
 

 

 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Fylkesrådet 

Møtested: Galleriet / teams 

Dato: 04.02.2021 

Tid: 14:30 - 15:00 

 

 

Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 

Tonje Brenna Leder  

Halvard Ingebrigtsen Medlem  

Siv Henriette Jacobsen Medlem  

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim Medlem  

Olav Skinnes Medlem  

Johan Edvard Grimstad Medlem  

Tonje Kristensen Medlem  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn  

Kristian Thowsen fylkesdirektør 

Anne Skau fylkesdirektør 

Hilde Hermundsgård Reine Fylkesdirektør 

Solveig Helene Olsen fylkesdirektør 

Håkon Bjarne Johnsen fylkesdirektør 

John Arve Eide fylkesdirektør 

Knut Sletta fylkesdirektør 

Anne-Lise Kristoffersen seksjonsleder 

 

 

Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten. 

Forfall: Ingen. 



 

Det ble ikke reist spørsmål om representantenes habilitet. 

Møtet ble gjennomført som fjernmøte med hjemmel i midlertidig forskrift om gjennomføring 

av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19. 



 

Fylkesrådets behandling av sak 28/2021 i møte den 04.02.2021: 

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.  

 

 

Fylkesrådets vedtak 

1.Fylkesrådet mener Riksantikvarens register over nasjonale interesser i by har vært positivt 

for forutsigbarhet og effektivitet i planlegging og saksbehandling. Det har også bidratt til å 

løfte frem og synliggjøre de kulturhistoriske ressursene lokalt, for identitet, byutvikling, 

verdiskaping og stedsforming, som kilde til lokal identitet og stolthet, og potensielt til 

spennende lokal utvikling. 

 

2.Fylkesrådet er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte endringene i konkretisering og 

beskrivelser, og mener de vil bidra til ytterligere kvalitetsheving og relevans. Det forutsettes 

imidlertid videre dialog med kommunene om de konkrete endringene.  

 

3.Fylkesrådet mener de nye utvalgte områdene har kulturhistoriske verdier av høy kvalitet og 

støtter utvalget som er gjort, med de merknader som følger av «Forslag til høringsuttalelse» 

datert 14.01.2021. Det forutsettes imidlertid videre dialog med kommunene om de konkrete 

endringene. 

 

4.Fylkesrådet har merket seg kulturmiljømeldingens forslag om et samlet register over 

nasjonale kulturmiljøinteresser, bestående av NB!-registeret, Kulturhistoriske landskap av 

nasjonal interesse (KULA) og et tredje for øvrige miljøer av nasjonal interesse. Fylkesrådet 

anbefaler at dette får en enhetlig oppbygging og rammeverk. Vi vil imidlertid sterkt fraråde at 

det gjøres normativt ved å gi konkrete faglige råd for forvaltning av de enkelte områdene. 

Virkemidler for bruk og forvaltning av disse miljøene og landskapene vil være en naturlig del 

av dialogen mellom fylkeskommunen og kommunene. 

 

 

 


