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1 INNLEDNING 
Det vises til Prop. 1 S (2011-2012), Stortingets innstilling og vedtak. Den nye 
virkemiddel- og resultatområdestrukturen i budsjettet for 2012 gjenspeiles i 
tildelingsbrevet, og vil bli lagt til grunn i alle styringsdokumenter. Tildelingsbrevet 
gir de økonomiske rammene for 2012 og en nærmere beskrivelse av mål, krav og 
oppdrag som departementet spesielt ønsker å framheve. Vi viser også til faste, 
løpende oppgaver, og understreker at de hovedområder og krav som er omtalt i 
tildelingsbrevet ikke er uttømmende for hva etaten skal arbeide med.  Etaten har i 
tillegg omfattende funksjoner/oppgaver som også skal utføres med god kvalitet.  

2 Strategiske utfordringer og mål 

2.1 Miljømyndighetenes overordnete strategier og prioriteringer 

Miljøverndepartementets faglige og administrative utfordringer både i et kortsiktig 
og langsiktig perspektiv er basert på prioriteringene i Prop. 1 S. (2011-2012) og 
regjeringsplattformen. 

Forskning, kartlegging, overvåking, miljøstatistikk og ulike former for rapportering, 
nasjonalt og internasjonalt, skal sikres, slik at vi får den kunnskapen vi har mest 
bruk for og utnytter den på en effektiv og konstruktiv måte. Miljøinstituttene skal 
sikres kompetanse, kapasitet og utstyr til å møte miljøforvaltningens behov. 
Kunnskap skal stå sentralt i alle beslutningsprosesser. Miljøforvaltningen må bidra 
til at resultater fra forskningen formidles på en god og forståelig måte.  Miljø- og 
kartdata skal være basert på oppdatert kunnskap.  Data fra miljøforvaltningens ulike 
fagområder skal kunne sammenstilles og formidles med kvalitet og troverdighet og 
enkelt deles med omverdenen. Arbeidet med samordning av miljødata og 
oppdatering av ”Miljøstatus Norge” skal fortsatt intensiveres, og ny 
resultatområdestruktur skal være grunnlaget for strukturen i miljøstatus.no. 
Miljøstatus er foretrukket kilde til kunnskap om miljøets tilstand og utvikling. 

En offensiv miljøpolitikk avhenger også av vår evne til å skape forståelse for 
saksområdet, og å gjøre miljøpolitikken interessant for folk flest. Miljøforvaltningen 
skal arbeide mer med miljømobilisering og kommunikasjon, og legge større vekt på 
å kommunisere bedre og mer effektivt med; den delen av befolkningen som er 
interessert og har en åpen holdning til saksområdet, barn, ungdom, skolesektoren, 
næringslivet og kommunene. 

Vi skal forsterke og samordne innsatsen overfor kommunene i deres rolle som 
myndighetsutøver på plan- og miljøområdet. Nettportalen ”Miljøkommune.no” skal 
lanseres våren 2012. 



 

4  

Miljøverndepartementet skal videreutvikle arbeidet med felles elektroniske 
kartgrunnlag og følge opp ny geodatalov med plikt til deling av aktuell miljø- og 
geodatainformasjon mellom samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Norge 
Digitalt arbeidet skal sees i sammenheng med videreutviklingen av areal- og 
miljødata. 

Planleggingen etter plan- og bygningsloven skal bli et bedre redskap for utviklingen 
av samfunnet, og arealpolitikk og planlegging i kommuner, fylker og regioner skal 
bidra til å oppfylle nasjonale og internasjonale miljømål, og skje i tråd med nasjonal 
politikk. 

Utviklingen i fjellområdene, strandsonen langs sjø og vassdrag, bymarker og 
grøntarealer i byene skal ha spesiell oppmerksomhet i arealpolitikken.  

Miljøverndepartementet skal bidra til en helhetlig satsing på by- og 
tettstedsutvikling. En ytterligere satsing på samordnet areal- og 
transportplanlegging skal bidra til mer kompakt byutvikling, prioritering av 
kollektivtransport, sykkel- og gangvei, lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø.   

Miljøverndepartementets rolle som pådriver i det sektorovergripende arbeidet skal 
prioriteres høyt slik at miljøpolitikken i større grad blir en del av andre 
departementers prioriteringer.  

Kunnskap om sammenhengen mellom virkemidlene og konsekvensene av  energi- 
og klimapolitikken, herunder konsekvensene for andre miljøverdier som 
naturmangfold, kulturminner og landskap m.v., skal styrkes. 
Miljøverndepartementet skal være pådriver for at energipolitiske valg har en tydelig 
positiv klimapolitisk forankring og samtidig medfører minst mulig andre negative 
irreversible miljøkonsekvenser. I tillegg til arbeidet under de globale miljøavtalene 
skal Miljøverndepartementet arbeide for å sikre at andre internasjonale avtaler, slik 
som handels- og investeringsavtaler/regelverk og utviklingen av EØS’ indre marked 
støtter opp om miljømålene. Deltakelse i og erfaring fra utvalgte internasjonale fora 
skal brukes strategisk for å fremme og forsterke norsk og internasjonal 
miljøpolitikk.  

Miljøverndepartementet skal aktivt medvirke til en ambisiøs miljøpolitikk i EU og 
regelverksutvikling i EU/EØS. Miljøverndepartementet vil også bruke øvrige 
internasjonale miljøfora (nordisk, OECD, UNEP, CDS og GEF) og 
samarbeidsavtalene med Kina, India, Sør-Afrika og Brasil strategisk.  

Miljø skal integreres på en god måte i utenriks- og utviklingspolitikken, blant annet 
med vekt på kapasitetsbygging i miljø og ressursforvaltning i utviklingsland. 
Departementet skal legge til rette for økt kunnskap om klima og miljø i nord- og 
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polarområdene, som grunnlag for forvaltning, klimatilpasning og 
samfunnsplanlegging i nord. Miljøforvaltningen på Svalbard skal styrkes.  

Avdelingene og etatene skal aktivt medvirke til å løse de dilemmaer vi står overfor i 
arbeidet med klima, lokale miljøproblemer og naturmangfold.  

Det skal legges fram en ny stortingsmelding med vurdering av klimapolitikken og 
behov for endrede virkemidler i 2012. Oppfølging av den offentlige utredningen om 
samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringene står sentralt 
framover.  

Å sikre naturmangfoldet nasjonalt og internasjonalt er høyt prioritert. Alle etatene 
må anvende naturmangfoldlovens kapittel II om alminnelige bestemmelser for 
bærekraftig bruk på alle vedtak som berører natur. Arbeidet med å etablere nye 
utvalgte naturtyper og prioriterte arter, gjennomføre rovviltforliket og innføre 
miljøkvalitetsnormer for villaks skal prioriteres i 2012. Det skal være økt framdrift i 
arbeidet med marin verneplan, og nasjonalparkplanen og implementering av ny 
modell for lokal forvaltning av verneområder skal avsluttes. Kunnskapsgrunnlaget 
skal styrkes, og arbeidet med å sikre at verdien av naturmangfoldet og 
økosystemtjenestene vurderes som en del av vår nasjonalformue blir viktig.      

