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I veiledningen er det benyttet røde tall for å henvise til felter i skjermbildene. Flere av
skjermbildene er klikkbare (ctrl+venstre musetast) for rask tilgang til aktuelt kapittel.

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden
Tilskudd som gis over bevaringsprogramment for fredete bygg i privat eie skal dokumenteres i
Askeladden. Dokumentasjon av hvordan midlene benyttes, og hvordan dette gir utslag for
kulturminnets tilstand, er viktig i forbindelse med rapportering fra regional forvalting til
Riksantikvaren, og fra Riksantikvaren til Klima- og Miljødepartementet.
Framgangsmåten for registrering og behandling av søknader om tilskudd er beskrevet under.

1 Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering»
Tilskuddssøknader og utbetalte tilskudd skal registreres gjennom grensesnittet som åpner
seg når man velger «Tilskudd» fra menyen på venstre side i Askeladden. Noen av
skjermbildene vil variere ettersom hvilken tilgang du har. Riksantikvarens saksbehandlere vil
ha noen ekstra menyvalg – der hvor dette gjelder er det oppgitt.

NB! Ved å trykke på knappen «Tilskudd» blir du alltid ført tilbake til startsiden for tilskudd
(skjermbilde 2) – knappen fungerer som en «tilbake-knapp» når du har åpnet en søknad
fra listen over «aktive tilskudd».
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Skjermbilde 1:
Tilskudd

2
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Skjermbilde 2: Tilskuddsbehandling og rapportering

Brukergrensesnittet for tilskuddsbehandling og rapportering består av tre bokser.
1. Startside for tilskudd
2. Status inneværende år
3. Aktive Tilskudd
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1.1 Startsiden for tilskudd
På startsiden for tilskudd har du muligheten til å registrere nye søknader om tilskudd.
All behandling av eksisterende søknader skjer under Aktive tilskudd.
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Skjermbilde 3: Startsiden for tilskudd

1.
2.
3.
4.

Ny søknad/Nytt tiltak (se 2.5 Registrere søknad for enkeltminne).
RA-Tildeling av midler er kun tilgjengelig for saksbehandlere hos Riksantikvaren
Godkjenn søknader er kun tilgjengelig for saksbehandlere hos Riksantikvaren
Under «Se detaljer og historikk» ligger oversikt over tildelinger og rapporter som
oppsummerer fylkenes søknader. Historiske tall (før oppstart av tilskuddsmodulen vil ikke gi
komplette rapporter).

1.2 Status
Under status vises en oversikt over tilgjengelige midler og antallet søknader.
Denne oversikten er avhengig av filtreringen som skjer under «Aktive Tilskudd».
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Skjermbilde 4: Status inneværende år

1.
2.
3.
4.
5.

Tilsagn fra RA
Faktisk tildelt
Tildelt utbetalt
Tildelt ikke utbetalt
Ikke tildelt

: totalbeløpet som Riksantikvaren har gitt tilsagn om
: totalbeløpet av tildelte midler for alle søknader
: totalbeløpet av utbetalte midler for alle søknader
: beløp eierne har fått tildelt, men som ikke er utbetalt ennå
: midler som fylket/søkerorganisasjonen har mottatt fra
Riksantikvaren, men ikke tildelt eier av kulturminne
4

6. Antall søknader
: totalt antall søknader i forvaltningsområdet
7. Antall søknader m/tildelinger : antall søknader som har fått tildelt midler
8. Antall aktive prosjekter
: antall prosjekter kodet med status «I arbeid»

1.3 Aktive Tilskudd
Liste over alle søknadene som er registrert. Her har man muligheten til å filtrere søknadene og gå inn
på den enkelte.
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Skjermbilde 5: Aktive Tilskudd

Man har filtreringsmuligheter fra en kombinasjon av ulike nedtrekksmenyer:
A.
B.
C.
D.
E.

