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Høringssvar – Regionreformen - ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven
og overføring av andre oppgaver
Norges kulturvernforbund takker for muligheten til å komme med innspill til høringen om regionreformen ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver.
Norges kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for de frivillige landsdekkende organisasjonene som
jobber med å ta vare på, og videreføre kulturarven vår, både de fysiske kulturminnene og den immaterielle
kulturarven. Vi har i dag 24 medlemsorganisasjoner, med 2000 lokallag og 230 000 medlemmer. Flere av
disse faller inn under Klima- og miljødepartementets ansvarsområde. Kulturvernforbundet tar her for seg
den mer overordnede tematikken. Noen av organisasjonene vil også sende sine egne høringssvar, som går
mer i detalj på sine fagområder. Vi viser også til vårt høringssvar om rapporten fra ekspertutvalget som har
vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene (vedlagt).

Generell kommentar om kulturvernpolitikken
Målet for politikken knyttet til kulturarv og kulturminnevern er at også fremtidige generasjoner skal få
mulighet til å se, oppleve og lære om kulturarven vår. Dette forutsetter en anerkjennelse av kulturarvens
betydning for samfunnet og oss som individer, og en politisk vilje til å sikre at feltet varetas. Dette er et
nasjonalt ansvar, og krever en offensiv og helhetlig kulturvernpolitikk. Dette bør omtales både i
Kulturmeldingen og Kulturminnemeldingen som Regjeringen har bebudet. Disse bør inneholde en analyse
av dagens situasjon, en kartlegging av utfordringer og fastsettelse av nasjonale mål og tiltak som forplikter
de ulike forvaltingsnivåene.
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De frivillige organisasjonenes rolle
De frivillige organisasjonene gjør en betydelig innsats med å ta vare på kulturarven vår og gjøre den
tilgjengelig for alle. De forvalter viktig kunnskap, historiske eiendommer, bildesamlinger og arkiver. De
viderefører kunnskap og tradisjoner, formidler historie og skaper arenaer for opplevelser, læring og næring.
Det må legges til rette for frivillig innsats på kulturfeltet, med gode, forutsigbare rammebetingelser,
tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner på hele kulturvernfeltet, og full momskompensasjon. De
frivillige organisasjonene har mye kompetanse og sterk folkelig oppslutning. De bør inviteres med i
beslutningsprosesser både nasjonalt og regionalt, og ikke bare som høringsinstanser. Derfor er vår uttalelse
basert på at Norge i fremtiden må utvikle en reell partnerskapsmodell mellom nasjonale institusjoner,
fylkeskommunene og frivillig sektor. I dag er partnerskapet med frivillig sektor etter vår vurdering alt for
dårlig utviklet.

Kulturvernforbundets kommentarer til forslaget
Kulturvernforbundet støtter en del av de foreslåtte endringene, men vil påpeke noen sentrale utfordringer
som kan få store konsekvenser. Vi gir her våre kommentarer til den nye forskriften.

