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Se mottakerliste

Statsbudsjettet kapittel 1 429 Post 77 - Verdiskapingsprosjekter 201 9

Riksantikvaren ser post 77 som et strategisk verktøy som supplerer andre virkemidler i en
helhetlig kulturminneforvaltning. Bruk av kulturarv som utviklingsressurs bidrar til økt
politisk interesse, legitimitet og nye ressurser. Samtidig stimulerer posten til bærekraft ved å
legge til r ette for økonomisk inntjening og kvalitative og varige forvaltningsordninger. Posten
har også en viktig funksjon i å prøve ut nye måter å jobbe på.

I regjeringens budsjettforslag for 2018 er det satt av 8,232 mill. kroner til verdiskapings -
prosjekter ov er kapittel 1429 post 77. Kartleggingen om kulturarv og regional utvikling (2017) ,
viste at regional kulturminneforvaltning har ønsker og ambisjoner om mer samarbeid og
partnerskap med andre samfunnssektorer. Utviklingsprosjekter med støtte fra post 77 vil kunne
bidra til å fremme slikt samarbeid.

Riksantikvaren ber Sametinget og fylkeskommunene om å ta imot søknader, vurdere dem og
avgi innstilling til Riksantikvaren innen 15. januar 2019.

Retningslinjene for posten er:

Post 77 skal bidra til oppføl ging av nasjonale mål og satsinger på kulturminnefeltet ved å legge til
rette for at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir integrert i lokal og regional utvikling.
Tilskudd fra posten skal stimulere til forpliktende samarbeid og partnerskap mellom of fentlige og
private aktører over sektorgrenser og mellom forvaltningsnivåene.

Søknadene må klargjøre hvordan prosjektene vil bidra til mål vedtatt i lokale og regionale
planer/strategier og beskrive betydningen for viktige utviklingsfelt slik som næring ,
attraktivitetsbygging, miljø, folkehelse, integrering og demokratisk deltakelse.

Søknadene må redegjøre for hvordan prosjektene kan bygge opp under nasjonale og regionale mål
og satsinger på kulturminnefeltet. Det må framgå hvordan prosjektet er koordi nert med andre
virkemidler og arbeidsfelt i kulturminnesektoren og hvordan prosjektet vil kunne påvirke den
langsiktige forvaltningen av kulturminnene.

Prioriteringer for 2019 er prosjekter som:

Større prosjekter som sikrer at kulturminner, kulturmiljø og landskap blir integrert i
lokal og regional utvikling
Baserer seg på samhandling mellom regionalt og kommunalt nivå og lokale aktører
Innbefatter integrering gjennom sysselsettingstiltak/demokratisk deltakelse.
Har en klimavennlig profil
Inkluderer te ma som frivillighet og folkehelse
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For nærmere retningslinjer viser vi til budsjettproposisjonen for 2019 og til rundskriv T - 1 fra
Klima - og miljødepartementet.

De siste åra har det vært en del mindre prosjekter hvor det er vanskelig å synliggjøre og
dokumentere kulturminnene som samfunnsressurs. Generelt ønsker vi oss litt større og mer
kraftfulle prosjekter som kan fungere som demonstrasjonsprosjekter, men mindre prosjekter
med en klar profil og som inngår i en større utviklingskontekst, kan også vær e aktuelle for
tilskudd.

Bygging av organisasjon og rammer for forpliktende aktørsamarbeid er et lokalt og regionalt
ansvar. Tilskudd over post 77 bør primært ikke benyttes til lønn til prosjektledere eller andre
formål med karakter av driftstilskudd til prosjektorganisasjonen. Vi foretrekker søknader
hvoretter det kan gis tilskudd til konkrete og definerte delaktiviteter.

Prosjektene som fremmes må være godt forankret hos aktørene og på annen måte være
forberedt slik at prosjektaktivitetene det søkes om støtte til, kan gjennomføres i 2019. Regional
kulturminneforvaltning må foreta en reell vurdering og prioritering av søknadene i forhold til
de krav og retningslinjer som gjelder for tilskuddsordningen og prosjektenes kvalitet mv.

Riksantikvaren ønsker gode prosjekter som kan brukes til dokumentasjon og formidling av
kulturarven som en utviklingsressurs. Det er viktig at søker legger til rette for dialog med
regional og statlig forvaltning underveis i prosjektprosessene, med sikte på å hente ut læring og
legge til rette for erfaringsoverføring mv. Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller ønsker
å drøfte mulige prosjekter med oss i forkant av søknadsfristen.

Statsbudsjettet blir vedtatt først nærmere jul, og vi må derfor ta forbehold om Stortingets
innstilling og budsjettvedtak.

Vennlig hilsen

Leidulf Mydland ( e.f.)
Avdelingsdirektør

Linda Veiby
Seksjonssjef

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til: Norsk Kulturminnefond, Bergmannsgata 17 , 7374 RØROS
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Akershus
fylkeskommune

Postboks 1200
Sentrum

0107 OSLO

Aust - Agder
fylkeskommune

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Buskerud
fylkeskommune

Postboks 3563 3007 DRAMMEN

Finnmark
fylkeskommune -
Finnmarkku
fylkkagielda

Fylkeshuset,
Postboks 701

9815 VADSØ

Hedmark
fylkeskommune

Pb 4404
Bedriftssenter

2325 HAMAR

Hordaland
fylkeskommune

Postboks 7900 5020 Bergen

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Fylkeshuset,
Postboks 2500

6404 MOLDE

Nordland
fylkeskommune

Fylkeshuset 8048 Bodø

Oppland
fylkeskommune

Postboks 988 2626 Lillehammer

Oslo kommune -
Bymiljøetaten

Postboks 636 Løren 0507 OSLO

Rogaland
fylkeskommune

Postboks 130
sentrum

4001 STAVANGER

Telemark
fylkeskommune

Postboks 2844 3702 SKIEN

Troms
fylkeskommune

Postboks 6600 9296 Tromsø

Trøndelag
fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks
2560

7735 STEINKJER

Vest - Agder
fylkeskommune

Postboks 517
Lundsiden

4605
KRISTIANSAND S

Vestfold
fylkeskommune

Postboks 2163 3103 Tønsberg

Østfold
fylkeskommune

Postboks 220 1702 SARPSBORG