Arbeidet med å sikre en helhetlig og økosystembasert forvaltning av kyst- og 
ferskvann og havområdene skal prioriteres høyt. Miljøverndepartementet skal 
videreføre og styrke sin rolle som koordinator for utvikling og gjennomføring av 
forvaltningsplanene for havområder og for ferskvann og kystvann. Departementet 
skal bidra til en samlet og helhetlig tilnærming til økte inngrep som følge av økt 
utbygging for produksjon av energi (vindkraft, vannkraft, havenergi og andre 
energiformer), samt overføringsledninger.  

For å stimulere og legge til rette for et aktivt friluftsliv for alle skal det legges økt 
vekt på friluftsliv som element i det forebyggende helsearbeidet. Utvikling av en 
Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftsområder  vil gi 
bedre grunnlag for å få til en helhetlig satsing på og tilrettelegging for  friluftsliv.  

Som del av arbeidet med å redusere utslipp av miljøgifter vil 
Miljøverndepartementet aktivt medvirke til å styrke EU/EØS-regelverk og 
internasjonale avtaler for miljøgifter, ozonreduserende stoffer og farlig avfall.  
Forurensningsloven og produktkontrolloven skal følges opp, herunder videreutvikle 
regelverket på nødvendige områder for å redusere risiko fra helse- og miljøfarlige 
kjemikaler og gjennomføre kjemikaliepolitikken.  

Miljøverndepartementet skal gjennom forurensningsloven og videreutvikling av 
virkemidlene i avfallspolitikken bidra til å minimere skadelige utslipp fra 
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avfallsbehandling, øke utnyttelsen av ressursene i avfallet og øke innsamlingen av 
farlig avfall.  

Miljøverndepartementet skal sørge for effektiv gjennomføring av nytt regelverk for 
radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall og bidra til å redusere risikoen for 
radioaktiv forurensning av norske områder fra kilder i utlandet. 

Ny stortingsmelding om kulturminner og kulturmiljø skal tydeliggjøre 
kulturminnepolitikken. Mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer skal tas vare på 
som fellesressurs og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. 
Miljøverndepartementet har tatt initiativ til å utarbeide en nasjonal 
verdiskapingsstrategi. I dette arbeidet, som vil kreve et nært samarbeid mellom flere 
departementer, skal sammenhengen mellom kulturminner og natur gis særlig 
prioritet. 

Miljøverndepartementet har ansvaret for matrikkel og grunnbok, og skal sørge for 
ensartet og pålitelig eiendoms- og rettighetsregistrering, slik at nødvendige 
eiendomsopplysninger bidrar til viktig statistikk, sikker omsetning og pantsetting av 
fast eiendom og unngå fremtidige rettstvister knyttet til eiendomsgrenser og 
eiendomsrett. 

Miljøforvaltningen skal bruke medarbeidernes kompetanse mest mulig effektivt 
innenfor eksisterende ressurser. Det skal legges stor vekt på samarbeid og 
kunnskapsdeling, faglig og personlig utvikling for den enkelte medarbeider og 
tydelig overordnet ledelse. Rekruttering av nye medarbeidere skal ha høy prioritet i 
miljøforvaltningen for å sikre rett bemanning og kompetanse. Beredskaps- og 
sikkerhetsarbeidet skal ha høy prioritet. 

 

Risikoanalyser 

Etatene skal orientere Miljøverndepartementet om hvilke områder de vil foreta 
risikoanalyser på i 2012. Denne orienteringen skal skje på etatsstyringsmøtet på 
våren. Det legges opp til en drøfting på etatsstyringsmøtet til høsten om analysene, 
risiko og vesentlighet.  
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PRIORITERTE OPPGAVER FOR RIKSANTIKVAREN I 2012  

Stortingsmelding 

Riksantikvaren skal prioritere arbeid knyttet til ny stortingsmelding om 
kulturminnepolitikken.  Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken skal 
utarbeides gjennom 2012 og etter planen legges fram tidlig i 2013. Riksantikvaren 
må ha beredskap og kapasitet til løpende, etter spesifiserte bestillinger og i dialog 
med departementet, å levere faktainformasjon og bakgrunnsmateriale til 
meldingsarbeidet. Departementet vil komme tilbake med en mer konkret bestilling. 

 
Oppfølging av riksrevisjon  

Arbeidet med oppfølging av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon er sentralt for 
Riksantikvaren. Følgende områder skal prioriteres i 2012: 

• Avklaring av roller og rammebetingelser 
• Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen 
• Tidlig og tydelig kommunikasjon 
• Fredningsarbeidet 
• Bevaringsprogrammene 

 

Målet for kunnskapsløftet er: 

• Mer effektiv og samordnet forvaltning av fredete og verneverdige 
kulturminner på tvers av forvaltningsnivåene gjennom bruk av web-baserte 
forvaltningsverktøy med kulturminnebasen Askeladden som kjerne.  

• Et nasjonalt system for registrering, verdisetting og overvåking av 
verneverdige kulturminner. 

• Nødvendig kompetansetilbud og støtteordninger for å styrke kommunenes 
kunnskap om egne kulturminner som er tilpasset kommunenes behov. 

• Registrering av automatisk fredete samiske bygningar. 
 

I samarbeid med Miljøverndepartementet skal Riksantikvaren tydeliggjøre regional 
kulturminneforvaltnings rolle på kulturminnefeltet.  

Rapportering 

Ved alle tildelinger av tilskudd skal Riksantikvaren stille tydelige krav til 
rapportering og aktivt følge opp tilsagnsporteføljen. Kunnskapsløftet må kunne 
koples opp mot andre databaser f.eks. fylkeskommunens databaser og Lykillinn.  
Systemene skal sikre løpende ajourhold av registreringer og løpende rapportering 
av tilskuddsdata. 
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I samarbeid med Miljøverndepartementet skal Riksantikvaren videreutvikle 
rapporteringsmalen på de nasjonale miljømålene.  

3 Krav til Riksantikvaren under det enkelte resultat- og 
virkemiddelområde 

3.1 Resultatområde 1: Levende hav og kyst 

Nasjonalt mål 1.17 På Svalbard skal omfanget av villmarkspregete områder 
opprettholdes, naturmangfoldet bevares tilnærmet upåvirket av lokal aktivitet, og 
verneområdenes verdi som referanseområder for forskning sikres. 

Riksantikvaren skal: 

• sammen med Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt delta i en programkomite 
opprettet av DN, for en ekspertkonferanse om bærekraftig turisme/økoturisme 
med vekt på de arktiske øyer. 

• Ved behov bistå Miljøverndepartementet ved revisjon av forskrifter etter 
svalbardmiljøloven. 

3.2 Resultatområde 6: Verdifulle kulturminner og kulturlandskap 

 

Nasjonale mål 6.1 Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljø skal 
ikke overstige 0,5 prosent innen år 2020.   

