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Deres ref Vår ref Dato 

 14/3518-163 21.04.2016 

 

Belastningsfullmakt for kap 500 post 21 til oppfølging av bolig- og arealutviklingen i 

storbyene.   

 

Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 15.4.2014 og 23.4.2015 

om fylkesmannsembetenes oppfølging av bolig- og arealutviklingen i storbyene.  

 

I 2016 gir Kommunal- og moderniseringsdepartementet en belastningsfullmakt på  

kroner 750.000 til hvert av fylkesmannsembetene i Rogaland, Oslo/Akershus, Sør-Trøndelag 

og Hordaland.  

 

På grunn av generelle innstramminger på Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

budsjett for 2016, er beløpet for denne belastningsfullmakten redusert i forhold til foregående 

år. 

 

Rapportering 

Vi viser til krav om rapportering på bruken av midlene, som beskrevet i Tildelingsbrevet 2016 

- til Fylkesmennene, kapittel 7. Rapportering og Resultatoppfølging: 

 

7.1.2.5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

Fylkesmannen i Rogaland, Oslo/Akershus, Sør-Trøndelag og Hordaland som deltar i 

programmet Plansatsing mot store byer med fokus på oppfølging av bolig og arealutviklingen 

i storbyene, skal rapportere i form av en oppsummering av gjennomførte tiltak.  

 

Departementet ber om at Fylkesmannen sender en oversikt over samlet forbruk på denne 

bevilgningsfullmakten pr. 31.8. innen 15.9.2016 og pr. 31.12. innen 15.1.2017. Rapporten 

med oppsummering av gjennomførte tiltak skal oversendes innen 1.3.2017.  



Side 2 

 

 

Dersom fullmakten ikke blir brukt fullt ut, ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

om beskjed senest 15. november. Alle føringer gitt i denne saken vil fortsatt være gjeldende.  

 

Kontaktperson i Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Hilde Moe tlf 22 24 59 79. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Berit Skarholt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Hilde Moe 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

  



Side 3 

 

Adresseliste 

Fylkesmannen i Rogaland  Postboks 59   4001 Stavanger 

Fylkesmannen i Oslo og  

Akershus      Postboks 8111 Dep   0032 Oslo 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7438 Trondheim 

Fylkesmannen i Hordaland  Postboks 7310    5020 Bergen 

 


	Med hilsen
	Berit Skarholt (e.f.)

