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Høringsuttalelse: Regionreformen. Forslag til ny  forskrift om myndighet mv 

etter kulturminneloven og andre oppgaver   

Nordland fylkesting fattet 11.06.2018 følgende vedtak i sak 088/2018: 

 
1.  Nordland fylkesting ber om at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger innen 

kulturminnefeltet overføres regionalt nivå. For å sikre tilstrekkelig spisskompetanse       

innenfor de ulike kategorier, oppfordres det til nært samarbeid mellom regioner. 

 

2.  Dersom punkt 1 ikke tas til følge, ber Nordland fylkesting om følgende: 

     a.  Forvaltningen av fredete fartøy overføres fylkeskommunene. 

     b.  Kategorien kulturminner av særlig nasjonal verdi innføres ikke, eventuelt skal 

          fylkeskommunen ha forvaltningsansvaret også for disse. Sikringen blir ivaretatt av 

          underretningsplikten. 

     c.  For å sikre en samfunnsutvikling tilpasset regionene må framtidige tilskuddsordninger 

          innen kulturminneforvaltningen i sin helhet tildeles regionene. 

 

3.  Nordland fylkesting forutsetter at det legges opp til en prosess som sikrer fullfinansiering         

     av de oppgavene som overføres. Det må også sikres at fylkeskommunen har kompetanse      

     til  å påta seg de nye oppgavene fra 2020. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Trine Johnson 

       arkeolog 
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Høring - Regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter 

kulturminneloven og overføring av andre oppgaver 

 
Sammendrag 

Klima- og Miljødepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift til kulturminneloven 

som innebærer en overføring av flere oppgaver innen kulturminnefeltet, fra Riksantikvaren til 

fylkeskommunene.  

Høringsfristen er 21. juni 2018. 

Fylkeskommunen påpeker at en samlet overføring av ansvaret for å være førstelinje i 

kulturminneforvaltningen vil styrke Riksantikvarens rolle som rendyrket direktorat og 

regionene som samfunnsutviklere. Dette vil også tydeliggjøre ansvarsforholdet for kommuner 

og andre som arbeider opp mot kulturminnefeltet. 

Nordland fylkesting ber derfor om at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger innen 

kulturminnefeltet overføres fylkeskommunen. 

Dersom dette ikke tas til følge, ber Nordland fylkesting om følgende: 

· Forvaltningen av fredete fartøy overføres fylkeskommunene. 

· Kategorien kulturminner av særlig nasjonal verdi innføres ikke, eventuelt skal 

fylkeskommunen ha forvaltningsansvaret også for disse. Sikringen blir ivaretatt av 

underretningsplikten. 

· For å sikre en samfunnsutvikling tilpasset regionene må framtidige 

tilskuddsordninger innen kulturminneforvaltningen i sin helhet tildeles regionene. 

Bakgrunn 

Nordland fylkeskommune har siden 1990 vært delegert myndighet for en rekke oppgaver etter 

kulturminneloven. Dette ivaretas av seksjon Kulturminner i Nordland ved Kultur-, miljø- og 

folkehelseetaten. 

Klima- og Miljødepartementet foreslår en overføring av flere oppgaver innen 
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kulturminnefeltet fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Departementet har derfor sendt ny 

forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver til 

fylkeskommunen på høring.  

Forslaget bygger på behandlingene i Meld.St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – 

rolle, struktur og oppgaver, jf Innst. 377 S (2015 – 2016) og i Prop. 84 S (2016 - 2017) Ny 

inndeling av regionalt folkevalt ninvå, jf Innst. 385 S (2016 – 2017). Den nye forskriften er 

samtidig det første steget i overføring av oppgaver og myndighet fra staten til 

fylkeskommunene på grunnlag av ekspertutvalgets rapport (regionreformen). 

Stortinget har under behandlingen av disse dokumentene vært enig i at forvaltningen av de 

fleste automatisk fredete kulturminnene fra før år 1537, overføres fra Riksantikvaren til 

fylkeskommunene. Det samme gjelder forvaltningen av fartøyer med status «vernet fartøy», 

de fleste forskriftsfredete eiendommene i statlig eie og de tekniske og industrielle 

kulturminnene. 