Nasjonale mål 6.2.  For automatisk fredede arkeologiske kulturminner skal det årlige 
tapet ikke overstige 0,5 prosent innen 2020. 

Nasjonale mål 6.3 Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer skal være 
vedtaksfredet innen 2020. 

Nasjonale mål 6.4 Fredede bygninger, anlegg og fartøy skal ha ordinært 
vedlikeholdsnivå innen 2020. 

Nasjonalt mål 6.5 Et representativt utvalg automatisk fredede arkeologiske 
kulturminner skal være sikrede innen 2020. 

Nasjonalt mål 6.7 Mangfoldet av naturtyper i kulturlandskapet skal ivaretas eller 
gjenopprettes innenfor deres naturlige utbredelsesområder, og slik at alle arter 
forekommer i levedyktige bestander. Det genetiske mangfoldet og viktige økologiske 
funksjoner og tjenester skal ivaretas. 
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Nasjonalt mål 6.8 Areal brukt til landbruk skal være bærekraftig forvaltet innen 2020. 

Nasjonalt mål 6.12 Verneverdiene i verneområdene skal opprettholdes/gjenopprettes. 

Nasjonalt mål 6.15 All planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til å 
hindre uønsket nedbygging av matjord og ivareta viktige kulturminner, 

Nasjonalt mål 6.16. Et representativt utvalg av kulturminner på Svalbard skal bevares 
som kildemateriale og grunnlag for opplevelser for framtidige generasjoner. Tapet av 
kulturminne som følge av menneskelig virksomhet, skal i gjennomsnitt ikke overstige 
0,1 prosent årlig. 

Riksantikvaren skal: 

Hovedsatsinger: 

• følge opp Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon, hvor ”Kunnskapsløftet for 
kulturminneforvaltningen 2011-2015” er en hovedsatsing, jf. framdriftsplanen 
delprosjektene, 

• sluttføre forslaget til fredningsstrategien ”Mot 2020. Mål og første skritt - 
Prosessen og prioriteringer for 2011 og 2012” i tett dialog med regional 
kulturminneforvaltning, 

• videreføre arbeidet med bevaringsprogrammene, 
• videreutvikle, forankre og formidle arbeidet med verdiskaping med grunnlag 

i kulturminner og kulturmiljøer inn i en ny fase i samarbeid med regional 
kulturminneforvaltning og andre aktuelle aktører. Herunder legge til rette for 
systematisk måling av verdiskapingseffekter.  Kulturminnefondet skal 
trekkes inn i arbeidet. 

Andre oppgaver: 

• bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med å utarbeide nasjonal strategi for 
verdiskaping basert på natur- og kulturarven i samarbeid med Direktoratet 
for naturforvaltning, 

• fortsatt drifte det midlertidige nasjonale pilegrimssenteret i Trondheim og 
koordinere arbeidet med pilegrimsleden, inntil spørsmålet om varig løsning er 
avklart. Følge opp den nasjonale pilegrimsstrategien, når den foreligger, i 
samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning, 

• videreføre arbeidet med det igangsatte forprosjektet, Kultur- og naturreisen hvor 
Riksantikvaren leder styringsgruppa, Direktoratet for naturforvaltning leder 
faggruppene og Norsk Kulturråd (NKR) har prosjektledelsen/vertskapsrollen. 
Forberede evalueringen av forprosjektet som skal gjennomføres 
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sommeren/høsten 2013 og konkretisere innholde og foreberede grunnlaget for 
et eventuelt 3-årig hovedprosjekt, 2014-2016. 

• i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning bidra i arbeidet med 
revisjon av den nasjonale reiselivsstrategien, og delta i koordinerende gruppe 
for underliggende etater og virkemiddelaktører, samt i oppfølging av 
Innovasjon Norges arbeid med utvikling av bærekraftig reiseliv,  

• utvide overvåkingsprogrammet for arkeologiske kulturminner til også å 
dokumentere effekten av sikring, 

• få frem kunnskap om klimaendringenes påvirkning på kulturminner, 
• samarbeide med Direktoratet for naturforvaltning om ivaretagelse av 

naturmangfold i fredete kulturminner og kulturmiljøer,   
• videreutvikle samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning om veiledning 

og tilsyn av kulturminner og kulturmiljøer i verneområdene, 
• videreutvikle samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning og Statens 

landbruksforvaltning og bistå Miljøverndepartementet i arbeidet med 
landsbruksfeltet og oppfølging av ny landbruksmelding 

3.3 Resultatområde 7: Godt bymiljø  

Nasjonalt mål 7.1 Planlegging i kommuner, fylke og regioner skal medvirke til at byer 
og tettsteder er bærekraftige, attraktive og funksjonelt utformet med et godt fysisk miljø 
som fremmer helse og livskvalitet 

Kulturminner og kulturmiljøer er fellesgoder og viktige og umistelige er ressurser i 
by- og tettstedsutviklingen.  

Riksantikvaren skal: 

• bidra i Miljøverndepartementets arbeid med stedsutvikling, 
• bidra med kompetanse, virkemidler og programmer i Miljøverndepartementets 

satsing på mellomstore byer. 

3.4 Resultatområde 8: Aktivt friluftsliv 

Nasjonalt mål 8.1 Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 
trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.  

Riskantikvaren skal: 

• i samråd med Miljøverndepartementet bistå i forberedelse av ”Friluftslivets år” i 
2015 i samarbeid med friluftsorganisasjonene og Direktoratet for 
naturforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning er hovedansvarlig, 

• i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning forberede og gjennomføre et 
nytt seminar om kulturminner og friluftsliv (”Granavollen II”).  
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3.5 Resultatområde 11: Stabilt klima  

Nasjonalt mål 11.2. Norge skal fram til 2020 ta på seg en forpliktelse om å kutte de 
globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norge utslipp i 1990. Gjennom 
Klimameldinga og Klimaforliket er det slått fast at det er realistisk å ha et mål om å 
redusere utslipp i Norge med 15-17 mill. tonn CO2-ekvivalentar i forhold til 
referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007, når skog er 
inkludert.  

Riksantikvaren skal:  

• gjennom sitt arbeid med verneverdige og fredete bygninger videreutvikle 
kompetanse for å energieffektivisere eksisterende bygningsmasse. 

 

Nasjonalt mål 11.5 At samfunnet er mindre sårbart for klimaendringer og at Norges 
tilpasningsevne er styrket. 

Riksantikvaren skal: 

• ved behov og etter nærmere avtale med Miljøverndepartementet bidra i 
oppfølgingen av den nasjonale utredningen om samfunnets sårbarhet og 
tilpasningsbehov som følge av klimaendringene, NOU 2010:10 og i utarbeidelse 
av en stortingsmelding om klimatilpasning i 2012, 

• integrere hensynet til klimaendringer i egen virksomhet. 