År
Post
Organisasjon
Status
Export Excel

: søknadsår
: bevaringsprogram midlene fordeles over
: organisasjonen som søker om midler (kun tilgjengelig for Riksantikvaren)
: status for søknadsbehandling
: gir listen i Excelformat (ikke oppsummeringen under Status)

Listevisningen som er et resultat av filtreringen A-D viser enkeltminnene som det søkes penger for
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Post
År
Status
ID
Navn
Kategori
Art
Søknad
Tildelt beløp
Rest
Utbetalt

: bevaringsprogram midlene fordeles over
: søknadsår
: status for søknadsbehandling
: enkeltminneID-en
: lokalitetens og enkeltminnets navn
: enkeltminnekategorien
: enkeltminnerarten
: kort beskrivelse av hva søknaden gjelder
: beløpet det gis tilsagn om
: gjenstående midler etter del- eller sluttutbetaling av tildelte midler
: utbetalt beløp

Ved å dobbeltklikke på oppføringene i listen blir du ført til skjermbildet som viser informasjonen
knyttet til søknaden som ble sendt inn for det respektive enkeltminnet. For å gjøre endringer i
søknaden må du benytte knappene som finnes i øvre venstre hjørnet

.

For mer informasjon om feltene man kan gjøre endringer i se 2.5 Registrere søknad for enkeltminne.

2 Registrering av en søknad
Om man har informasjon om enkeltminneID-er søknadene er knyttet til er det en fordel om man
finner frem disse før man starter opprettelsen av en ny søknad.
Skjermbilde 6: Ny søknad
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2.1 Ny søknad/Nytt tiltak

Skjermbilde 7: Ny søknad/Nytt tiltak

1. Bevaringsprogram – velg bevaringsprogram fra nedtrekksmenyen
2. Søknadstype – velg hvilke type objekt søknaden skal knyttes til. Skal søknaden knyttes til ett
enkeltminne, flere enkeltminner, en eller flere lokaliteter, et kulturmiljø/landskap, eller skal det
registreres en søknad som ikke er knyttet til et Askeladden-objekt.

Skjermbilde 8: Ny søknad/Nytt tiltak

1. Enkeltminner ID/Lokaliteter ID/Kulturmiljøer ID: Legg inn ID’en(e) og trykk på «Legg til». Dersom
du ikke kjenner ID, kan du benytte «avansert søk…».
2. Når du har lagt til alle ID’en(e) kan du trykke på «Opprett søknad».

6

1

2

3

4

6

7

5

8

Skjermbilde 9: Avansert søk/ ny søknad

Her kan man søke innenfor 4 kategorier
1.
2.
3.
4.

Egenskapssøk
: søk på informasjon som navn, type minne osv.
Eiendomssøk
: søk med gnr og bnr
Søk i liste
: ikke aktuell – søk etter minne når man vet lokalitetid
Mine lagrede søk : ikke aktuell – mulighet til å lagre lokalitetsid man finner

Annen funksjonalitet er
5. Nullstil søk
: benyttes om man har havnet galt ut i søket og vil starte forfra
6. Kulturminnenivå: I forbindelse med søknader skal man KUN huke av for Enkeltminner
Straks man har gjort dette vil søkebildet aktiveres og utvides.
7. Geometri
: er i denne forbindelse ikke interessant
8. Søk
: trykkes etter man har fylt inn nødvendig informasjon

Skjermbilde 10: Bekreft utgang fra Ny søknad
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2.2 Egenskapssøk
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Skjermbilde 7: Egenskapssøk/ny søknad

1. Navn på enkeltminne – fritekstfelt
2-9. Kategori minnet er klassifisert i – trykk på «…» for liste. Utdrag vises til høyre i figur.
10. Utfør søket
11. Nullstill alle valg og fritekstfelt

2.3 Eiendomssøk

Skjermbilde 8: Eiendomssøk/ny søknad

2.4 Valg i treffliste på søk
Velger man å bruke søkefunksjonaliteten får man en treffliste om søket resulterer i mer enn et
objekt. Ved bare et treff vil man komme direkte til registrering av søknad.
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Skjermbilde 9: Treffliste ved avansert søk

For å velge enkeltminne må man klikke en gang på den grønne avhukingsboksen – i skjermbildet
indikert med – 1 –.