Problemstilling 

Overføring av flere førstelinjeoppgaver til fylkeskommunen på kulturminnefeltet har lenge 

vært diskutert og er blitt aktualisert gjennom regionreformen. Hensikten med overføring av 

nye oppgaver (i tillegg til de eksisterende) er at det vil bidra til å tydeliggjøre og styrke det 

regionale nivås rolle som samfunnsutvikler samt bidra til forenkling, tydeliggjøring og gi et 

mer helhetlig grep på kulturminneområdet. 

Forslaget omfatter en rekke endringer. Flere av disse berører ikke Nordland, og vurderes 

derfor ikke i denne saken. Blant annet gjelder dette forvaltningen av landets 8 

middelalderbyer. 

Forvaltnings- og dispensasjonsmyndighet 

Siden 1990 har fylkeskommunene hatt myndighet og førstelinjeoppgaver på deler av 

kulturminnefeltet. Dette ved at ansvaret for oppfølging av kulturminneloven er delegert i 

forskrift. Blant annet gjelder dette fylkeskommunen som meldingsmottaker om tiltak som kan 

virke inn på automatisk fredete kulturminner samt motta planer og å avgi uttalelse til tiltak 

som kommer inn under reglene om undersøkelsesplikt etter kulturminneloven.   

I den nye forskriften foreslås det at også dispensasjonsmyndigheten etter kulturminneloven 

overføres. Det vil si myndigheten til å tillate eller nekte inngrep i automatisk fredete 

kulturminner. I dag ligger denne dispensasjonsmyndigheten hos Riksantikvaren, mens 

fylkeskommunen forbereder saken, utarbeider forslag til vilkår og tilrår. Fylkeskommunens 

tilrådinger har til nå i det vesentligste blitt tatt til følge og staten mener oppgaven kan løses 

regionalt. 

Videre foreslås det at forvaltningsansvaret overføres for middelalderske kirkesteder og 

kirkegårder. I tillegg overføres forvaltningen av tekniske og industrielle kulturminner samt 

forvaltningen av forskriftsfredete byggverk i statlig og privat eie til fylkeskommunen. 

Innen fartøyvernet foreslås det å overføre forvaltningsansvaret for vernete, men ikke fredete, 

fartøy. I Nordland er det 24 fartøy som er vernet og to som er fredet. Forslaget innebærer at 
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Riksantikvaren fortsatt skal ha forvaltningsansvaret for de fredete fartøyene. Fartøyvern er et 

nytt fagområde for Nordland fylkeskommune. Det vil åpenbart være enklere å rekruttere inn 

dyktige medarbeidere på dette området hvis vi har ansvaret for alle fartøyene med vernestatus 

i fylket, også de fredete. Det er derfor ikke lett å forstå forslaget. For Nordland, som har 25% 

av landets kystlinje og til alle tider har vært maritimt orientert, er det selvsagt ønskelig å 

overta hele ansvaret. Dette vil også være i tråd med intensjonene i oppgaveoverføringene som 

vektlegger helhet, forenkling, tydeliggjøring. 

Det foreslås videre at Riksantikvaren fortsatt skal ha myndighet for oppgaver innenfor flere 

områder, blant annet myndigheten for å fatte vedtak om fredning av nyere tids kulturminner, 

som omfatter bygninger og anlegg yngre enn år 1650.  Regionene fortsetter, som i dag, å 

forvalte disse.  For at kulturminner av denne typen skal få en slik status er de per definisjon 

nasjonalt viktige og det synes naturlig at vedtaksmyndigheten ligger hos Riksantikvaren.  

Kulturminner og kulturmiljøer av særlig nasjonal verdi 

Det foreslås innført en ny kategori kulturminner; kulturminner og kulturmiljøer som er av 

særlig nasjonal verdi. Riksantikvaren skal ha myndighet til å fastsette hvilke kulturminner 

som faller inn under denne betegnelsen og ha førstelinjeansvar og dispensasjonsmyndighet for 

kulturminnene på listen.  