3.6 Kunnskap 

Kart og geodata 

Statens kartverk har rollen som nasjonal geodatakoordinator.  Miljøforvaltningen 
skal klarlegge endrings- og utviklingsbehov for sine forvaltningssystemer for å 
kunne gi enklere tilgang til geografisk miljøinformasjon. Det etableres et eget 
prosjekt under ledelse av Statens kartverk og med deltakelse fra etatene.  Mandat 
for prosjektet utvikles av Statens Kartverk i samarbeid med departementet og 
etatene.  Prosjektet vil kunne medføre behov for involvering av virksomheter utenfor 
miljøforvaltningen.   

Riksantikvaren skal: 

• følge opp delingsplikten etter geodataloven gjennom deltakelse i Norge digitalt 
samarbeidet. 

• delta i prosjektet om miljøforvaltningens kartlegging av endrings- og 
utviklingsbehov for egne forvaltningssystemer for å kunne gi enklere tilgang til 
geografisk informasjon.  
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Forskning, overvåking og kartlegging 

Etatene skal ha fokus på forsknings- og overvåkingsarbeidet, og instituttene skal 
være de sentrale kompetansesentrene for miljøforvaltningen. For alle 
overvåkingsprogram skal muligheten for bruk av ny teknologi vurderes, f. eks. 
automatiske målestasjoner, satellitter etc. Innledningsvis gjelder dette nye måledata 
og oppdrag som settes ut på anbud, på lengre sikt alle overvåkingsprogram. 
Vurderingen bør skje i samarbeid med andre kompetente virksomheter og etater, 
der dette er relevant. Mulighetene for sambruk av data og måleutstyr skal være en 
del av vurderingen. 

Riksantikvaren skal: 

• utarbeide en rapporteringsplan for oppdatering av data i Miljøstatus.no, og som 
leveres redaksjonen for Miljøstatus etter nærmere avtale. 

• gi høy prioritet til oppfølging av relevante programmer i Forskningsrådet og 
arbeidet med utvikling av strategiske instituttsatsinger (SIS) ved 
miljøinstituttene 

 

Miljødatasamordning  

Miljødatasamordning skal være en integrert del av arbeidet i forvaltningen. Klif har 
rollen som nasjonalt samordningsorgan for miljødata. Etatene skal bidra til å styrke 
miljødatasamordningen i sektoren gjennom aktiv deltakelse i faglige nettverk, 
prosesser og fora, og etatene skal slutte opp om arbeidet med sektorens 
fellesløsninger for miljødata.  Miljøstatus skal særlig prioriteres, herunder 
markedsføring og utvikling av informasjonsprodukter mot definerte målgrupper. 
Alle etatene skal bidra med data og oppdatert informasjon til miljøstatus. 
Miljødataforumet skal initiere og koordinere tre prosjekt i 2012.  Det ene prosjektet 
skal definere en overordnet modell for tjenestebasert arkitektur i miljøforvaltningen 
og se på områder for bedre samhandling.  Det andre prosjektet knyttes til 
kartlegging av metadata i miljøforvaltningen for å bedre harmonisering i bruken av 
metadata.  Det siste prosjektet er å få etablert en løsning for forvaltning av 
indikatorene for nasjonale miljømål.   

Riksantikvaren skal: 

• følge opp miljøforvaltningens ikt-strategi og gjennomføre tiltakene i 
handlingsplanen for 2012. 

• sammen med Norsk kulturminnefond vurdere muligheten for samling av data 
fra Riksantikvarens database Askeladden og Kulturminnefondets database 
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Lykillinn for å måle istandsetting av  verneverdige kulturminner som 
konsekvens av tilskudd og frivillig innsats, 

• bidra i arbeid for å øke bruken av miljøstatus.no hos elever og lærere, i tett 
samarbeid med eksisterende skolerelaterte tiltak som miljølære, kart i skolen 
og Den naturlige skolesekken. 

 

Miljøhensyn integrert i næringsliv, husholdninger og offentlige virksomheter  

Riksantikvaren skal: 

• styrke formidling av faktakunnskap om klimaendringer og bistå 
Miljøverndepartementet i arbeidet med ”Klimaløftet”,  

 

Informasjon og kommunikasjon  

Det skal være effektivt samspill om kommunikasjon mellom etatene og 
departementet gjennom tett dialog og utveksling av media- og 
kommunikasjonsplaner. Informasjonssjefene skal møtes regelmessig for å diskutere 
felles utfordringer og planer både med hensyn til media og andre 
kommunikasjonstiltak. Alle medieplanene skal være tilgjengelige for alle etatene og 
departementet.  Etatene og departementet skal også samarbeide om tiltak overfor 
skolen. 

Riksantikvaren skal: 

• varsle departementet, og i den grad det er relevant også andre etater, om 
store mediesaker 

• samarbeide med departementet og de øvrige etatene om 
Miljøverndepartementets 40-års jubileum i 2012. 

3.7 Regelverk og system 

Nasjonalt mål: All planlegging i kommuner, fylker og regioner skal skje innenfor 
rammen av nasjonal politikk 

Riksantikvaren skal: 

• bistå Miljøverndepartementet i forbindelse med metodeutvikling for landskap  
knyttet til landskapskartlegging og landskapstypeinndeling i forbindelse med 
NiN-systemet og «Nordlandsprosjektet»,  

•  
• følge Direktoratet for naturforvaltnings og Riksantikvarens handlingsplan for 

landskap, 
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• samarbeide med Direktoratet for naturforvaltning om utprøving og videre 
utvikling av veiledere for landskapsanalyse knyttet til kommuneplan og 
vindkraft delta i Miljøverndepartementets koordineringsgruppe for 
implementering av Landskapskonvensjonen, 

 

Nasjonalt mål: Plan- og bygningsloven og aktuelle sektorlover skal bruks aktivt for å 
sikre lokal og regional utvikling som vektlegger gode løsninger med tanke på miljøet, og 
sikrer god dokumentasjon av konsekvenser for miljø og samfunn. 

Riksantikvaren skal: 
• inntil videre gjennomføre tematiske konfliktvurderinger av vindkraftanlegg, samt 

gi en vurdering av erfaringene med dette og anbefale videre oppfølging. Vi ber 
om at Direktoratet for naturforvaltning trekkes inn i vurderingene,  

• bistå Miljøverndepartementet i å utarbeide veiledning til plan- og bygningslovens 
bestemmelser om konsekvensutredninger,   

• medvirke i utarbeidelse av en strategisk konsekvensutredning for offshore 
vindkraftutbygging, der Direktoratet for naturforvaltning koordinerer 
miljødirektoratenes arbeid. 

 

Miljøkommune.no 

I 2011 startet etableringen av en ny nettportal med veiledning for kommunene på 
hele miljøområdet. Målet er å få kommunene til å bruke myndigheten de er tillagt 
etter miljølovverket bedre og mer effektivt enn i dag, samt å gjøre 
myndighetsutøvelsen enklere for kommunene.  

Første dellansering av www.miljøkommune.no finner sted tidlig i 2012. Det vil bli 
flere dellanseringer i 2012- 2014. 

