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Videreføring av prøveprosjekt med delegasjon av midlertidig myndighet i
visse saker etter kulturminneloven § 8 første, andre og fjerde ledd.
Invitasjon til deltakelse
Klima og miljødepartementet viser til tidligere brev vedrørende prøveprosjekt med delegasjon
av midlertidig myndighet i visse saker etter kulturminneloven § 8 første, andre og fjerde ledd.
Det vises også til retningslinjer for prosjektet som bl.a. finnes på Riksantikvarens
hjemmesider.
I vårt brev av 06.12.12 til regional kulturminneforvaltning er det redegjort for at ordningen
varer ut 2014. Det er lagt opp til ordningen skal evalueres før endelig avgjørelse om
videreføring og eventuell utvidelse, og deltakerne i prosjektet er i tråd med retningslinjene
bedt om å rapportere på ordningen innen 15.01.15.
Vi ber om at alle overholder rapporteringsfristen av hensyn til videre framdrift.
Departementet har i samråd med Riksantikvaren valgt å videreføre ordningen mens
evalueringen pågår. Det betyr at ordningen videreføres fra 01.01.15 og inntil videre etter de
samme retningslinjer som nå foreligger. Departementet fattet i brev av 21.03.13 vedtak om at
utvidelse av prøveprosjektet fra 10 til 18 fylkeskommuner. Buskerud fylkeskommune og
Sametinget bes om å vurdere på nytt om de nå ønsker å delta i prøveprosjektet. I så fall ber vi
om at dere tar kontakt med Riksantikvaren så fort som mulig.
Departementet vil deretter sende ut brev til de som nå eventuelt slutter seg til.

Postadresse
Postboks 8013 Dep
NO-0030 Oslo
postmottak@kld.dep.no

Kontoradresse
Myntgt. 2
http://www.kld.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 882

Avdeling for
kulturminneforvaltning

Saksbehandler
Ronny Henriksen
22245926

Når evalueringen av prøveprosjektet foreligger våren 2015 vil det tas endelig avgjørelse om
en eventuell permanent ordning. Dersom det er synspunkter på eventuelle utvidelser av
ordningen, kan det gjerne tas inn i rapporteringen.

Med hilsen

Elisabeth Platou (e.f.)
avdelingsdirektør
Ronny Henriksen
seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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