1.1 Bakgrunn for saken og 2.1 hovedgrep i forskriften
En helhetlig politikk
I høringen står det at «overføringen av oppgaver til fylkeskommunen, som regional kulturminnemyndighet,
skal bidra til forenkling, være tydelige og gi et mer helhetlig grep på kulturminneområdet».
Kulturvernforbundet har lenge påpekt behovet for å se helhet og sammenheng, tydeliggjøre sektoransvar
og ha gode strukturer for samordning. Ansvaret for kulturarven er i dag spredt på ulike departement og
forvaltningsnivåer, med svært ulik tilnærming og praksis, og med lite samordning eller innsikt i hva som
skjer på resten av feltet. Det mangler en overordnet strategi som ser kulturminnene og den immaterielle
kulturarven i sammenheng. Kulturminnemeldingen og den nye forskriften om myndighet mv etter
kulturminneloven vil være sentrale elementer i en slik helhetlig strategi. Det er imidlertid viktig å påpeke at
disse omtaler kun deler av kulturarven. Den immaterielle kulturarven, og kulturminner som per i dag faller
inn under andre departementers ansvarsområder, som de bevegelige kulturminnene, er ikke ivaretatt her.
Det er heller ingen omtale om hvordan formidlingen av historien rundt de fysiske kulturminnene skal
styrkes, eller hvordan praktisk kompetanse innen for eksempel bygningsvern eller fartøyvern skal
videreføres.
Det bør utarbeides en overordnet strategi for feltet, med en samlet vurdering av hvordan de ulike delene
av kulturarven skal ivaretas.
Politisk handlingsrom i regionene
En desentralisering av forvaltningen til fylkeskommunene kan gi mulighet til å føre en mer helhetlig politikk,
med bedre samordning mellom sektor og det aktuelle forvaltningsnivå. En slik samordning har vært
etterspurt også regionalt. Fylkeskommunene bør etablere en sterk enhet med kulturkompetanse, som får
ansvar for både den immaterielle kulturarven og de fysiske kulturminnene, museer, arkiv og frivillighet,
med tett kobling opp mot både plansaker og næringsliv/turisme. En slik forvaltning vil også gi økt mulighet
til å knytte kulturvern og kulturarv til regionale prioriteringer.
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Muligheter
Kulturvernforbundet har lenge tatt til orde for at kulturarv må anses som en verdi og ikke bare en
utgiftspost. Kulturarv har verdi for både samfunnet og den enkelte. Det bidrar til verdiskaping, stolthet og
bærekraft, det skaper identitet, tilhørighet og forståelse. Frivillig kulturvernarbeid bidrar i tillegg til å skape
aktive lokalsamfunn. Kulturarv genererer også inntekter, blant annet ved å tiltrekke turister. Dette danner
grunnlag for næringstiltak og skaper arbeidsplasser. Verdien av kulturarven tillegges stadig større vekt i
andre land. Vi mener dette nå bør sterkere inn også i norsk politikk.
Kulturvernforbundet håper at dette perspektivet blir tydeligere når regionleddene nå får et større ansvar.
Våre organisasjoner melder at region Innlandet er flinke til å se kulturarven som en verdi i
samfunnsutviklingen og organisasjonenes kunnskap som en viktig ressurs. Vi vet imidlertid at det er store
regionale forskjeller.
Utfordringer
Vår største bekymring er at dette er et felt som lett kan nedprioriteres i konkurranse med andre – kanskje
mer presserende eller prestisjefylte – oppgaver. Interessekonflikter mellom utbyggere og verneformål er
også en kjent problemstilling. Når pengene skal delegeres, er det de ikke-lovpålagte oppgavene som lettest
blir nedprioritert. Nasjonale mål og forpliktelser er derfor viktig, samt øremerkede tilskudd for å sikre
gjennomføring av tiltak. Dersom fylkeskommunene selv får prioritere delegerte rammetilskudd, slik som
Ekspertutvalget har foreslått, vil vi se en svært ulik prioritering mellom regionene, og i verste fall en
systematisk nedprioritering av kulturvernområdet. Norges kulturvernforbund mener en slik ordning vil
være helt uegnet til å prioritere de nasjonale hensyn som kulturvernpolitikken representerer.
Kulturvern- og kulturarv er et område som gjennom overordnede føringer bør gis en styrket prioritering. En
forutsetning for en vellykket prioritering av kulturvernoppgaver er at det foreligger nasjonale mål, og at det
settes av øremerkede midler til å nå disse målene. Dette må følges opp på nasjonalt nivå.
Overføring av kunnskap
I høringen påpekes det at «en forutsetning for overføring av oppgaver, er at det bygges opp tilstrekkelig
kompetanse og kapasitet slik at man sikrer god kvalitet i oppgaveløsning». Dette støtter vi. Vi har sett
mange eksempler på manglende kunnskap lokalt og regionalt hos de som skal forvalte kulturarven vår. Selv
om de fleste kommuner i dag har en kulturminneplan, er det svært varierende kvalitet på disse.
Organisasjonene rapporterer også om svært ulik praksis lokalt – basert på kunnskap, interesse og
prioriteringer i forvaltningen.
Norsk Forening for Fartøyvern utrykker eksempelvis i sitt høringssvar at det er positivt at det bygges
kompetanse om fartøyvern i regionene, siden det kun er to personer hos Riksantikvaren som innehar
denne kunnskapen i dag. Når ansvaret nå delegeres er det svært viktig at fylkeskommunene viser vilje til og får økonomisk mulighet til - å styrke sin kulturvernkompetanse.
Vi påpeker imidlertid at dette kan bli en kostbar affære. Riksantikvaren har ansatte med ekspertise innenfor
en rekke ulike saksområder. Dersom alle feltene skal ivaretas i hver region, vil dette enten bety mange flere
stillinger i hver region (kostbart), at det blir noen få ansatte på regionalt nivå som får opplæring og ansvar
for hele spekteret av saker (lite realistisk), eller – i verste fall – at de ansatte vil mangle kompetanse på
enkelte områder de har ansvar for (sannsynlig). Vi viser også til at det i høringen vektlegges behovet for
kunnskapsoverføring til regionene, mens det i aller siste avsnitt (side 39) slås fast dette ikke nødvendigvis er
gjennomførbart:
«Alt i alt er det imidlertid ikke sikkert at 11 fylkeskommuner totalt sett vil kunne utføre
de oppgaver som overføres med samme antall årsverk som Riksantikvaren bruker på
oppgavene i dag».
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En god, og realistisk løsning, vil være å utnytte den kompetansen som finnes i organisasjonene. Dette er
praksis flere steder, for eksempel i region Innlandet. Gode erfaringer bør deles og promoteres. Det er
dessuten svært stort engasjement for kulturminner lokalt. Når fylkeskommunene nå skal få en større rolle
som samfunnsutvikler, er lokal oppslutning essensielt.
Regionale kompetansesentre, som fartøyvern- og bygningsvernsentrene, er også viktige arenaer for å
ivareta og videreføre kompetanse, og bygge aktive og levende miljøer. Disse er det viktig å slutte opp om.
Videre er det viktig å beholde en samlet fagkompetanse på nasjonalt nivå, hos Riksantikvaren.