Disse kulturminnene er delt inn i flere grupper (1 -7) etter nærmere typeinndeling og omfatter 

samlet sett alle kulturminnetyper. Kriteriene for utvelgelse skal være: 

a. de er viktige for landets kulturhistorie og betraktes som nasjonale symboler 

b. de er knyttet til statsmakten og til utøvelse av statlige funksjoner som er sentrale for 

landet 

c. det gjelder kulturminner og kulturmiljøer som Norge har et internasjonalt ansvar for 

å bevare, eller 

d. det kreves særlig teknisk ekspertise 

Den foreløpige listen er lagt ved høringsbrevet og inneholder ingen objekter/miljø fra 

Nordland, og kun et objekt fra Nord-Norge (Vardøhus). Det er oppsiktsvekkende at 

Riksantikvaren og departementet mener at det ikke finnes noen kulturminner i fylket av særlig 

nasjonal verdi. 

Imidlertid kan man anta at flere av våre kulturminner/-miljø senere kan bli inkludert, så som 

Vegaøyan verdensarv og den slipte bergkunsten, som er enestående i et globalt perspektiv. 

Sistnevnte har fylkeskommunen hatt forvaltningsansvaret for i snart 30 år.  

Listen slik den i dag fremstår, bærer preg av nasjonsbygging og elitisme. Verdier som 

autensitet, vitenskapelig kildemateriale, identitetsskapende og pedagogisk verdi går ikke 

tydelig frem av kriteriene.  

Et stort problem med kategorien kulturminner av særlig nasjonal verdi er at det deler 

kulturminnene inn i et «A-lag» og et «B-lag». Dette innebærer at forvaltningen av B-

kulturminnene overføres til regionene, mens A-kulturminnene beholdes av Riksantikvaren. 

Dette oppfattes som lite tillitsvekkende. 

At det er Riksantikvaren alene som skal avgjøre hvilke kulturminner som skal være av særlig 

nasjonal verdi er også utfordrende i forhold til målet om å rendyrke direktoratet, som med råd 

og veiledning til regionene, sikrer ivaretakelsen av nasjonale mål på området. Ved innføring 
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av en ny kategori hvor Riksantikvaren har førstelinjeansvar, vil dette være i strid med 

hensikten om færre aktører og et mer oversiktlig og helhetlig kulturminnevern. 

Det er tidligere fra fylkeskommunens side (2017), og i forkant av arbeidet med ny forskrift, 

gitt administrativ uttalelse til Riksantikvaren om arbeidet med ny oppgavefordeling. 

Det fremheves her at fylkeskommunen bør ha førstelinjeansvar for alle typer kulturminner.  

Saken var også tema på en administrativ landsdekkende samling 16. og 17 april. i år, hvor det 

etter administrasjonens oppfatning var generell enighet mellom fylkeskommunene på dette 

feltet.  

En innføring av en egen kategori kulturminner av særlig nasjonal verdi som Riksantikvaren 

skal ha forvaltningsansvaret for er dermed i strid med intensjonene i regionreformen. 

Underretningsplikten 

Riksantikvaren skal i rendyrkningen av sin rolle som direktorat være ansvarlig for å 

gjennomføre en samlet nasjonal kulturminnepolitikk. Herunder sikre lik forvaltningspraksis 

og sikre at kulturminner av nasjonal verdi ikke går tapt. Det foreslås derfor å videreføre 

underretningsplikten, som gir Riksantikvarens rett til å tre inn i saker dersom nasjonale 

verneverdier berøres.  

Departementet skriver at dette har vært kritisert, både fordi noen mener den er egnet til å 

diskreditere fylkeskommunens myndighet og fordi den fører til uforutsigbar saksbehandling 

for kommuner og tiltakshavere.  

Underretningsplikten kommer til anvendelse dersom fylkeskommunen i saker, som er av 

nasjonal eller vesentlig regional betydning, vil fatte vedtak som er i strid med faglige 

tilrådinger. Riksantikvaren kan også beslutte å overta slike saker, uavhengig av om det er gitt 

underretning. Videreføring av ordningen er viktig sett i sammenheng med 

dispensasjonsmyndigheten som planlegges overført.  

