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Fra: Sollid, Aadne [mailto:Aadne.Sollid@aa-f.kommune.no]  
Sendt: 5. juni 2009 12:10 
Til: Postmottak MD 
Emne: RE: Høring, Kulturminnefondet

Fra: Sollid, Aadne  
Sendt: 4. juni 2009 14:53 
Til: Hirsch, Thomas 
Emne: RE: Høring, Kulturminnefondet

Vedr. Høring- Forslag til forskrift for Norsk Kulturminnefond

Fylkeskommunens oppfatning av Kmf har siden starten vært at de skal være med å 
sikre bevaringsverdige kulturminner, fortrinnsvis knyttet til ikke fredete 
bygninger. 
Vår erfaring tilsier at fondet i samarbeid med fylkeskommunen har arbeidet for å

oppfylle dette. Fylkeskommunens erfaring er imidlertid at tilskuddsordningen 
også 
har skapt frustrasjon og usikkerhet, både hos aktuelle søkere og i den regionale

kulturminneforvaltningen. Vi vil her forsøke å belyse dette:

* Samarbeidsformen mellom Kmf og den regionale kulturminneforvaltningen 
er ikke formelt avklart. Dette innebærer at føringer gitt av Kmf. ikke 
nødvendigvis er de samme som de rådene fylkeskommunen har gitt. I 
mange av sakene har søker vært i kontakt med,  og fått innspil fra 
fylkeskommunen før de søker.

* I tildelingsbrevet fra Kulturminnefondet henvises det til kontakt med 
fylkeskommunens kulturminnevernseksjon. Med den pågang av søknader  
som det har vært ved de siste søknadsrundene, har fylkeskommunen  i liten 
grad anledning til å følge opp med faglig veiledning.

* Tildelingssummen fra Kmf. er dels knyttet til midler som er bundet, 
enten til 
verdiskapningsprosjektet eller fredete bygninger. Dette innebærer at midler til 
ikke fredete bygninger blir stekt redusert, Dette er svært uheldig fordi mange 
gode prosjekter blir nedprioritert.

* Eiere av fredete bygninger kan søke både til Ra og Kmf, dette skaper en 
uryddig situasjon både i forhold til søknadsfrister, dispensasjonssøknader og 
fordeling. Midler gitt til Ra over post 72, som fordeles videre til 
fylkeskommunen, gir fylkeskommunen en mulighet til prioritering og 
oppfølging  både økonomisk og faglig, og som over tid har  vist seg å  fungere 
bra. 

Med utgangspunkt i dette vil Aust-Agder fylkeskommune 
v/kulturminnevernseksjonen foreslå følgende endringer:

1. Det utarbeides formell samarbeidsavtale mellom Kmf. og den regionale 
kulturminneforvaltningen, slik at begge parter har klare retningslinjer å 
forholde seg til.

2. Tilskuddsfordelingen justeres slik at Riksantikvaren gis ansvar for 
fordeling til 
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de fredete bygningene, og Kmf de øvrige. Dette vil gi en ryddig situasjon 
både for aktuelle søkere og forvaltningen

Med hilsen

Aadne Gunnar Sollid
kulturminnevernrådgiver
Aust-Agder fylkeskommmune
tlf.37017358 mobtlf.90961720
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