Riksantikvaren skal: 

• sammen med Klima- og forurensningsdirektoratet og de øvrige etatene og 
Planavdelingen i Miljøverndepartementet være ansvarlig for å få på plass 
www.miljøkommune.no med nyttig og brukervennlig informasjon om hvordan 
kommunene kan løse sine oppgaver innenfor hele plan- og miljøområdet. 
Riksantikvaren skal fortsatt delta i styringsgruppe og prosjektgruppe fram til 
nettstedet er lansert,, og deretter gjennom arbeidsgrupper på sine felt, 
fortsette å bidra med innhold til nettsiden og påse at rett veiledning og 
informasjon samles og legges ut på sine områder på nettsiden. 

 

 

http://www.miljøkommune.no/
http://www.miljøkommune.no/
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Målrettet, effektiv og miljøvennlig miljøforvaltning 

Etatens systemer og rutiner skal tilpasses risiko og vesentlighet ved at 
risikovurderinger inkluderes i planlegging av egne vesentlige prosesser, prosjekt og 
tiltak, og legges til grunn ved gjennomføring, intern kontroll og oppfølging. 
Gjennomførte eller påbegynte risikoanalyser skal rapporteres i foreløpig og endelig 
årsrapport. Retningslinjer for denne rapporteringen vil bli tatt inn i retningslinjer for 
den periodiske rapporteringen. 

Riksantikvaren skal: 

• videreføre arbeidet med risikostyring 

 

Beredskaps og sikkerhetsområdet  

Riksantikvaren skal: 

• følge opp beredskapsarbeidet og sikre etatens og miljøforvaltningens evne til 
å håndtere kriser. 

• dokumentere, eventuelt utarbeide og oversende risiko- og sårbarhetsanalyser 
til Miljøverndepartementet. 

• gjennomføre en beredskapsøvelse i 2012 
 

 Fellestiltak knyttet til ikt-strategien  

Riksantikvaren skal: 

• etablere en oversikt over sine data, nettsteder og tjenester og vurdere dette i 
samarbeid med departementet opp mot nasjonale mål for tilgjengeliggjøring av 
offentlig informasjon.   

•  i samarbeid med departementet se på mulighetene for bedre samordnet og 
koordinert forvaltning og felles arenaer for erfaringsoverføring rundt 
administrative løsninger.   

• delta på to nettverksmøter for ikt-lederne som Norsk Polarinstitutt og 
Riksantikvaren koordinerer i 2012, og bidra til å etablere et nytt fast nettverk for 
etatenes systemforvaltere. 
 

Oppfølging av Riksrevisjonens merknader i Dok. nr. 1 (2011-2012) 

Riksantikvaren skal: 

• gjennomgå bruken av bevilgningene under kapittel 1429 post 75 
Internasjonalt samarbeid i samarbeid med departementet, og vurdere om 
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bruken er i samsvar med kravene i  bevilgningsreglementet og rundskriv R-
101. 

• gjennomgå rapporteringen på tilskuddspostene i budsjettproposisjonen i 
samarbeid med departementet, for å vurdere om den tilfredsstiller kravene til 
rapportering i bevilgningsreglementet.   

Departementet vil ta initiativet til disse gjennomgangene. 

 

Fellesføringer for 2012 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) viser til rundskriv P 
2/2009 N av 14. mai 2009, og ber departementene skal videreformidle følgende fire 
fellesføringer til de underliggende etatene i 2012:  

• ”Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i 
arbeidet med inkluderende arbeidsliv”  

• ”Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen”  
• ”Viderebruk av offentlige data”.  
• ”Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser”  

FAD understreker at fagdepartementene skal følge opp fellesføringene og 
rapporteringene på dem i den ordinære dialogen med virksomhetene. Alle 
fellesføringene skal følges opp innenfor budsjettrammene for 2012 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-
2012.html?id=665965 

 

Riksantikvaren skal: 

• Følge opp fellesføringer fra Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartemetnet angående viderebruk av offentlige data. Etatene skal 
gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. 
Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan 
viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved 
tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av 
data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i 
overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av 
offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal 
publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i 
maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no. 
 
Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende 
publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2009/fellesforingar-i-tildelingsbreva-for-201.html?id=562901
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rundskriv/2011/fellesforinger-2012.html?id=665965
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skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare 
formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. 
Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på 
rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre 
rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle 
tjenester. 

 

3.8 Internasjonalt samarbeid 

Nasjonalt mål: Politikk og regelverksutvikling i EU/EØS vil resultere i høye miljøkrav og 
fremmer derfor en bærekraftig utvikling. 

Riksantikvaren skal: 
• delta i utforming og gjennomføring av de programmene hvor Riksantikvaren er 

samarbeidspartner (Donor Programme Partner) under EØS-midlene for 2009-
2014. Formidling av norsk kompetanse og erfaringer, promotering av bilateralt 
samarbeid og involvering av relevante norske aktører er prioriterte oppgaver. 
Arbeidsinnsats kompenseres basert på rammeavtale med Financial Mechanism 
Office og godkjente årlige budsjetter.  

Nasjonalt mål: Arbeide for at globale og regionale samarbeidsorganer på miljøområdet, 
herunder FNs miljøprogram UNEP, blir utviklet til effektive redskaper for utvikling og 
gjennomføring av miljøpolitikk. 

Riksantikvaren skal: 
• videreføre arbeidet med nominasjonen av Rjukan og Notodden, Odda/Tyssedal 

til UNESCOs verdensarvliste, 
• sluttføre arbeidet med nominasjonen av ”Vikingarv” til UNESCOs 

verdensarvliste i samarbeid med de øvrige partene, 
• bistå Direktoratet for naturforvaltning i nominasjonsprosessen for Svalbard 

som verdensarv som det tas sikte på å starte i løpet av 2012. 
Miljøverndepartementet vil komme tilbake med konkret bestilling etter at 
rammene for dette arbeidet er nærmere avklart.  

• bistå Direktoratet for naturforvaltning i nominasjonsarbeidet for Lofoten som 
verdensarv dersom det blir aktuelt å gjenoppta nominasjonsprosessen. Dette 
vil i så fall departementet komme tilbake til i et eget bestillingsbrev.  

• følge oppfølgingsarbeidet etter at arbeidsgruppa har levert sin rapport med 
forslag til ny helhetlig verdensarvpolitikk. Miljøverndepartementet vil i løpet av 
første halvdel av 2012 gjennomføre en høringsprosess og legger opp til at 
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arbeidet med verdensarvpolitikken, skal sluttføres som en del av den nye 
stortingsmeldingen, 

• ha prosjektledelsen og lede arbeidsgruppa for planlegging og gjennomføring av 
den internasjonale konferansen ”Living with World Heritage” i tett samarbeid 
med Miljøverndepartementet som har prosjekteieransvaret. 

• foreslå og gjennomføre prioriterte tiltak i veileder for implementering av Haag-
konvensjonen med tilleggsprotokoller, 

Nasjonalt mål: Avgrense påvirkning og risiko for påvirkning på miljøet i nord- og 
polarområdene som følge av menneskelig aktivitet.  