2.3 Riksantikvarens rolle
Kulturvernforbundet støtter opp om forslaget om at Riksantikvaren rendyrker sin rolle som direktorat, med
de ansvarsområder som beskrives i forslaget. Det er svært viktig med et overordnet nasjonalt nivå som får
ansvaret for å gjennomføre en nasjonal politikk på området, og sikre lik forvaltningspraksis i regionene. Vi
støtter opp om forslaget om at Riksantikvaren bør sikres virkemidler for å kunne ivareta ansvaret for en
samlet nasjonal politikk på sitt område, fortsatt være fredningsmyndighet, og være klageinstans for
fylkeskommunens vedtak. Vi støtter også forslaget om at etaten skal ha mulighet til å overta saker fra
fylkeskommunene ved behov.
Under kap. 2.1.4. Hovedgrep i forskriften (s. 4) står det at Riksantikvaren skal ha ansvar for kulturminner av
særlig nasjonal verdi.
«Departementet mener at kategorien av kulturminner av «særlig stor nasjonal verdi»
bør favne alle typer kulturminner, uavhengig av hvilken fredningsstatus det har» (vår kursiv).
Vi påpeker her, som nevnt over, at Riksantikvarens mandat ikke favner hele spekteret av kulturminner.
Departementet ber om innspill på hvordan en slik prosess (listeføring) bør gjennomføres.
Kulturvernforbundet foreslår her at departementet spesifiserer hvilke typer kulturminner listen gjelder og –
i samarbeid med andre departement – lager en strategi for hvordan mangfoldet av kulturminner skal
ivaretas. Det er for eksempel nedfelt i ny Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 kap 11.5.2 at det er et
«overordnet mål at kulturarven skal bevares som bruksressurs og kilde til kunnskap, opplevelse og
verdiskaping».
«Etatene skal tilrettelegge for alternativ bruk av kulturminner som de ikke har
tjenstlige behov for. Dette kan skje i samarbeid med frivillige organisasjoner
og lokale og regionale myndigheter. For kulturminner som er ute av bruk, skal
tilrettelegging for allmenn bruk være et mål».
Det er imidlertid ingen etablerte systemer for å sikre at dette ivaretas. Ett forslag kan være at
Riksantikvaren får utvidet sitt ansvarsområde til å ivareta også andre typer kulturminner, slik som de
bevegelige, alternativt at det etableres lignende og koordinerte systemer under andre departement eller
etater. Et annet konkret forslag for å ivareta samferdselssektoren er å utvide det allerede etablerte
systemet til Kulturminnefondet til å inkludere tilskudd til bevegelige kulturminner – gitt øremerkede midler.
Vi nevner i denne forbindelse at det utarbeides verneplaner for flere av de bevegelige kulturminnene, som
jernbane, luftfartøy og rutebiler, tilsvarende verneplanene for flytende fartøy. Fartøyvern beskrives (s. 37)
som et område som har «stor politisk interesse og et sterkt lokalt og frivillig engasjement».
Kulturvernforbundet bekrefter dette, men legger til at også andre områder, som bygningsvern, jernbane,
kjøretøy, luftfartøy og fyrtårn mm har stor oppslutning lokalt.
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3. Kulturminner av særlig stor nasjonal verdi
I forhold til forslaget om at Riksantikvaren får ansvar for å sikre kulturminner av nasjonal verdi,
understreker vi at det er kulturarven i all sitt mangfold, landet rundt, som til sammen utgjør en nasjonal
verdi. Det innebærer at f. eks et konkret kulturminne som er lokalisert i en av fylkeskommunene, som en
fredet bygning eller stavkirker, har en definert nasjonal rolle og betydning. Dette gjelder også den
immaterielle kulturarven. Det fremlagte forslag kan gjøre kulturarvpolitikken mer fragmentert.
En liste over «viktige nasjonale kulturminner» kan videre føre til at andre kulturminner ikke anses som like
viktige, og derfor ikke prioriteres av regionale myndigheter. For å unngå en slik misforståelse kan det være
en ide å invitere lokalsamfunnet eller organiserte lokallag med på å utarbeide tilsvarende lister regionalt og
lokalt. Kulturminner har sterk oppslutning lokalt, og er viktige i forhold til identitet og tilhørighet.
Ved en listeføring over kulturminner med særlig stor nasjonal verdi, vil kravene til en kategorisering være
viktig, og det bør vurderes om denne viktige oppgaven skal ivaretas av enkeltpersoner eller om det bør
nedsettes større utvalg.