Dette innebærer også at staten trygt kan overføre alle kulturminnene til regionene, også det de 

som er av særlig nasjonal verdi. Dette fordi staten kan gripe inn dersom den regionale 

forvaltningen ikke ivaretar disse. Det er derfor ingen tungtveiende grunner til at 

Riksantikvaren skal ha førstelinjeansvaret for noen kulturminner. 

I Nordland har Riksantikvaren trådt inn i ett par saker siden deler av forvaltningsmyndigheten 

ble lagt til fylkeskommunene i 1990, og i praksis vil det si at Nordland siden 1990 har 

forvaltet kulturminnene i fylket på en god måte. 

Samlet vurderes det slik at denne sikkerhetsmekanismen vil skape en balanse mellom 

regionalt handlingsrom og nasjonale kulturminneinteresser og vurderes som uproblematisk. 

Tilskuddsordningene 

Store deler av Riksantikvarens tilskuddsmidler er i dag knyttet til de ti nasjonale 

bevaringsprogrammene som utgår i 2020. Etter programperioden er avsluttet foreslår 



5 

 

departementet at deler av eventuelle nye tilskuddsordninger til formål som i dag inngår i 

bevaringsprogrammene overføres etter modell av bevaringsprogrammet for fredete bygninger 

i privat eie. Dette innebærer at rammetilskuddene overføres fylkeskommunene, og innenfor 

denne er det et regionalt handlingsrom som sikrer at midlene brukes på en best mulig måte og 

tilpasset de regionale utfordringene. For de øvrige programmene bevilges tilskuddene 

prosjektvis. Det tas ikke stilling til videreføring av de nasjonale programmene før 

budsjettprosessen for 2020.  

For å kunne ta rollen som samfunnsutvikler må regionene også få et reelt politisk 

handlingsrom med virkemidler til å ivareta og bruke kulturarven tilpasset sin region. Det vil gi 

mer helhetlig, langsiktig og forutsigbar styring. Samtidig vil det gjøre kulturminnevernet til et 

mer interessant politikkområde regionalt. Tilskuddsordninger kan derfor ha en nasjonal, 

overordnet ramme og mål, og regionene blir tildelt midler som skal benyttes innenfor disse 

rammene. Framtidige tilskuddsordninger innen kulturminneforvaltningen må derfor i sin 

helhet tildeles regionene som rammetilskudd. Dette vil sikre at hver region får mulighet til å 

ha et politisk handlingsrom i samfunnsutviklingen, samtidig som nasjonale føringer ivaretas. 

En samlet overføring av ansvaret for å være førstelinje i kulturminneforvaltningen vil styrke 

Riksantikvarens rolle som rendyrket direktorat og regionene som samfunnsutviklere. Dette vil 

også tydeliggjøre ansvarsforholdet for kommuner og andre som arbeider opp mot 

kulturminnefeltet. 

Vurderinger 

Fylkesrådet viser til at regionreformen skal styrke fylkeskommunens mulighet til å lykkes 

som regional samfunnsutvikler. Dette ved å desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar 

og utvikle fylkesdemokratiet.  

Fylkesrådet viser også til FT sak 072/2018 «Høring - rapport fra ekspertutvalget som har 

vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene» der blant annet følgende ble vedtatt i punkt 5 k): 

Nordland fylkesting ber om at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger innen 

kulturminnefeltet overføres fylkeskommunen 

I samme sak ble det understreket at Nordland fylkesting forutsetter at det legges opp til en 

prosess som sikrer full finansiering av de oppgavene som overføres. Det må også sikres at 

fylkeskommunen har kompetanse til å påta seg de nye oppgavene fra 2020. 

Fylkesrådet mener at hensikten med forenkling, tydeliggjøring og et mer helhetlig grep på 

kulturminneområdet ikke oppnås, slik det uttrykkes i Klima- og Miljødepartementets 

høringsforslag. Dette fordi Riksantikvaren fortsatt skal ha ansvaret for noen kulturminner. For 

Nordland sin del gjelder dette spesielt de fredete fartøyene. Fylkesrådet ser det ikke som 

hensiktsmessig, eller forenklende, at alle listeførte fartøy skal overføres regionen, mens to 

fredete fartøy fortsatt skal forvaltes av Riksantikvaren.  

