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Disposisjon

• Bakgrunn

• Saksbehandling i Nordland fylkeskommune generelt

• Vår rolle som kulturmiljømyndighet



Bakgrunn

• I forbindelse med sak om høyhus i Svolvær ba kommunen om en redegjørelse for 

saksgang i fylkeskommunen.

• Vi oppfatter at man spesielt spør om forholdet mellom kulturmiljøfaglige 

vurderinger og politiske beslutninger. Det bes blant annet om en redegjørelse for 

hvordan rutinene er for bruk av interne dokumenter i saksbehandling.

• Dette redegjøres for i dagens møte om kulturmiljøfredning av Henningsvær «da 

en slik avklaringen vil kunne ha innvirkning på det saksfremlegget som skal 

presenteres for KS i forbindelse med fredningssaken for Henningsvær».



Parlamentarisk styring

• Fylkeskommunen er 

parlamentarisk styrt (siden 1998)

– Fylkesting

– Fylkesrådet

– Fylkesråden

• Reglement for delegering

– fra fylkestinget

– fra fylkesrådet

https://www.nfk.no/_f/p1/i1552d76c-0e0f-4d26-ba90-42add4e69b99/reglement-for-delegering-av-myndighet-september-2020.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/i26adaad3-5613-42b0-9b4a-baa8678c4058/reglement-for-delegering-av-myndighet-fra-fylkesradet-sak-194_20.pdf


«Politisk sekretariat»

• Administrasjonen er i 

praksis er politisk sekretariat

– Tett kontakt med 

fylkesråden i saker

– Skal gjennomføre ønsket 

politikk

– Saker har ikke en 

«administrativ innstilling».



Delegering av myndighet

Politisk (fylkesråden)

• Plan og bygningsloven:

– Innsigelse

– Klager

– Uttalelse til kommuneplanens arealdel, 

samt juridisk bindende 

kommunedelplaner med arealvirkning

• Kulturminneloven

– Dispensasjoner i prinsipielle saker 

(bl.a. alle reguleringsplaner)

Administrativt

• Plan og bygningsloven

– Innspill til oppstart av planer

– Uttalelse til 

• planer,

• dispensasjoner

• byggesaker

• mv.

• Kulturminneloven

– Dispensasjoner i alle andre saker

Alle saker kan løftes «opp» i systemet.



Innsigelser og klager tilligger fylkesråden

Beslutningsdokument

Saksbehandler

Faggruppeleder

Seksjonsleder

Direktør

Fylkesråden

(Fylkesrådet)

Forslag til innsigelse/klage. 

Godkjennes: 

Det besluttes at innsigelse/klage skal fremmes. 

Dette innarbeides i fylkeskommunens uttalelse, 

og blir offentlig.

Ikke godkjennes: 

Det blir ikke fattet noen beslutning. 

Innsigelse/klage fremmes ikke, og dokumentet 

blir ikke offentlig (off. §14, jf. §16, siste ledd).

Det fremgår da ikke av fylkeskommunens 

uttalelse at det har vært foreslått å fremme 

innsigelse/klage.



Kulturmiljømyndighet

• forvalte våre kulturminner og kulturmiljø 

i et langsiktig og bærekraftig perspektiv 

• samarbeid med både kommuner, 

museer, frivillige organisasjoner og ikke 

minst eiere av kulturminnene



Saksbehandling innsigelse/klage - kulturmiljømyndighet

• Dersom innsigelse/klage godkjennes, så fremmes den slik beskrevet 
tidligere.

• Dersom forslag til innsigelse/klage ikke godkjennes:
– Fylkeskommunen er forpliktet til å sende plansaker der nasjonale kulturminneinteresser er 

truet, til Riksantikvaren når fylkeskommunen selv ikke ønsker å reise innsigelse. Det 
samme gjelder i saker der fylkeskommunen ikke ønsker å klage på plan- og 
byggesaksvedtak (…), jf. brev fra Riksantikvaren av 23.5.2007.

– Den faglige tilrådningen skal uavkortet sendes til Riksantikvaren, med kopi til berørte parter.

• Riksantikvaren
– Riksantikvaren vurderer om de skal fremme innsigelse/klage.

– Dersom Riksantikvaren ikke fremmer innsigelse/klage, sendes saken tilbake til fylkeskommunen som gir 
en endelig uttalelse uten innsigelse eller klage på vedtak.



Kommunikasjon

• Enig i kritikk fra kommunen i.f.t. 
hvordan den faglige vurderingen 
er synliggjort (vedlegg til brev).

• Dette ønsker vi å gjøre bedre i 
framtiden og vi vil se på hvordan 
dette kan gjøres. Mulige 
løsninger:
– Beslutte at det ikke fremmes 

innsigelse

– Hvordan oversendes saken til 
Riksantikvaren og hva står i brevet 
vs. i vedlegg
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