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 Glimts venner 
Konrad HansenMyrveien 7 
8475 STRAUMSJØEN 
 
   
 
Att:  

    
 

 

 

LM 4676 - Glimt II - Klage - Tilskudd post 74 - Avgjørelse klagesak 
 

Riksantikvaren har nå behandlet Glimts venners klage over tilskuddsfordeling fra Nordland 

fylkeskommune.  

 

Klagen gis ikke medhold 

 

Klagens innhold 

Klager har fått avslag på søknad om tilskudd til istandsetting av fartøyet M/K Glimt. Glimts 

venner mener at de oppfyller vilkårene for å få tilskudd, og viser til at de er i sluttfasen av 

restaureringsarbeidet. Fartøyet har i tillegg vært i sliphall siden 2014. Riksantikvaren viser til 

klagens innhold i sin helhet.  

 

Fylkeskommunens behandling av klagen 

Nordland fylkeskommune har blant annet begrunnet avslaget i at de prioriterer prosjekter som 

kan ferdigstilles i 2021. I tillegg ble dokumentasjonsprosjekter som bidrar til kunnskapsheving 

om fartøy i Nordland prioritert.  

 

Nordland fylkeskommune skriver også at de har mottatt kr 3 600 000 i rammetilskudd til 

fartøyvern i 2021. MS Gamle Helgeland og MS Gamle Salten fikk kr 1 200 000 til hvert prosjekt, 

noe som ble vedtatt i budsjettforliket i 2020. Det gjorde at fylkeskommunen hadde kr 1 200 000 

til fordeling utover dette.  

 

Fylkeskommunen vurderte det slik at med en søknadsramme på over kr 2 000 000 var det 

rimelig å anta at Glimt II er et prosjekt som ikke kunne bli ferdigstilt inneværende år. 

http://www.riksantikvaren.no/
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Riksantikvarens vurdering 

Fylkeskommunene og Sametinget avgjør om det skal gis tilskudd, og fastsetter tilskuddsbeløpets 

størrelse etter en vurdering av de innkomne søknadene sett opp imot tilgjengelig tilskudd til 

fordeling for inneværende år. Vurderingene av søknadene følger også de rammene som settes av 

«Forskrift om tilskudd til fartøyvern» (FOR-2021-08-13-2511). Her prioriteres: 

 

1. prosjekter som er igangsatt, eller opptar slipp eller dokk, som følge av tilskudd fra 

kulturmiljøforvaltningen 

2. fartøy som har pålegg som må gjennomføres for å beholde sertifikater 

3. fartøy som er fredet 

4. fartøy og prosjekter med stor frivillig innsats. 

 

Riksantikvaren ser at søknaden oppfyller tilskuddsordningens krav og prioriteringer, men 

dessverre er realiteten at også de som oppfyller flere, eller alle, av disse kriteriene samlet sett har 

et større behov enn det fylkeskommunen har av tilgjengelige midler til fordeling.  

 

Fylkeskommunen er derfor nødt til å gjøre ytterligere prioriteringer som ofte gjør at også de som 

mottar tilskudd ikke får tilskudd i den størrelsesorden de hadde kunnet ønske. Riksantikvaren 

er enig med fylkeskommunen i at søknadsbeløpet er såpass høyt at det er rimelig å anta at 

prosjektet ikke ville kunne ferdigstilles i år.  

 

Riksantikvaren kan ikke se at fylkeskommunen har fattet vedtak på feil grunnlag, eller i strid 

med føringene i forskriften. Vedtaket opprettholdes.  

 

Konklusjon 

Etter ny vurdering av saken i tråd med klagens anførsler, finner Riksantikvaren ikke at det er 

grunnlag for å omgjøre Nordland fylkeskommunes vedtak.  

 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Riksantikvarens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.  

 

Vennlig hilsen 
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Anne Judith Munthe Kaas  

Avdelingsdirektør Tove Elise Ihler 

   Seniorrådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

 

 