Det foreslås videre innført en ny kategori for verdivurdering, kulturminner av særlig nasjonal 

verdi. Dette innebærer en inndeling i kulturminner i et «A» og «B» lag. Slik fylkesrådet ser 

det foreslår departementet å overføre alle «B»-kulturminnene til regionene, mens man skal ha 
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mulighet til å beholde «A»-kulturminnene hos Riksantikvaren. Dette er fylkesrådet sterkt 

uenig i, og fylkesrådet anbefaler derfor at kategorien kulturminner av særlig nasjonal verdi 

tas ut av forskriften. Videreføring av fylkeskommunens underretningsplikt til direktoratet i 

saker der nasjonale verdier kan bli skadelidende, sikrer ivaretakelsen av alle kulturminner. 

Fylkesrådet mener at dette også trygger en overføring av alle oppgaver. 

Fylkesrådet vil påpeke at for å kunne ta rollen som samfunnsutvikler må regionene også få et 

reelt politisk handlingsrom med virkemidler til å ivareta og bruke kulturarven tilpasset sin 

region. Det vil gi mer helhetlig, langsiktig og forutsigbar styring. Samtidig vil det gjøre 

kulturminnevernet til et mer interessant politikkområde regionalt. Framtidige 

tilskuddsordninger innen kulturminneforvaltningen må derfor i sin helhet tildeles regionene 

som rammetilskudd.  

Fylkesrådet mener derfor at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger innen 

kulturminnefeltet overføres fylkeskommunen. Dette vil også tydeliggjøre ansvarsforholdet for 

kommuner og andre som arbeider opp mot kulturminnefeltet. Dette er i tråd med vedtaket i 

FT sak 072/2018 «Høring - rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene» 

Fylkesrådet vil også påpeke at fylkestinget i samme sak også vedtok at «Nordland fylkesting 

forutsetter at det legges opp til en prosess som sikrer fullfinansiering av de oppgavene som 

overføres. Det må også sikres at fylkeskommunen har kompetanse til å påta seg de nye 

oppgavene fra 2020.» 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 

Dersom fylkeskommunen overføres nye oppgaver innen kulturminneforvaltningen vil dette 

medføre behov for kompetanse og kapasitet til å løse disse. Konsekvensene av dette vurderes i 

«Bring oss i Front prosjektet», og det vil også bli vurdert i budsjett og økonomiplan 2019-

2022. 

Andre konsekvenser 

Saken har ingen konsekvenser for likestilling, miljø/klima, folkehelse, universell utforming, 

bygningsmessige forhold, samfunnsansvar ved anskaffelser og evt. andre relevante forhold. 

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Nordland fylkesting ber om at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger 

innen kulturminnefeltet overføres fylkeskommunen 

2. Dersom punkt 1 ikke tas til følge, ber Nordland fylkesting om følgende: 

a. Forvaltningen av fredete fartøy overføres fylkeskommunene. 

b. Kategorien kulturminner av særlig nasjonal verdi innføres ikke, eventuelt 

skal fylkeskommunen ha forvaltningsansvaret også for disse. Sikringen blir 

ivaretatt av underretningsplikten. 

c. For å sikre en samfunnsutvikling tilpasset regionene må framtidige 
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tilskuddsordninger innen kulturminneforvaltningen i sin helhet tildeles 

regionene. 

3. Nordland fylkesting forutsetter at det legges opp til en prosess som sikrer 

fullfinansiering av de oppgavene som overføres. Det må også sikres at 

fylkeskommunen har kompetanse til å påta seg de nye oppgavene fra 2020. 

Bodø den 16.05.2018  

Tomas Norvoll Aase Refsnes 

Fylkesrådsleder fylkesråd for Kultur, Miljø og Folkehelse 

sign sign 
 

 

 

16.05.2018 Fylkesrådet 

Innstilling fra Fylkesrådet 
Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 

 

 

 

 11.06.2018 Fylkestinget 

 

 

Innstillingen fra komite for plan og økonomi ble lagt frem av saksordfører May Valle, 

V: 
1. Nordland fylkesting ber om at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger innen 

kulturminnefeltet overføres regionalt nivå. For å sikre tilstrekkelig spisskompetanse innenfor 

de ulike kategorier, oppfordres det til nært samarbeid mellom regioner.  