Riksantikvaren skal: 

• Lede prosjektet Cultural Heritage Monuments and Sites under Arktisk Råd.  

4 Oppdragsliste 2012 
Resultatområde Oppdrag Frister 

Kunnskap Levere forslag til nye forsknings – 
og overvåkingssatsinger på eget 
ansvarsområde. 

15.12.2012 

 Utarbeide en oversikt som viser 
mulige konsekvenser av 
henholdsvis 10 % kutt og 10 % 
økning i overvåkingsbudsjettet 
(1410.21). 

01.10.2012 

 Kan spille inn eventuelle forslag til 
endringer i sammensetningen av 
forskningsbevilgningene 
(forsknings- programmer, 
basisbevilgninger mm.) og mellom 
forskning, overvåking og 
utredninger innen sitt 
ansvarsområde. 

15.03.2012 

 Det skal gjennomføres et 
arrangement på miljøstatus i 
forbindelse med 40-årsjubileet til 
Miljøverndepartementet.  

Etatene skal gi innspill til Klima - og 

Departementet, 
eventuelt Klima - og 
forurensnings-
direktoratet, vil komme 
med eget 
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forurensningsdirektoratet med 
forslag til tema for et faglig opplegg. 

oppdragsbrev. 

 

Regelverk og 
systemer 

Oversende oversikt over hva som er 
planlagt på beredskapsområdet i 
2012.  

Sammen med 
årsrapporten for 2011 

 Rapportere til MD fra 
beredskapsøvelser i 2012.  

Fortløpende 

 Gjennomgå Grunnlagsdokument for 
sikkerhet, og rapportere til MD om 
sikkerhetssituasjonen i etaten. 

Sammen med 
årsrapporten 

 Innrapportere eventuelle 
sikkerhetstruende hendelser til 
MD. Det skal også rapporteres 
direkte til Nasjonal 
Sikkerhetsmyndighet (NSM) i tråd 
med rundskriv 1/11 fra NSM(datert 
16.06.2011). 

Fortløpende 

 

 Rapportere til 
Miljøverndepartementet om status 
på sikkerhetssituasjonen i etaten 
(med basis i sikkerhetsloven med 
forskrifter). Sentrale momenter er 
gjennomgang av eventuelle 
sikkerhetstruende hendelser og 
tiltak som er truffet for å håndtere 
disse. Eventuell nye sikkerhetstiltak 
som innføres på annet grunnlag skal 
også innrapporteres. 

01.06.2012 

 

 Legge til rette for eventuelle 
inspeksjoner fra MD av 
forebyggende sikkerhetstjeneste. 

Etter varsel fra MD 

 

 Utarbeide forslag til 
skjermingsverdige objekter iht ny 
forskrift om objektsikkerhet 

01.06.2012 

 Ut fra ikt-strategiens struktur, gi 
tilbakemelding på de viktigste 

31.12.2012 
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resultatene og utfordringene sett fra 
etatens ansvarsområder ved årets 
slutt.  Materialet vil være grunnlag 
for departements- og etatsledernes 
felles gjennomgang av ikt-
utviklingen i sektoren.    

Internasjonalt 
samarbeid 

Gi innspill til MD i arbeidet med å 
utvike et nytt nordisk 
miljøhandlingsplan under Nordisk 
ministerråd 

Fram til vedtak i 2012. 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Avhende statens eiendom Furøya i 
Tvedestrand kommune. 

 

01.06.2012 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Oppdatere og operasjonalisere 
MOV-strategien, sett i lys av 
miljøvernforvaltningens prioriterte 
forskningsbehov 2010-2015, 
herunder ny målstruktur og 
indikatorer på området. 

01.06.2012 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Utarbeide utkast til retningslinjer 
for budsjettering og gjennomføring 
av arkeologiske registreringer, jf 
kml § 9. 

15.04.2012 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

I samarbeid med 
forvaltningsmuseene utarbeide en 
veileder til budsjettering ved 
arkeologiske utgravninger, 
jf.retningslinjer for budsjettering og 
regnskap, datert 15.04.2011. 

15.04.2012 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Vurdere bruken av post 78 Tilskudd 
til vedtaksgrunnlag for utøvelse av 
myndighet innenfor arkeologiske 
undersøkelser, og foreslå eventuelle 
endringer i formålet for 
tilskuddsordningen. 

15.04.2012 

Verdifulle Evaluere og rapportere om 01.09.2012 
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kulturminner og 
kulturlandskap 

prøveprosjektet der 
fylkeskommunene har fått delegert 
myndighet i dispensasjonssaker 
etter kml § 8. 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Vurdere bruken av sikringsbegrepet 
i styringsdokumentene og foreslå 
eventuelle endringer i bruken av 
begrepet på bakgrunn av 
gjennomført risikoanalyse av 
nasjonalt mål 6.5. 

01.05.2012 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Fremskaffe kunnskap om 
sikringstiltak for arkeologiske 
kulturminner som utføres uten 
tilskudd fra Riksantikvaren og som 
bidrar til måloppnåelse. 

01.09.2012 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Ferdigstille, i samarbeid med 
Miljøverndepartementet, 
retningslinjer for tilskudd til 
vedlikehold av fredede bygninger i 
privat eie, herunder opplegg for 
forvaltnings-, drifts- og 
vedlikeholdsplaner. 

01.06.2012 

 

 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Utarbeide utkast til retningslinjer 
for håndtering av kulturminner i 
energisaker i samarbeid med NVE. 
Nærmere bestilling vil bli gitt av 
MD/OED. Arbeidet må sees i 
sammenheng med ny nettmelding 
som skal behandles i 2012.  

Frist: avklares senere 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Gi innspill om en felles 
rapporterings-struktur for miljømål, 
virkemiddelbruk og 
miljøopppnåelse for jordbrukets 
virkemidler over jord-bruksavtalen. 

15.02.2012 

Verdifulle 
kulturminner og 

Forestå avhending av staten v/ 
MDs eiendommer i Røros sentrum, 
herunder iverksette nødvendige 

31.12.2012 
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kulturlandskap grensegangsaker. MD tar ansvar for 
å ferdigbehandle salget i hht 
avhendingsinstruksen. Til dette 
arbeidet overføres 150 000 kr. 

Verdifulle 
kulturminner og 
kulturlandskap 

Gi Miljøverndepartementet en 
vurdering av fylkeskommunenes 
rolle som regional 
kulturminneforvaltning på 
bakgrunn av FoU–oppdraget 
«Fylkeskommunen som regional 
kulturminnemyndighet» og på 
bakgrunn av dialogmøtene   

01.09.2012  

Godt bymiljø Løpende oppdatere handlingsplan 
for universell utforming i 
kulturminner fra 2010 

Fortløpende 

 

OPPDRAG SOM FØLGER AV REGJERINGENS FELLESFØRINGER: 

Regelverk og 
systemer 

Prioritering av økt rekruttering 
av personer med nedsatt 
funksjonsevne i arbeidet med 
inkluderende arbeidsliv 

Virksomhetene skal sette aktivitets- 
og resultatmål for å redusere 
sykefraværet, øke sysselsetting av 
personer med nedsatt 
funksjonsevne, og stimulere til at 
yrkesaktivitet etter fylte 50 år 
forlenges med seks måneder. 
Virksomhetene skal i årsrapporten 
systematisk beskrive sine aktivitets- 
og resultatmål, samt redegjøre for 
resultatoppnåelsen og de 
aktivitetene som støtter opp under 
denne. 