2.5 Registrere søknad for enkeltminne
Alle felter med rød uthevning er obligatoriske å fylle ut.
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Skjermbilde 10: Budsjett/Prosjekt når søknadsstatus er «registrert»

Skjermbildet for registrering av søknad består av 6 områder (skjermbildet over gjelder for
«enkeltminne (kun 1)». Kapittel 2.12, 2.13, 2.14 og 2.15 viser de alternative boksene som kommer
fram ved valg av de andre søknadstypene. 2.6, 2.7, 2.8 og 2.10 er felles for alle søknadsetypene.
1.
2.
3.
4.
5.

Søknadsdetaljer
Referansenummer
Tilskuddsøknad registrert av
Budsjett/Prosjekt
Enkeltminnedetaljer og tilstandsgrad
9

6. Bygningsdeler

2.6 Søknadsdetaljer

1
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4
5
Skjermbilde 11: Søknadsdetaljer

1. Søknad gjelder
2. Gjelder budsjettår
3. Søknad status

4. Post
5. Krever dispensasjon

: veldig kort forklarende, tekst om hva søknaden omfatter
F. eks. Skifte tak.
: året for utbetaling av midlene.
: «Registrert»* – ved innkommende søknader
«Søknad sendt» – når søknaden er behandlet av regional forvaltning,
og er klar til å oversendes Riksantikvaren
: posten midlene søkes om tildelt fra.
F. eks. «Bevaringsprogrammet for fredete bygg i privat eie».
: dersom tiltaket vil kreve dispensasjon fra kulturminneloven.

* Søknader som legges inn av saksbehandler hos RA gis automatisk statusen «kvalifisert»
Følgende søknadsstatuser er mulige
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrert
Søknad sendt
Avslått
Kvalifisert
Akseptert
Ferdigstilt

: Fylket har ikke sendt søknad ennå
: Fylket har oversendt søknad til Riksantikvaren
: Søknaden er ikke godkjent
: Søknaden har vært innom Riksantikvaren
: Søker har akseptert tildeling
: Sette automatisk når prosjektstatus settes til «Utført"

2.7 Referansenummer

1
2

Skjermbilde 12: Referansenummer

1. Legg inn ny referanse : legger en ny type referanse med nummer til søknad
10

2. Oversiktstabell

: viser referansene som er lagt til søknad

Om man velger å legge til en ny referanse (1) åpnes følgende dialogboks.

1
2

Skjermbilde 13: Registrere nytt referansenummer

1. Type referanse : Velg type referanse – Fylkeskommunens prosjekt- eller saksnummer (mulig
å utvide ved behov)
2. Referansenummer : Angi referansenummer tilknyttet referansetypen

2.8 Tilskuddsøknad registrert av
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Skjermbilde 14: Tilskuddsøknad registrert av

Dette er en ren informasjonsboks hvor alle felter fylles ut automatisk.
1.
2.
3.
4.
5.

Navn
Dato
Organisasjon
Inntastet av
Sist endret av

: Utgangspunkt den som er pålogget Askeladden
: Utgangspunkt dagens dato
: Utgangspunkt arbeidssted den som opprettet søknaden tilhører
: Hvem som opprettet saken og tidspunkt
: Hvem som redigerte søknaden sist og tidspunkt

2.9 Enkeltminnedetaljer og tilstandsgrad «Enkeltminne (kun 1)»

Skjermbilde 15: Enkeltminnedetaljer og tilstandsgrad
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Alle felt i denne boksen hentes fra enkeltminnets egenskaper (Tilstands- og Standardfanen). Ingen av
disse feltene kan endres fra søknadsskjemaet.

