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Se mottakerliste

KIK - Kommunal kompetanse 2020 - Kompetansemodeller - Styrket kulturminnesatsing
i kommunene - Invitasjon

Riksantikvarens KIK - satsing har som mål å styrke den kommunale kulturminnekompe tansen.
Et viktig tiltak i satsingen er at kommunene utarbeider kulturminneplaner som skal vedtas
politisk. Slike planer er gode verktøy for forvaltningen av kulturminner, og øker oppmerk som -
heten og kunn skapen om kulturarv i kommunen. Siste året for KIK - satsingen er 2020, og
Riksantikvarens mål er at 90 % av kommunene da skal ha vedtatte kulturminne planer. Riksanti -
kvaren inviterer kommuner og fylkeskommun er/Sametinget til å søke om til skudds midler til
arbeidet. Se omtale i tilskuddsrundskrivet Nr: T - 1/19 .

Styrket innsats på kommunal kulturminneforvaltning
Riksantikvaren oppfordrer kommunene som ikke har kulturminneplaner til å starte slikt
planarbeid. Vi vil også oppfordre kommunene som har eldre og utdaterte planer om å opp -
datere disse. Rullering av gamle planer går også inn under tilskuddsordningen. Kommuner
som er slått sammen og har behov for samordning av planer kan også søke om tilskudd.
Riksantikvaren gir et tilskudd på kr. 100 000 og dette sammen med godt samarbeid blant annet
med frivillige, vil kunne gi gode resultater.

Arbeidet med kulturminneplan er avhengig av kjennskap til kulturminnene og innsikt i lokal -
historien. Planen skal inneholde en liste over prioriterte kulturminner som kommunen vurderer
som kommunalt verneverdige, og som skal bevares og forvaltes på en god måte. Det vil være
nødvendig å gå igjennom eksisterende registre og databaser for kultur mi nner. Behov for nye
registreringer bør avklares i handlings delen i kulturminne planen og innarbeides i planen ved
neste rullering.

Vi vil også informere om at Kulturminnefondet i sin søknadsbehandling vil legge vekt på om
kulturminnene det søkes om tils kudd til, er prioritert i kommunale kulturminneplaner.
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Søknaden fra kommunen må inneholde:

• Prosjekt beskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift,
budsjett og finansiering.

• Politisk vedtak dersom søknaden gjelder utarbeiding /rullering av plan med fokus på
kulturminner (kan ettersendes, ev. tas inn i planstrategien).

Styrket innsats på kompetansemodeller i kommuner og fylkeskommuner
Ca. 380 kommuner har fått midler siden 2011. Dessverre er det flere av kommunene som sliter
med framdriften i arbeidet med kulturminneplanen. Vi ber fylkes kom munene/Sametinget ha
spesiell oppmerksomhet på disse kommunene, og bidra til at kulturminne plan ene ferdig stilles i
tråd med forutsetningene for tilskuddet.

Videre vil Riksantikvaren prioritere fylkeskommuner/Sametinget som vil styrke egen kapasitet
til å bistå kommunene. I forbindelse med at fylkeskommunene fra 2020 får mange nye opp -
gaver, er det viktig at kommunene blir i stand til å ta mer ansvar for sine bevarings verdige
kulturmi nner. Vi prioriterer arbeidet med kompetansemodeller der ulike former for opplæring
som kurs, nettverks arbeid og annen bistand til kommunene inngår. Vi mottar gjerne søknader
om opplæringspakker, gjerne over flere år, f.eks. rettet mot byggesak, landbruk, klima mv. i
kommunene.

Vi oppfordrer også kommunene til å finne egnede kompetansemodeller for å styrke kultur -
minne arbeidet sitt. Dette gjelder både internt med å plassere ansvaret for kulturminnearbeidet i
organisasjonen, legge til rette for samarbeid på tvers og sette kulturminner på den politiske
dagsorden .

Kommunene kan også inngå samarbeid med andre kommuner, muse er og/eller andre
relevante aktører. Eksempler på kompetansemodeller og særskilte satsinger er tilrettelegging
for sam arbeid om felle s by - /kommuneantikvar, avtaler med museer/bygningsvernsentra om
kompetanse opplegg for bygningsvern i kommunene o.a. Vi ber (fylkes - )kommunene synlig -
gjøre egeninnsats knyttet til kompetansetiltak. Det vil ikke bli gitt tilskudd til rene istand set -
tingsti ltak eller stillinger.

Søknader og tilskudd
Vi ber fylkeskommunene formidle denne invitasjonen til de kommunene som tidligere ikke har
fått midler fra Riksantikvaren eller som har gamle planer. Kommunene skal sende sine søk -
nader til fylkeskom mun en. Fylkeskommunene skal deretter sende søk nad ene samlet til Riks -
anti kvaren. Riksantikvaren vil på grunnlag av søknadene fordele midlene og sende tilskudds -
brev til kommunene med kopi til fylkeskommunen. Midlene blir sendt samlet til fylkeskom -
munene som u tbetaler til kom mun ene.

Søknaden fra fylkeskommunene må inne holde følgende:
• Navn på deltakende kommuner
• Organisering av arbeidet i fylket
• Kontaktperson i fylkeskommunen
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Vi håper å kunne ha mye kontakt om dette arbeidet underveis. Vi vil i så stor gr ad som mulig
delta på kurs og samlinger som fylkeskommunen arrang erer, samt tilrettelegge for samlinger og
erfaringsutveksling mellom fylkeskontaktene. Vi minner også om vår nettside med informasjon
og veiledning på ww w.ra.no/kik

Søknadsfrist til Riksantikvaren: 15. februar 2020
For flere opplysninger, ta gjerne kontakt med: Sissel Carlstrøm tlf.: 98202732 e - post: sca@ra.no
eller Kari Larsen tlf.: 98228722 e - post: karlar@ra.no

Vennlig hilsen

Kari Larsen ( e.f.)
Seksjonssjef

Sissel Carlstrøm
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post
Akershus
fylkeskommune

Postboks 1200
Sentrum

0107 OSLO

Aust - Agder
fylkeskommune

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Buskerud
fylkeskommune

Postboks 3563 3007 DRAMMEN

Byantikvaren - Oslo Postboks 2094
Grünerløkka

0505 OSLO

Finnmark
fylkeskommune -
Finnmarkku
fylkkagielda

Fylkeshuset,
Postboks 701

9815 VADSØ

Hedmark
fylkeskommune

Pb 4404
Bedriftssenter

2325 HAMAR

Hordaland
fylkeskommune

Postboks 7900 5020 Bergen

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Fylkeshuset,
Postboks 2500

6404 MOLDE

Nordland
fylkeskommune

Fylkeshuset 8048 Bodø

Oppland
fylkeskommune

Postboks 988 2626 Lillehammer

Rogaland
fylkeskommune

Postboks 130
sentrum

4001 STAVANGER

Sametinget -
Sámediggi

Ávjovárgeaidnu 50 9730
KARASJOK/Kárášjohka

Sogn og Fjordane
fylkeskommune

Askedalen 2 6863 LEIKANGER

Telemark
fylkeskommune

Postboks 2844 3702 SKIEN

Troms
fylkeskommune -
Romssa
fylkkasuohkan

Postboks 6600 9296 Tromsø

Trøndelag
fylkeskommune

Fylkets hus,
Postboks 2560

7735 STEINKJER

Vest - Agder
fylkeskommune

Postboks 517
Lundsiden

4605 KRISTIANSAND S

Vestfold
fylkeskommune

Postboks 2163 3103 Tønsberg

Østfold
fylkeskommune

Postboks 220 1702 SARPSBORG


