraven av att få till ett erkännande
av konservatorsprofessionen genom att arbeta med EU-kommission och Europarådet är för
tungt. Europarådet funderar på att skapa ett kompendium om cultural heritage law across
Europe.” som dock kan vara till hjälp. Se: https://www.coe.int/en/web/culture-andheritage/compendium
CEN Den franska delegaten David Aguilella Cueco deltar i the General Terminology Working
Group – om terminologi 2011 IN15898. Han ser att den kan vara problematisk. Han
uppmuntrar E.C.C.O. s organisationer att kontakta sina nationella organ och undersöka
saken. I Sveriges fall handlar det om SIS och RAÄ.

Ana Galán Pérez talar under generalförsamlingen om sociala mediakampanjer och arbetet i
EU.

CEPLIS (European Council of the Liberal Professions)

Michel van Gompen rapporterade om verksamheten inom CEPLIS för de reglerade
professionerna (liberal professions) inom EU där E.C.O.O är medlem utan att vara reglerat.
Se: http://www.ceplis.org/en/index.php CEPLIS lobbar för att stärka professionerna . På
Malta finns ett “Center of excellence for ethics in liberal professions” där det finns mycket
att lära. Genom CEPLIS kan vi nämligen lära av andra professioner vad som är bra och dåligt.
CEPLIS kan även hjälpa till så att vi får rätt NACE Code (näringslivskod). Michel van Gompen
berättade att man inom EU i allmänhet inte vill reglera för många professioner som man
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upplever vara ett hinder för den fria rörligheten. EU-kommissionen söker därför framhålla
att de liberala professionerna kan ses som vilken kommersiell profession som helst.
Reglering kan dock användas som argument för att stärka rörligheten eftersom en sådan
borgar för att kunskapsnivån är jämförbar mellan olika länder som gör det lättare att flytta
och söka jobb och uppdrag i andra länder. Michel van Gompen anser att E.C.C.O. ska arbeta
nära CEPLIS i detta syfte.

Övrigt
Susan Corr tackade av den franska delegaten David Aguilella Cueco som gjort stora insatser
för E.C.C.O. sedan 2006. David har alltid varit tjänstvillig, bidragit med ett kritiskt öga att se
saker från olika håll och har i mycket hög grad varit viktigför den nuvarande styrelsens goda
samarbete.

Avtackning av David Aguilella Cueco.
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Övriga aktiviteter
Jag deltog i visningarna av nationella arkeologiska museet och fortet Sankt Elmo i Valletta.

Visning av nationella arkeologiska museet.

Visning av Sankt Elmofortet.
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Lärdomar
Det var två intressanta och lärorika dagar. Dagarna medgav tid för att diskutera med E.C.C.O.s
kommitté om gemensamma frågor. E.C.C.O:s styrelse blir alltmer involverat i EU, där kulturarvet har
fått en mer framskjutande position. Det är även mycket bra för svenska konservatorer. NKF-S
planerar att bli mer aktiva i E.C.C.O och grunden lades nu för ett sådant arbete i kommittén inför
2020.
Det framkom tros det som var bra politiska hotbilder. Det danska förbundet lyfte fram hur politiken
påverkar dem just nu genom att man drastiskt vill skära i kulturbudgeten som påverkar
konserveringen. Det är med andra ord fortfarande viktigt att arbeta med att synliggöra
konservatorsprofessionens vikt för kulturarvet i Europa.

Sankt Elmofortet i Valetta.
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