
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
PLAN 

Saksbehandler 
Mona Helland 
22 24 71 46 

Tillegg nr 3 til tildelingsbrev 2020 Distriktssenteret – Attraktiv by-prisen 

1. Innledning  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til tildelingsbrev for 2020 datert 19. 
desember 2019, og Prp. 1 S (2019-2020). 
 

2. Oppdrag 3. Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig by- og 
stedsutvikling 

Vi viser til epost av 26. juni om endringer av juryarbeidet for Attraktiv by. 
 
Distriktssenteret skal være sekretariat for prisen "Attraktiv by – Statens pris for bærekraftig 
by- og stedsutvikling". Distriktssenteret skal ha hovedansvaret for dialogen med og 
oppfølging av arbeidet i juryen. Distriktssenteret får dekket utgifter til juryen og deler av 
utgiftene til eget arbeid i forbindelse med prisen, jf pkt 5.1 Budsjettrammer 2020.  
 
Distriktssenteret ble i tildelingsbrevet gitt fullmakt til å belaste kap. 0500, post 21 Spesielle 
driftsutgifter med inntil 250 000 kroner for dekning av kostnader til juryen for prisen "Attraktiv 
by – Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling".  
 
I e-post av 26. juni d.å. fra Distriktssenteret til Planavdelingen går det frem at det er flere 
faktorer som medfører behov for en økt  økonomisk ramme. Prisstigning, større forventning 
til formidling og flere fysiske møter innebærer flere reiser for juryen.  Juryen er i større grad 
enn før sammensatt av medlemmer fra privat sektor. Dette innebærer økte 
honorarkostnader. Distriktssenteret opplyste også at beløpet på belastningsfullmakten for 
2020 er den samme som da prisen ble opprettet i 2015.  
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3. Nye budsjettfullmakter for 2020  

Tildelinger på andre budsjettkapitler  
Distriktssenteret gis med dette fullmakt til å belaste kap. 0500, post 21 Spesielle driftsutgifter 
med inntil 500 000 kroner for dekning av kostnader til juryen for prisen "Attraktiv by – Statens 
pris for bærekraftig by- og stedsutvikling" i 2020. 
 
Juryens reiser og deltagelser 
Beløpet det nå gis fullmakt til å benytte innebærer økte rammer til å dekke juryens arbeid og 
reiser til finalestedene, de kan delta på pristudelingen og delta på BYLIVSkonferansen 22. og 
23. oktober om de ellers har anledning til det (for sistnevnte er også digital deltagelse mulig). 
 
Eksempelsamling med og om finalister og vinnere av Attraktiv by-prisen. 
BYLIVssenteret i NAL har ansvar for at det utarbeides en eksempelsamlingen basert på 
finalister og vinnere av denne prisen. Eksempelsamlingen vil omhandle byenes og stedenes 
arbeid med bærekraftig by- og stedsutvikling som har gjort at de har blitt nominert til finalister 
og kåret til vinnere av denne prisen. Den utvidede belastningsfullmakten kan også gi rom for 
at juryen kan bruke noe ressurser til å bidra med kunnskap inn i eksempelsamlingen om 
Bylivssenteret ønsker det. 
 
Vi gjør oppmerksom på at denne økte bevilgningen primært skal gå til eksterne kostnader 
knyttet til juryens arbeid, og ikke til en økning av Distriktssenterets forpliktelser til dette 
arbeidet.  
 
Vi gjør også oppmerksom på at det ikke automatisk kan påregnes økte rammer for juryens 
arbeid for 2021. Ekstrabevilgningen i år er en engangsbevilgning. Økonomiske rammer og 
ambisjoner for 2021 må avklares i et oppstartsmøte for neste års arbeid mellom KMD, 
Distriktssenteret og juryen. 
 

4. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 
For øvrig gjelder rapportering og resultatoppfølging som anført i tildelingsbevet av 19. 
desember 2019. 
 
Med hilsen 
 
Berit Skarholt (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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Seniorrådgiver 
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