Sammen med 
årsrapporten for 2012 

Regelverk og 
systemer 

Økning av antallet lærlinger i 
statsforvaltningen 

Det bør legges til rette for inntak av 
lærlinger med mål om økning av 

Sammen med 
årsrapporten for 2012 



 

23  

antallet lærlinger sammenlignet 
med 2011. Hver virksomhet skal i 
årsrapporten rapportere om hvilke 
lærefag som vurderes som aktuelle, 
og antall lærlinger fordelt på 
lærefag. 

Regelverk og 
systemer 

Viderebruk av offentlige data 

Det vises til krav foran. Det skal 
framkomme av årsrapporten hvilke 
data som er gjort tilgjengelige. 
Dersom publikumstjenester blir 
etablert uten tilgjengeliggjøring av 
rådata, skal dette begrunnes i 
årsrapporten. 

Sammen med 
årsrapporten for 2012 

Regelverk og 
systemer 

Utvikling i geografisk fordeling 
av statlige arbeidsplasser 

Underliggende virksomheter skal i 
sine årsrapporter omtale statistikk 
over utviklingen i den geografiske 
fordelingen av arbeidsplasser i 
virksomheten. 

Sammen med 
årsrapporten for 2012 
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5 Budsjett og fullmakter 

5.1 Tildeling og budsjettforutsetninger 

Tildelte bevilgninger skal disponeres i samsvar med Prop. 1 S (2011–2012), 
Stortingets behandling og vedtatt budsjett. Midlene skal for øvrig disponeres i 
samsvar med bevilgningsreglementet, Reglement og bestemmelser for 
økonomistyringen i staten, Miljøverndepartementets hovedinstruks for 
økonomiforvaltningen i virksomheten og andre regler som er fastsatt for 
disponeringen av statlige budsjettmidler. 

De føringer, krav, oppdrag og lignende som er stilt til virksomheten i kap. 2, 3 og 4 i 
dette tildelingsbrevet, skal realiseres innenfor de tildelte midler uten uhjemlede 
overskridelser, jf. bevilgningsreglementets § 11 annet ledd. Dette innebærer at 
samtykke til overskridelse må innhentes fra Miljøverndepartementet før eventuelle 
utgifter utover tildelte midler pådras. I punkt 5.2. delegerer Miljøverndepartementet 
myndighet til å benytte gjeldende unntaksbestemmelser i Bevilgningsreglementet. 
Miljøverndepartementet delegerer også myndighet til å pådra merutgifter mot 
tilsvarende merinntekter i henhold til Stortingets bevilgningsvedtak for 2012. 
Miljøverndepartementet legger til grunn at Riksantikvaren har vurdert bruk av disse 
fullmaktene før saker om overskridelse av tildelingene fremmes 
Miljøverndepartementet. Det vises for øvrig til Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett 
og fullmakter, med fullmakt til å opprette og inndra stillinger, instruks for bruk av 
tilsagns- og bestillingsfullmakt samt vilkår for å benytte fullmaktene for 2012 i 
henhold til unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet er omtalt. 

Riksantikvaren skal sikre at strategisk fokus og prioriteringer av oppgavene er i tråd 
med politiske signaler og økonomiske rammebetingelser. Kravet til effektiv drift og 
ressursforvaltning omfatter også antall ansatte. Behovet for personalressurser 
forårsaket av nye og endrede oppgaver/tiltak skal løses innenfor tildelt ramme.  

 

Tildeling av midler fra kapitler og poster, tabeller etc. 

Følgende midler tildeles i 2012 (i 1 000 kr):  

Kap./Post Tildeling 2012 

1429.01 Driftsutgifter 117 512 

1429.21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes 
under postene 72 og 73 

30 915 



 

25  

1429.72 Vern og sikring av fredete og 
verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes 
under post 21 

225 112 

1429.73 Brannsikring og beredskapstiltak, 
kan overføres, kan nyttes under post 21 

10 953 

1429.74 Fartøyvern, kan overføres  43 712 

1429.75 Internasjonalt samarbeid, kan 
overføres 

1 100 

1429.77 Verdiskapingsprogram, kan 
overføres, kan nyttes under post 21 

8 000 

1429.78 Tilskudd til beslutningsgrunnlag 
for myndighetsutøvelse innen arkeologi 
kan overføres, kan nyttes under post 21,  

 

8 500 

SUM KAP.  1429 448 897 

Nærmere fordeling under post 72 (i 1 000 kr): 

Post 72 Vern og sikring av fredete og 
verneverdige kulturminner og 
kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes 
under post 21 

Tildeling 
2012 

1429.72.1 Tilskudd til arkeologiske 
undersøkelser ved mindre private tiltak 

12 582 

1429.72.2 Vern og sikring av fredete bygninger 
og anlegg 

60 767 

1429.72.3 Vern og sikring av 
middelalderbygninger og anlegg 

29 257 

1429.72.4 Kystkultur  14 700 

1429.72.5 Vern og sikring av fredete og andre 
særlige verdifulle kulturmiljø og landskap  

4 280  

1429.72.6 Skjøtsel av automatisk fredete 
kulturminner 

8 808 
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1429-72.7 Fartøyvernsentrene 6 550 

1429.72.8 Tekniske og industrielle 
kulturminner 

42 202 

1429.72.9 World Heritage List, nasjonale oppgaver 45 966 

SUM KAP. 1429 POST 72 225 112 

 

Tilsagnsfullmakt til 
Riksantikvaren i 2011: 

(i 1 000 kr) 

Tilsagnsfullmakt post 72 35 000 

Tilsagnsfullmakt post 73 

Tilsagnsfullmakt post 74 

2 000 

12 000 

 

Spesielle budsjettforutsetninger: 

Post 01 Driftsutgifter 

• Lønnskompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjør utgjør 1 564 000 kroner. 
Priskompensasjon utgjør 167 000 kroner. 

• Øvrig økning på posten er til generell styrking av saksbehandlerkapasiteten 
hos Riksantikvaren (2 mill. kroner). I tillegg til andre driftsutgifter skal 
posten også dekke utgifter til kjøp av konsulenttjenester, utgifter til drift og 
oppfølging av elektronisk fotoarkiv. Tilsvarende inntekter føres på kap. 4429, 
postene 02 og 09. 