4.1 Forvaltningen av fartøy som har status som vernede fartøy
Kulturvernforbundet viser til høringssvar fra Norsk Forening for Fartøyvern, og slutter seg til de vurderinger
og anbefalinger som her fremkommer. Vi understreker her behovet for en nasjonal plan, som forplikter
regional forvaltning.

4.2 Tekniske og industrielle kulturminner
Kulturvernforbundet understreker også her at delegering til fylkeskommunene må skje innenfor rammen av
en nasjonal politikk. Vi viser for øvrig til høringssvar fra Industrianleggenes Fellesråd.

4.5 Overføring av oppgaver i tilknytning til tilskuddsforvaltning
Store deler av Riksantikvarens tilskuddsmidler er i dag tilknyttet de ti nasjonale bevaringsprogrammene.
Det foreslås å utsette beslutningen om en eventuell overføring av denne ordningen til fylkeskommunene til
budsjettprosessen for 2020. Kulturvernforbundet påpeker her at det er behov for en gjennomgang av 2020målene og status for disse og bevaringsprogrammene. Denne kartleggingen vil være grunnleggende i
forhold til en vurdering av videre prosess. En slik gjennomgang, med eventuelt nye mål og tiltak må være
førende for forvaltningen på alle nivå, og burde prinsipielt sett foreligge før regionreformen besluttes og
oppgavene overføres.
Kulturvernforbundet støtter opp om vurderingen av verdien av tilskuddsordningen. Den er essensiell for å
gjennomføre tiltak. Det er fordeler og ulemper ved å delegere en slik oppgave. En nasjonal forvaltning vil
kunne sikre et mer helhetlig perspektiv, mens delegering av tilskuddsforvaltningen er viktig for å kunne
gjennomføre en regional politikk.
Kulturvernforbundet viser imidlertid til at tilskuddsordningene i dag forvaltes på en effektiv og helhetlig
måte av etatene. Vi tror ikke det vil være mer effektivt å delegere dette til fylkeskommunene. Det er gjort
en undersøkelse i forhold til fordeling av tilskudd, som viser at pengene stopper opp i regionene. Den mest
effektive ordningen er at tilskuddsforvaltningen samordnes sentralt, altså at tilskuddene gis via
sentralleddet til organisasjonene. Lokallagene har ikke tid eller ressurser til å søke og rapportere på
tilskudd. Forslaget fra ekspertutvalget fratar de landsdekkende organisasjonene muligheten til å ta et
nasjonalt ansvar.
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4.6 Økonomiske og administrative konsekvenser
En grunnleggende forutsetning for å lykkes med en regional forvaltning, er at fylkeskommunene bygger opp
en tilstrekkelig kompetanse for å forvalte kulturarven. Det vil med andre ord være et stort behov for at
denne unike kompetansen ivaretas både nasjonalt og regionalt. Det er svært viktig at fylkeskommunene får
politiske føringer om og viser vilje til å bygge opp en sterk enhet med kulturvernkompetanse for å sikre at
feltet ivaretas. Det vil ta tid å bygge opp denne kompetansen, og en slik endring må gjøres gradvis. Vi viser
her til avsnittet om overføring av kunnskap, over, der vi påpeker at dette kan bli kostbart.
Kulturvernforbundet foreslår her å involvere kulturvernorganisasjonene som kvalifiserte ressurser i
regionene, i et partnerskap med lokal forvaltning.
Vi viser også til høringssvar fra Norges Museumsforbund, som påpeker at «Fysisk nærhet mellom
kulturminner og vedtaksmyndighet og kortere, forenklede administrative linjer mellom aktører kan i seg
selv ikke betraktes som garantister for helhetlig kulturminneforvaltning». Dette er et synspunkt vi deler.

