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Kulturminnekompasset - regional plan for
kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 handlingsprogram 2019-2020
Regional plan for kulturminnevern i Buskerud ble vedtatt 27. april 2017. Planen skal
være et samhandlingsverktøy for kulturarvaktører i fylket og planens hovedmål er «Bruk
av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling».
Handlingsprogrammet er en operasjonalisering av den regionale planen. Tiltakene
konkretiserer planens mål og satsingsområder, og viser prioriteringer av innsats og
ressurser. Samarbeid mellom den offentlige forvaltningen, museene, frivillige og private
er en forutsetning for å oppnå målene i den regionale planen. Utkast til
handlingsprogram for 2019-2020 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og revidert etter
innspill. Buskerud kulturminneråd har sluttet seg til revidert forslag til
handlingsprogram. Fylkesrådmannen legger her fram forslag til handlingsprogram for
2019-2020.
Forslag
Fylkestinget vedtar Kulturminnekompasset - regional plan for kulturminnevern i Buskerud sitt
handlingsprogram for 2019-2020.
Buskerud fylkeskommune

Kjersti Bærug Hulbakk
Kst. fylkesrådmann
Bakgrunn
Fylkestinget vedtok Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027
den 27. april 2017. Planen skal være et samhandlingsverktøy for kulturarvaktører i fylket og planens
hovedmål er «Bruk av kulturarven som en ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling». Den regionale
planen er overordnet og skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, men den er også
retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den regionale planen er
ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk.
Den regionale planen er utarbeidet i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Det er
gjennomført en bred medvirkningsprosess slik at planen er utarbeidet i samarbeid med
kulturarvaktører i fylket. Buskerud kulturminneråd består av representanter fra Buskeruds
kulturarvaktører og er opprettet som et rådgivende organ som skal bidra til oppfølgingen av den
regionale planen. Kulturminnerådet skal bistå fylkeskommunen i rulleringen av handlingsprogrammet,
jf. Fylkesutvalgets vedtak i sak 96/17 i møte 13. desember 2017.
Handlingsprogrammet operasjonaliserer og konkretiserer planens satsingsområder.
Kulturminnekompassets handlingsprogram for 2017-2018 ble vedtatt samtidig med planen i
fylkestingets møte 27. april 2017. Buskerud fylkeskommune har nå utarbeidet handlingsprogrammet for
2019-2020. Tiltakene i handlingsprogrammet er ment å være samarbeidsprosjekter der flere aktører
bidrar med ressurser for å nå planens målsettinger. De konkrete tiltakene kan være større
enkeltprosjekter, men ofte består et tiltak av flere enkeltprosjekter.
Buskerud kulturminneråd vedtok i møte 9. januar 2019 å stille seg bak forslag til handlingsprogram og
budsjett som legges fram til behandling i denne saken. Handlingsprogrammet inneholder prosjekter og
tiltak som vil være aktuelle for gjennomføring over flere år, med flere samarbeidsparter og med ulike
ressurser/budsjetter. Tverrfaglige og tverrsektorielle tiltak, og pilotprosjekter, vil også kunne utløse
statlig støtte. Programmet KulturArvOpplevelser er et slik eksempel. Dette utløste en million kroner i
statstilskudd til kulturarvaktører i Buskerud i 2018. Dette kan også være tilfelle med flere andre tiltak.
Medvirkning – prosess fram til vedtak av handlingsprogram 2019-2020
Medvirkning
 Åpent innspillsmøte 28. august 2018
 Møte Buskerud Kulturminneråd 4. september 2018 – utkast handlingsprogram
 Fylkesutvalget sak 63/18 behandlet 17. oktober 2018 – høring og offentlig ettersyn
fram til 5. desember 2018
Det ble sendt brev til kommuner, statlige aktører, museer og andre for å informere om
rulleringen av handlingsprogrammet. Det er også informert om rulleringen via
www.bfk.no og Facebook-siden «Fylkeskonservatoren i Buskerud».
 Møte Buskerud kulturminneråd 9. januar 2019 – bearbeidet utkast til
handlingsprogram etter høring. Forslag til disponering av ressurser.
Vedlagt er notat som viser hvordan høringsinnspillene fra høringsperioden høsten 2018 er ivaretatt.
Følgende endringer er gjort i høringsutkastet datert 6. september 2018:
Endring

Merknad/begrunnelse

Nytt tiltak: 1.1.5 Buskeruds
kulturarv-formidlingstiltak/utstilling

Fylkestingets budsjettvedtak i desember 2018 - avsatt kr 10
millioner til formålet

Tiltak 2.3.4 Program for istandsetting
av kulturhistoriske
museumsbygninger i Buskerud

Tiltaket er prioritert høyere (fra C-A) som følge av
fylkestingets budsjettvedtak i desember 2018 – avsatt kr 2
millioner til formålet

Tiltak 3.1.3 Digitalisering SEFRAKregistret

Tiltaket er ferdigstilt som følge av en ekstraordinær innsats
og samarbeid med dokumentasjonssenteret

Det er i tillegg gjort noen mindre vesentlige endringer i tekst omhandlende samarbeidsparter etc. Det
vises for øvrig til fylkesutvalgets sak 63/18 i møte 17. oktober 2018 for merknadsbehandling av
innspillene fra det åpne innspillsmøtet i august 2018.
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 ble vedtatt 27. april
2017. Kravet til handlingsprogram følger av plan- og bygningsloven § 8-1: «Som del av regional plan skal
det samtidig utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Handlingsprogrammet skal
vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering skal vurderes årlig.»
Økonomiske konsekvenser
Fylkestinget vedtok å avsatte 2,5 millioner årlig til oppfølging av den regionale planen. Denne saken
viser forslag til prioritering av denne budsjettposten.
Miljømessige konsekvenser
Positiv miljøkonsekvens. Tiltakene i handlingsprogrammet er et ledd i et bevaringsarbeid for ikkefornybare ressurser.
Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen vurderer at forslag til rullering av handlingsprogram i all hovedsak innebærer en
videreføring av igangsatte satsinger og tiltak. Dette er helt i tråd med intensjonene for planen slik den
ble vedtatt av fylkestinget i 2017.
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkestinget vedtar handlingsprogrammet for 2019-2020. Vedtatt
handlingsprogram vil danne grunnlag for prioritering av innsats på kulturarvfeltet i denne perioden, jfr
vedlagte forslag til budsjett.
Andre dokumenter i saken (ikke vedlagt)
HUKIF møte 27. september 2018, sak 41/18 Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern
i Buskerud – rullering av handlingsprogram
FT møte 17. oktober 2018, sak 63/18: Kulturminnekompasset – regional plan for kulturminnevern i
Buskerud – rullering av handlingsprogram 2019-2020