 

Post 21 Spesielle driftsutgifter  

Innenfor bevilgningen på posten skal arbeidet med til ny og moderne fagdatabase, 
digital kulturminneportal og registrering og overvåking av verneverdige 
kulturminner videreføres (Kunnskapsløftet). Det skal settes av 2,4 mill. kroner til 
drift av sekretariatet for nettportalen Bygg og Bevar. Videre skal det settes av 
300 000 kroner til Norges Kulturvernforbund til planlegging og gjennomføring av 
Kulturminnedagen 2012. Midlene utbetales fra Riksantikvaren etter søknad fra 
forbundet. Det skal settes av 200 000 kroner til å støtte utarbeiding av 
byggetegninger for skip og treskurd, basert på laser- og datascanning av 
Osebergskipet. Det skal også settes av 450 000 kroner til Klimapark 2465.  
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Post 50 Tilskudd til samisk kulturminnearbeid 

• 3,093 mill. kroner er bevilget på denne posten og utbetales av 
Miljøverndepartementet til Sametinget. 

 
Post 72 Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer 

• Posten er styrket med 6,9 mill. kroner bevaringsprogrammet for fredete 
bygninger i privat eie og 2 mill. kroner til arbeidet med å sikre og sette i 
stand samiske bygninger, herunder skal Riksantikvaren øremerke 1,0 mill. 
kroner til Mortensnes kulturminneområde i Nesseby kommune.  

 

Post 74  Fartøyvern 

• 1,7 millioner kroner på denne posten er øremerket grunntilskudd til Norsk 
foreining for fartøyvern. Tilskuddet utbetales av Riksantikvaren etter søknad fra 
foreningen. 

 

Post 77 Verdiskapingsprogram på kulturminneområdet  

Posten er styrket med 5 mill. kroner.  
 

Post 78 Tilskudd til avgjørelsesgrunnlag for utøvelse av myndighet innen arkeologi 

• Posten er styrket med 2 mill. kroner. 
 
 

Det forutsettes inntjent følgende beløp på kap. 4429 (i 1 000 kr): 

Kap./Post Tildeling 2012 

4429.02 Refusjoner og diverse inntekter 4 052 

4429.09 Internasjonale oppdrag 1 498 

SUM KAP. 4429 5 550 

 

5.1.1 Tildelinger under andre kapitler 

Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1400 (i 1000 kr) 

Kap./Post Tildeling 2012 

1400.21 Spesielle driftsutgifter 500 

Midlene skal nyttes til nettportalen Bygg og Bevar 
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Kap./Post Tildeling 2012 

1400.01.25.0 Konsulenttjenester 150 

Midlene skal dekke kostnader for nødvendige grensegangsaker i forbindelse med 
avhending av staten v/MDs eiendommer i Røros sentrum, jf oppdragslisten. 

 

Følgende beløp stilles til disposisjon på kap. 1410 (i 1000 kr) 

Kap./Post Tildeling 2012 

1410.21 Miljøovervåking og miljødata  6 245 

Midlene skal brukes i henhold til Riksantikvarens strategi for miljøovervåkning på 
kulturminnefeltet 2010-2020. Riksantikvaren skal vurdere igangsetting av 
overvåkingsprogram for vernede bygninger og for nye kategorier kulturminner og 
kulturmiljø, blant annet fredete kulturmiljø, kulturlag, og kulturminner under vann. 

 

5.2 Delegering av budsjettmessige fullmakter 

Riksantikvaren delegeres myndighet til å 

1. opprette og inndra stillinger, jf. vedlegg 2 punkt 1, 

2. gi tilsagn om tilskudd for  

a. inntil 35,0 mill. kroner ut over bevilgningen under kap. 1429 post 72, 

b. inntil   2,0 mill. kroner ut over bevilgningen under kap. 1429 post 73, 

c. inntil   12,0 mill. kroner ut over bevilgningen under kap. 1429 post 74. 

Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar pr. 31.12.2011 må ikke 
overstige fullmaktens størrelse.  

Det vises til instruks i vedlegg 2 punkt 2. 

3. benytte unntaksbestemmelsene i bevilgningsreglementet. Dette gjelder : 

a. å foreta nettobudsjettering ved utskifting av utstyr, 

b. å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, 

c. å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under 
driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, 

d. å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende 
innsparing i de tre følgende budsjetterminer, 
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e. å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. 

Det vises til vilkår for bruk av fullmaktene i vedlegg 2 punkt 3. 

4. i tillegg til den generelle merinntektsfullmakten i henhold til 
unntaksbestemmelsene i Bevilgningsreglementet delegeres også etaten 
myndighet til å overskride bevilgningene under kap. 1429 post 01 mot 
tilsvarende merinntekter under kap. 4429 postene 02 og 09. 

 

6 STYRINGSKALENDER 

6.1 Rapportering 

Det vises til departementets etatsstyringshefte.    

 

Retningslinjene for rapportering er sendt ut elektronisk som egen sak, og skal 
benyttes hvert år som rapporteringsmal av etatene. Etatene forutsettes å lagre dette 
dokumentet og hente det fram og fylle ut relevante rapporter når de enkelte 
rapportene skal avgis. Dersom det blir behov for endringer i retningslinjene, vil 
departementet meddele dette. Vi minner om at alle etatene skal lage en kort, samlet 
oppsummering under det enkelte resultatområde ved rapportering pr. 31. august og 
31. desember i 2012. Denne oppsummeringen kommer i tillegg til rapportering på 
resultatkrav i tildelingsbrevet. 

Riksantikvaren skal i tillegg rapportere på kunnskapsløftet, bevaringsprogrammene 
og oppfølging av Riksrevisjonens rapport. 

 

Frister for rapporteringer i 2012 er: 

Avviksrapportering 18. mai 2012 

Foreløpig årsrapport 14. september 2012 

Endelig årsrapport 8. februar 2013 

 

Vi minner om at all rapportering også skal sendes i elektronisk format til 
departementet postmottak@md.dep.no Departementet vil innskjerpe at all 
rapportering skal foreligge i Miljøverndepartementet minst 14 dager før 
etatsstyringsmøtene. 

 

mailto:Anne.Lise.Tommervik@md.dep.no
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Vi minner også om at etatene årlig skal rapportere på nærmere spesifiserte data 
vedrørende personell og utgifter under postene 01 og 21. Rapporteringsinstruks og 
rapportmaler oversendes separat på mail.  

Frist for denne rapporteringen for 2012 er 1. mars 2013. 

 

På Resultatområde 6 Verdifulle kulturminner og kulturlandskap har MD 
opprettet resultatområdekode 0610. MD kommer til å spesifisere flere 
underkategorier som vi vil be om rapportering på. Nye resultatområdekoder vil bli 
meddelt RA i løpet av februar 2012. 

 

Oversikt over etatenes koordineringsoppgaver er tatt inn i ”Faste, løpende oppgaver 
for 2012”. 

7 OVERSIKT OVER VEDLEGGENE 

Vedlegg 1: Møteplan 2012. 

Vedlegg 2: Tillegg til kap. 5 Budsjett og fullmakter. 
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