Oppsummering
Norges kulturvernforbund mener at en regionreform primært bør følges opp med en generell styrking av
kulturvernområdet i fylkeskommunene/regionene, både med økte økonomiske rammer og med en
styrking av kulturvernkompetansen i fylkeskommunene.
En desentralisering av forvaltningen til fylkeskommunene kan gi mulighet til å føre en mer helhetlig politikk,
med bedre samordning mellom sektor og det aktuelle forvaltningsnivå. En slik samordning har vært
etterspurt også regionalt. Fylkeskommunene bør etablere en sterk enhet med kulturkompetanse, som får
ansvar for både den immaterielle kulturarven og de fysiske kulturminnene, museer, arkiv og frivillighet,
med tett kobling opp mot både plansaker og næringsliv/turisme. En slik forvaltning vil også gi økt mulighet
til å knytte kulturvern og kulturarv til regionale prioriteringer.
Kulturvernforbundet og våre medlemsorganisasjoner vil gjerne ha tettere samarbeid med
regionalforvaltningen, og ønsker at fylkeskommunene får en styrket kompetanse på kulturvernfeltet. Vi
påpeker likevel at etatene fortsatt må ha en funksjon som nasjonal forvalter av kulturarven, med en mer
rendyrket rolle enn de har i dag. Det vil etter vår vurdering være en styrke for regionene å basere sin
administrasjon på en overordnet nasjonal politikk.

En fortsatt nasjonal kulturvernpolitikk med særskilte bevilgninger over
statsbudsjettet
Det er etter vår vurdering helt nødvendig at mål og retningslinjer for kulturvernpolitikken blir trukket opp
av Stortinget gjennom behandlingen av stortingsmeldinger, statsbudsjettet og andre politiske prosesser.
Disse mål og retningslinjer må også legges til grunn for fylkeskommunenes egen oppfølging av
kulturvernpolitikken. På viktige områder vil disse prosessene også klargjøre handlingsrommet for
fylkeskommunal og kommunal tilpassing. På en del viktige områder har det videre blitt fastsatt nasjonale
verneplaner f. eks for fartøyvern og tekniske og industrielle kulturminner. Det vil være naturlig at dette
innarbeidede systemet videreføres og utvikles videre. Det må være en forutsetning at det er en nasjonal
politikk, som er førende for regionalt nivå – og at det er et samspill med de frivillige organisasjonene. Det
arbeides som nevnt nå både med en kulturmelding og en kulturminnemelding – og vi har nå en mulighet
for å se kulturarv i en helhet – både sentralt og regionalt.
Som hovedprinsipp bør dagens system med øremerkede bevilgninger til de viktigste kulturvernformål
videreføres. Ekspertutvalgets forslag om at regionene fastsetter de økonomiske rammene for
kulturvernpolitikken vil ikke gjøre det mulig å føre en enhetlig nasjonal kulturvernpolitikk.
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Nasjonale institusjoner som departement, Riksantikvaren, Kulturrådet og Arkivverket bør ha det
overordnede ansvar for å administrere bevilgninger, følge opp nasjonale planer og ha en overordnet
resultatkontroll.
Norges kulturvernforbund mener det må å være et samspill mellom offentlig og frivillig sektor, og en
fremtidig kulturvernpolitikk må omhandle dette. Dette vil være viktig både regionalt og nasjonalt. En
helhetlig kulturvernpolitikk forutsetter også et tett og godt samarbeid med private eiere, museene,
næringslivet og utdanningssektoren. Den nasjonale politikken må spille opp mot de nasjonale
overbygningene vi har.

Mvh

Per Harald Grue (sign)
Styreleder
Norges kulturvernforbund
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Generalsekretær
Norges kulturvernforbund
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