 
2. Dersom punkt 1 ikke tas til følge, ber Nordland fylkesting om følgende: 

a. Forvaltningen av fredete fartøy overføres fylkeskommunene. 

b. Kategorien kulturminner av særlig nasjonal verdi innføres ikke, eventuelt skal 

fylkeskommunen ha forvaltningsansvaret også for disse. Sikringen blir ivaretatt av 

underretningsplikten. 

c. For å sikre en samfunnsutvikling tilpasset regionene må framtidige tilskuddsordninger 

innen kulturminneforvaltningen i sin helhet tildeles regionene. 

 
3. Nordland fylkesting forutsetter at det legges opp til en prosess som sikrer fullfinansiering av 

de oppgavene som overføres. Det må også sikres at fylkeskommunen har kompetanse til å 

påta seg de nye oppgavene fra 2020. 

  

May Valle, V, fremmet også Venstres forslag fra komiteen: 

 

1. Nordland fylkesting ber om at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger innen 

kulturminnefeltet overføres regionalt nivå. For å sikre tilstrekkelig spisskompetanse 

innenfor de ulike kategorier, oppfordres det til nært samarbeid mellom regioner.  

2. Kulturminner i Nord Norge som er av særlig nasjonal interesse må kartlegges og 

eventuelt innarbeides som del av oppgaveutformingen.  

3. Det må lages en økonomisk tilskuddsmodell som sikrer fullfinansiering av oppgavene. 
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Votering i plenum 

 

Komiteinnstillinga punkt 1 vedtatt mot 4 stemmer (4Frp, 1R og 1Frp ikke tilstede i salen 

under voteringen).  

Venstres forslag til punkt 1 fikk 3 stemmer og falt (2V, 1R, 1R og 1Frp ikke tilstede i salen 

under voteringen). 

Venstres forslag til punkt 2 fikk 3 stemmer og falt (2V, 1R, 1R og 1Frp ikke tilstede i salen 

under voteringen). 

Komiteinnstillinga punkt 2 vedtatt mot 13 stemmer (9H, 4Frp, 1R og 1Frp ikke tilstede i salen 

under voteringen). 

Venstres forslag til punkt 3 fikk 3 stemmer og falt (2V, 1R, 1R og 1Frp ikke tilstede i salen 

under voteringen). 

Komiteinnstilling punkt 3 enstemmig vedtatt med 43 stemmer (1R og 1Frp ikke tilstede i 

salen under voteringen). 

 

 

FT 088/2018 

Vedtak 

 

 
1. Nordland fylkesting ber om at alle førstelinjeoppgaver og alle tilskuddsordninger innen 

kulturminnefeltet overføres regionalt nivå. For å sikre tilstrekkelig spisskompetanse innenfor 

de ulike kategorier, oppfordres det til nært samarbeid mellom regioner.  

 
2. Dersom punkt 1 ikke tas til følge, ber Nordland fylkesting om følgende: 

a. Forvaltningen av fredete fartøy overføres fylkeskommunene. 

b. Kategorien kulturminner av særlig nasjonal verdi innføres ikke, eventuelt skal 

fylkeskommunen ha forvaltningsansvaret også for disse. Sikringen blir ivaretatt av 

underretningsplikten. 

c. For å sikre en samfunnsutvikling tilpasset regionene må framtidige tilskuddsordninger 

innen kulturminneforvaltningen i sin helhet tildeles regionene. 

 
3. Nordland fylkesting forutsetter at det legges opp til en prosess som sikrer fullfinansiering av 

de oppgavene som overføres. Det må også sikres at fylkeskommunen har kompetanse til å 

påta seg de nye oppgavene fra 2020. 

 

 

 

Vedlegg 
 

Tittel DokID 

Til høring - regionreformen - ny forskrift om myndighet mv etter 

kulturminneloven og andre oppgaver - høringsfrist 21.06.2018 

1010795 

Høring - Utkast til forskrift om myndighet etter 

kulturminneloven(1) 

1010796 

Høringsnotat - til forskrift om myndighet etter kulturminneloven(1) 1010797 

Eldrerådets innstilling FT-sak 088-2018 1047093 
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