2.10 Budsjett/Prosjekt
Denne delen av skjema vil endre seg avhengig av status på søknad og prosjekt.
Utgangspunktet er Søknadstatus=Registrert.
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Skjermbilde 16: Budsjett/Prosjekt når søknadsstatus er «registrert»

Budsjettdelen skal inneholde all informasjon om hva som skal gjøres og antatt kostnad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Totalkostnad prosjekt
Søker om
Anbefaling
Andre tilskuddsmidler

: totalt budsjettert kostnad for prosjektet
: beløpet som oppgis i eiers/tiltakshavers søknad
: beløpet som anbefales tildelt tiltaket
: benyttes til å føre opp andre midler som tilføres tiltaket.
feks. SMIL-midler etc.
Fra
: feltet dukker kun opp om man angir andre tilskuddsmidler.
Her skal man angi kilde for tilskuddsmidlene i 4.
Forventet ferdigstillelse: året tiltaket er forventet ferdigstilt
Prioritet
: benyttes av fylket i behandlingsprosessen når man velger ut hvilke
søkere som har størst reelt behov for midler
Beskrivelse
: utdypning av hva prosjektet innebærer
Faglig vurdering
: grunngi behovet for tilskuddsmidler
Merknad
: liste som viser hvilke merknader som er knyttet til søknad
Merknad
: legge inn merknad

Om man velger å legge til merknad (11) åpnes nytt dialogvindu

1
2

Skjermbilde 17: Registrere ny merknad
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1. Merknad
2. Legg til

: Angi merknadstekst
: Legg merknad til søknad

2.11 Bygningsdeler «Enkeltminne( kun 1)»

1

2

Skjermbilde 18: Bygningsdeler

Listen viser hvilke bygningsdeler som er registrert i Askeladden.
Her skal man
1. Skal omfattes av tiltaket
2. Kommentar

: krysse av for hvilke bygningsdeler som inngår i prosjektet.
: gi en kort beskrivelse av tiltaket eller en merknad.

For å se hvilke tiltak som er knyttet til bygningsdelene kan du dobbeltklikke på oppføringene i
listen. Resten av feltene i denne boksen hentes fra enkeltminnets egenskaper (Tilstandsfanen),
og disse feltene kan ikke endres fra søknadsskjemaet.

2.12 Enkeltminner, Tilstand enkeltminner «Enkeltminner»

Enkeltminner - Oversikt over hvilke enkeltminner som er knyttet til søknaden.
Tilstand enkeltminner – Her kan du masseendre tilstandgrad og -beskrivelse på alle enkeltminnene
som er knyttet til søknaden.

2.13 Lokaliteter, Tilstand lokaliteter, Tilstand enkeltminner «Lokaliteter»

Lokaliteter - Oversikt over hvilke lokaliteter som er knyttet til søknaden.
Tilstand lokaliteter – Her kan du masseendre tilstandgrad og -beskrivelse på alle lokaliteter som er
knyttet til søknaden.
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Tilstand enkeltminner – Her kan du masseendre tilstandgrad og -beskrivelse på alle enkeltminnene
som er knyttet til søknaden.

2.14 Kulturmiljø/landskap «Kulturmiljø/landskap»

Kulturmiljø/landskap – Basisinformasjon om kulturmiljøet

2.15 Informasjon «Annet»

Informasjon – Velg type tilskudd (kodelisten utvides på forespørsel), og spesifiser hva midlene skal
benyttes til.

2.16 Hente frem en lagret søknad og oversende til Riksantikvaren
Om man vil hente frem en søknad man har registrert kan man gjøre dette som beskrevet i 8 aktive .
Det vil si dobbeltklikke i listen «Aktive tilskudd». For å gjøre endringer i søknaden må du benytte
knappene som finnes i øvre venstre hjørnet

.

Når søknaden er klar til å oversendes Riksantikvaren må «Søknad status» endres til «Søknad sendt».
Tabell 1: Søknadsstatus fylket

Registrert
Ansvarlig er fylket
Søknad er ikke ferdig
Kan lagres for senere redigering av fylket
Det er kun fylket som behandler søknaden

Søknad sendt
Ansvarlig er riksantikvaren
Søknad er ferdig
Informasjon skal ikke revideres av fylket mer
Riksantikvaren behandler søknaden

3 Fylkets oppfølgning etter Riksantikvarens behandling
Etter at Riksantikvaren har merket søknad for godkjent («kvalifisert») kan saksbehandler i
organisasjonen behandle disse videre.

