
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsinnspill- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og 

verdensarvområder 

Siden fordeling av statlige midler anses som offentlig myndighetsutøvelse, ser vi behovet for å nedfelle 

ordningen i en forskrift hjemlet i Stortingets årlige budsjettvedtak. Når ordningen er nedfelt i en forskrift, 

legger vi til grunn at midlene skal kunngjøres (utlyses) i tråd med Bestemmelser om økonomistyring i 

staten punkt 6.3.2. Det innebærer i prinsippet at søkerkretsen utvides til også å omfatte grunneiere uten 

avtale. I så fall ber vi departementene opplyse om også nye søkere trenger særskilt avtale.  

Videre legger vi til grunn at kravet om at «det må foreligge skriftlig tillatelse fra grunneier og eventuelt 

rettighetshaver» i § 3 første ledd annet punktum, referer seg til søknaden når den kommer inn til 

forvaltningen.  

I kommentarene til § 5 uttaler departementet at når forskriften selv fastsetter søknadsfristen, så er det ikke 

nødvendig med særskilt kunngjøring. Dette fremstår noe uklart siden ordningen vel må kunngjøres i tråd 

med Bestemmelsene som nevnt over. Vi foreslår uansett at forskriften får en ordlyd som gir 

Fylkesmannen adgang til å fastsetter søknadsfristen. Fristen vil da bli gjort kjent gjennom  årlig 

kunngjøring/utlysning av midlene.  

Kommunen har i Oslo og Akershus hatt god dialogen med brukerne, foretatt befaringer, forberedt alle 

saker, og sendt ut tilskuddsbrevene i tråd med Fylkesmannens vedtak om fordeling. Fylkesmannen, og 

andre medlemmer av de to styringsgruppene er svært fornøyde med den jobben kommunene har gjort. Vi 

ber derfor departementet om å vurdere mulighetene for at kommunene får myndighet til å være 

tilskuddsforvalter, alternativt at kommunene gis i oppgave å behandle og innstille søknadene før 

Fylkesmannen fatter vedtak. 
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