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Oslo, 11. mars 2021 

 

Klima- og miljødepartementet 
 

 
Innspill til revidert budsjett 2021  

 

Kjære Statsråd Sveinung Rotevatn,  

Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for å ta vare på en svært viktig del av kulturarven vår. Vi setter 
stor pris på at departementet ser kulturvern i et større perspektiv i den nye Kulturmiljømeldingen, og 
løfter feltet høyere på den politiske agendaen. Vi setter også pris på anerkjennelsen av det frivillige 
kulturvernet, og det nye nasjonale målet om å bygge opp under og øke dette engasjementet.  

Driftsstøtte til organisasjonene (kap 1400, post 70)  
For å realisere politikken som fremmes i meldingen, og nå de nye nasjonale målene, kreves det politisk 
vilje og økte midler over budsjettet. Dette så vi ikke noe til i statsbudsjettet for 2021. Tvert imot ser vi en 
realnedgang i tilskuddene til organisasjonene som mottar driftsstøtte over kap 1400, post 70 (frivillige 
miljøorganisasjoner). Dette er ikke i samsvar med den nye meldingen.   

Kulturvernforbundet har nå fått kutt i driftsstøtten to år på rad, til tross for at vi faktisk har fått flere 
medlemmer og økt aktivitet. Flere av våre medlemmer har fått tilsvarende kutt, på grunn av 
omstendigheter som ikke angår dem selv. Dette mener vi er urimelig, og stikk i strid regjeringens 
Frivillighetsmelding, som påpeker behovet for forutsigbare tilskudd. Vi er glade for at Norsk Fyrhistorisk 
Forening har fått innvilget sin søknad om driftsstøtte, men har påpekt i både innspill og møter at rammen 
må økes og forskriften endres, slik at denne type endringer (at noen tas inn eller ut av ordningen eller det 
gjøres andre tekniske forflytninger, slik som skjedde i fjor) ikke går ut over andre. Disse tilbakemeldingene 
er også gitt til O-avdelingen, som nå har en prosess på gang rundt forskriftsendring.  

Vi ber departementet sørge for en tilleggsbevilgning eller omdisponering i revidert budsjett, for å øke 
rammen til kap 1400, post 70 slik at kuttene blir reversert og tilskuddene prisjustert. 

Vi viser også til vårt innspill til statsbudsjettet 2022, der vi oppfordrer departementet til å få 
rammeøkningen for grunnstøtten inn i det ordinære budsjett. Det vil være en fin mulighet å bruke 
Frivillighetens år til å gi organisasjonene et realt økonomisk løft. Vi minner her om at det øremerkede 
tilskuddet Kulturvernforbundet får til koordinering av Kulturminnedagene har stått på stedet hvil i mange 
år (kr 400 000,-), og at vi ber om at denne også prisjusteres tilsvarende Dette er en oppgave som er 
delegert til oss fra Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet.   

http://nytt.kulturvern.no/medlemmer/dis-norge/
http://nytt.kulturvern.no/medlemmer/dis-norge/
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Kulturminnefondet (Kap. 1432 post 50 Norsk Kulturminnefond) 

Vi viser også til at Kulturminnefondet fikk et kutt på 10 mkr i 2021. Vi er klar over at det ble foretatt en 
omdisponering av midlene innenfor feltet, men som nevnt i møtet med Statsråden 14. januar, er dette 
kuttet svært uheldig, spesielt fordi fondet akkurat i år har iverksatt en prøveordning med tilskudd til 
istandsetting av bevegelige kulturminner, noe som er en direkte oppfølging av Kulturmiljømeldingen. 
Denne ordningen burde ha øremerkede midler, og dette har vi også påpekt ovenfor 
Samferdselsdepartementet. Vi ber Klima- og miljødepartementet om å foreta et rammepåslag i revidert 
budsjett for å reversere kuttet på 10 mkr. En styrking av Kulturminnefondet vil bidra til å synliggjøre 
koblingen mellom kulturvern (herunder bygningsvern), bærekraft og klima, som departementet selv 
fremmer i Kulturmiljømeldingen. Vi mener derfor at dette er en politisk viktig sak, som svært mange er 
opptatt av.  

Vi viser for øvrig til vårt innspill til statsbudsjettet for 2022, der vi ber vi departementet om å øke 
bevilgningen til Kulturminnefondet til minimum 200 mkr. Fondet er en stor suksess, og et viktig 
virkemiddel for å sikre og vedlikeholde viktige kulturminner. I en tid der klimaendringene medfører en 
stadig større belastning, vil en økt satsing på vedlikehold også være en samfunnsøkonomisk god 
investering, i stedet for at kostnadene blir større senere på grunn av for svakt vedlikehold. Tiltaket vil også 
ha stor sysselsettingsmessig effekt, og dessuten bidra til svært verdifulle ringvirkninger og drahjelp for en 
turist- og reiselivsnæring som snart skal gjenåpnes for fullt igjen.  

Vi viser også til egne innspill fra våre medlemsorganisasjoner om revidert statsbudsjett 2021 og 
statsbudsjettet for 2022.  

Lykke til i budsjettprosessen!  

 
Med vennlig hilsen  

 

 

Toril Skjetne 
Generalsekretær 
Norges kulturvernforbund  

 