1
2
3
4

Skjermbilde 19: Budsjett/Prosjekt når søknadsstatus er «godkjent»
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Tre nye felt blir tilgjengelig under Budsjett/prosjekt
1.
2.
3.
4.

Tildeling
Tildeling gjelder til
Beregnet egenandel
Ny vurdering ved tildeling

: Midler som saksbehandler tildeler søknad
: Hvor lenge midlene gjelder
: Egenandel til eier i kroner og prosent av totalsum
: Dersom det foreligger en ny vurdering ved tildeling

Søknaden kan på hvilket som helst tidspunkt i behandlingen avslås. Fylket kan på denne måten også
registrere søknader som avslås uten at de sendes til RA – for dokumentasjonens del.
Etter tildeling av midler er neste trinn å endre søknadsstatus til



Akseptert
Avslått

: Søker har akseptert tildeling og (rehabiliterings)prosjekt kan starte
: Søknad er av diverse grunner ikke akseptert og blir avsluttet

Endrer man søknadsstatus til «Akseptert» vil midlene som tildeles prosjektet trekkes fra summen
«Totalt tildelte midler» under «Aktive tilskudd» (se 8 aktive ).

4 Saksgang hos fylket etter Akseptert søknad
Søknadsstatus er satt til «Akseptert»
og lagret og åpnet søknad igjen ved å trykke «endre»
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Skjermbilde 20: Budsjett/Prosjekt når søknadsstatus er «akseptert»

Syv nye muligheter blir tilgjengelig i Budsjett/Prosjekt
1.
2.
3.
4.

Prosjekt status
Utbetalt
Registrer ny utbetaling
Sluttsum tiltak

5. Rest
6. Tilleggstildeling

: angir fremdrift i prosjekt
: liste som viser hvilke utbetalinger som er gjort til prosjektet
: dokumenter nye utbetaling til prosjektet
: angir reell sluttkostnad for prosjekt (i motsetning til totalkostnad
som er et anslag)
: Det som eier av enkeltminne har til gode i forhold til avsatte midler
: Dette brukes om noe dukker opp i løpet av arbeidet som krever
ekstra midler fra forvaltningen.
15

7. Rapport

: Når prosjektet er ferdig skal man fylle ut en kortfattet beskrivelse av
hvordan de tildelte midlene ble benyttet.

Tilgjengelige prosjektstatuser
1.
2.
3.
4.

Planlagt
I arbeid
Utført
Utgår

: arbeidet har ikke startet ennå
: arbeidet pågår
: arbeid er ferdig
: prosjekt utgår – om arbeid ikke lar seg utføre

5 Avslutning av søknad og prosjekt
Når prosjektet tilknyttet søknaden er ferdig settes prosjektstatus til «utført».
Man kan ikke gjøre dette før man har oppdatert tilstanden til objektet. Om man forsøker å sette
prosjektstatus til «utført» uten at tilstand er endret vil systemet åpne skjermbilde for
tilstandsregistrering. Husk at alle konstruksjonsdeler som er berammet av tiltaket også skal
oppdateres med ny tilstandsgrad.

6 Feilmeldinger/mangler i data
Kan inntreffe: *

Årsak
Det drives vedlikehold på Askeladden, eventuell driftsstans.
Forsøk å logge av og på Askeladden igjen.
Gi tilbakemelding om dette til Askeladdenteam om stansen ikke er informert
om på forhånd.

Kan inntreffe: ved henting av enkeltminne
16

Årsak
Enkeltminne man søker etter ikke eksisterer, eller at man har glemt å taste
inn bindestrek og /eller enkeltminneindeks.

Årsak
Enkeltminnet som skal kobles til en søknad må ha
tilstandsgrad mellom 0 og 3, for at du skal få endret «Søknad status».

Årsak
Enkeltminnet som skal kobles til en søknad må ha tilstandsgrad
mellom 0 og 3, for at du skal få endret «Søknad status».
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