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Ole-Wilhelm Meyer er direktør i Opplysningsvesenets fond og styreleder i Clemens Eiendom

Opplysningsvesenets
fond bidrar til
feltresskapet
Opplysningsvesenets fond (OVF) har gjennom mer enn to
hundre år bidratt til utvikling i norske lokalsamfunn.

Ole-Wilhelm Meyer
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Frode Bygdnes fra Rødt Troms og Finnmark skriver et lesverdiq innleqg på

Nordnorsk debatt, publisert 29.10.20. lnnlegget er på mange måter

opplysende om OVFs historie. Bygdnes omtaler også arbeidet som pågår

med utskilling av eiendommer til kirken.

OVF er underlagt folkevalgtes s§ring som underliggende virksomhet til

Barne- og familiedeparternentet. Loven om fondet og fondets hovedinstruks

er politisk besluttet. Ved behandling av stortingsmeldingen om

Opplysningsvesenets fond i vår, slutret Stortinget seg til forslaget om at

verdiene skal deles mellom staten og Den norske kirke. Tilsvarende de

verdiene som blir statens etter delingen, skal staten bruke på istandsetting

av kulturhistorisk viktige kirker. Dette til beste både for Den norske kirke og

for lokalmiljøene der kirkene har stor betydning.

Clemens Eiendom er fondets redskap for eiendomsutvikling. Et samlet fond

vil i fremtiden arbeide for å skape viktige verdier for fellesskapet.

Grunnlaget for Clemens Eiendom er å bidra til ønsket samfunnsutvikling

på ovrs tomter. Gevinster fra Clemens Eiendom og oVFs

eiendomsutvikling vil ikke berike private aktører, med være verdifulle

statlige bidrag i utviklingen av lokalsamfunn og byer. At Clåmens Eiendom

kan være en muliggjører for å realisere en ny kino og et nytt bibliotek i

Harstad, i tråd med fle*allet i kommunestyret, mener vi er med på å

oppfylle samfunnsoppdraget. Et sterkt oVF vil også komme Harstad til gode

på andre områder. I statens innsats for bevaring av våre eldre kirker, vil

Trondenes kirke, fra ca. 1440, kunne være en kandidat til å motta midler

for istandsetting.


