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Stortinget valgte struktur før oppgaver 

Fylkeskommunene:  
– De nye fylkeskommunene bør 
ikke bli større enn oppgavene 
krever! 
 
Regjeringen:   
– Oppgavene kommer når  
strukturen er på plass! 



Nye fylker fra 1. januar 2020 

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Norge fra 
2020 skal bestå av 11 fylker, inkludert Oslo.  

Fylkesinndelingen skal 

• være bedre tilpasset 
samfunnsutfordringene 

• legge til rette for en styrket rolle for 
fylkeskommunene som samfunnsutvikler 



Nye fylker fra 1. januar 2020 

Fylke Folketall 

Viken 1 205 000 

Oslo 681 000 

Vestland 633 000 

Rogaland 473 000 

Trøndelag 459 000 

Telemark og Vestfold 422 000 

Innlandet 387 000 

Agder 304 000 

Møre og Romsdal 267 000 

Nordland 243 000 

Troms og Finnmark 242 000 



Hvorfor nye fylker – hva er Stortingets mål? 

Større fylkeskommuner 

• kan legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra 
regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. 

• kan legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og 
prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer.  

• vil bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen for samfunnsutvikling.  

• vil ha bedre mulighet til å være likeverdige partnere i samarbeid med statlige 
aktører, og vil bedre kunne fremme innbyggernes og næringslivets interesser 
overfor nasjonale myndigheter. 

• vil ha større kapasitet og kompetanse i oppgaveløsningen, som gir 
stordriftsfordeler og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon. 



• Regjeringen satte ned et utvalg som skulle foreslå nye oppgaver for 
fylkeskommunene. 

• Forslagene ble lagt fram 1. februar 2018, og ble sendt på høring.  

• Ekspertutvalget foreslo nye oppgaver, blant annet innen:  

Ekspertutvalget – forslag til nye oppgaver 

• næringsutvikling 
• Integrering 
• forskning 
• samferdsel 

• klima og miljø 
• kultur 
• utdanning 
• flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging 

• De tre fylkeskommunene som skal bli Viken støttet forslaget. 



Ekspertutvalget – forslag til nye oppgaver 



Ekspertutvalgets begrunnelse  

• Samfunnsutviklingsrollen skal være 
bærende for fylkeskommunene 

• Større fylkeskommuner med større ansvar 
 bryter opp sektoriseringen og gir 

bedre samordning i forvaltningen. 
 gir oppgaver som reflekterer sentrale 

politiske konfliktdimensjoner, og øker 
politisk oppmerksomhet 

 gir et annet regime for oppfølging og 
veiledning av kommunene. 
 

 
 



 
• Drift av fylkesveger 

• Kjøp av innenlandske flyruter  

• Tilskudd til regionale flyplasser  

• Skjærgårdstjenesten/friluftsliv 

• Statlige fiskerihavner  

• Havbruk/akvakultur – flytte 
fagressurser fra fiskeridirektoratet 

• Nye forskningsfond skal følge de nye 
fylkesgrensene  

 

• Landbruk – div. tilskuddsordninger og 
prosjektmidler  

• Oppgaver fra Innovasjon Norge tilknyttet 
regional næringsutvikling   

• Kulturminner 

• Kulturfeltet for øvrig skulle avklares i 
kulturmeldingen 

 

Stortinget bestemte at noe skal overføres... 
 



Viken fylkeskommune 

• Akershus, Østfold og Buskerud har i dag 61 

kommuner. 

• 17 av dem har færre enn 5000 innbyggere.  

• I Viken vil det være 51 kommuner. 

• Folk bor i tettbygde strøk – flest i Akershus (90 

prosent), færrest i Buskerud (81 prosent). 

• Viken blir størst i antall innbyggere – 1,2 millioner. 

• Viken kommer på sjetteplass i areal – 24 017 km2.  





Kan en slik reform gi større muligheter for å lykkes med å ta vare på kulturarven - ? 

Mange syn på Vikens hensiktsmessighet – 



Kulturminnefeltet er i utgangspunktet ikke det 
samfunnsområdet som står sterkest. 
 
For å nå frem, trenger vi at våre egne, statens 
og kommunenes virkemidler ses i sammenheng: 
 
At kulturminnene integreres i arbeidet med 
stedsutvikling, folkehelse, planlegging, 
veibygging, frivillighet, kultur, museumspolitikk, 
friluftsliv, kompetanse, næringsutvikling – osv. 

 

Regionreformen 
– fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle 



Staten er sterkt sektorisert. 

Kommunene har større helhetsorientering, 

men er hver for seg ikke er så sterke. 

Fylkeskommunen skal jobbe på tvers og 

binde sammen de gode kreftene for å nå 

felles mål: 

• Strategisk 

• Mobiliserende 

• Samordnende 

Regionreformen 
– fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle 



Viken: FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag 



Viken: FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag 

11.4: 

Styrke innsatsen for å verne om og sikre 
verdiene i verdens kultur- og naturarv. 



Fylkeskommunene fikk brede nasjonale myndighetsoppgaver på kulturminnefeltet 
allerede omkring 1990. 
 

Forhold som ble vektlagt: 

Større ansvar, mer slagkraft 

• Demokratisering (folkevalgt styrt) 
• Desentralisering 
• Et tidsmessig forvaltningsapparat 
• En forvaltning som fungerer overfor 

lokalsamfunn i endring 
• Kobling til fylkeskommunens øvrige 

planoppgaver 
• Kobling til fylkeskommunens rolle som 

regional utviklingsaktør 



Ansvarsoverføringen fullføres nå, parallelt med regionreformen: 
 

Større ansvar, mer slagkraft 

• Alle bygninger fra middelalderen (ikke 
kirkene) 

• Fartøyvernet 

• Statlig eide fredete bygninger og anlegg 

• Myndighet til å frigi automatisk fredete 
kulturminner 

• Tilskuddsordninger 

Fylkeskommunen blir viktigste utøver 
av nasjonal kulturminnepolitikk. 

Riksantikvaren rendyrker rollen som 
kulturminnedirektorat. 



Viken: 

• Med 60 medarbeidere blir 

kulturarv en stor avdeling 

• Solid erfaring og høy kompetanse 

på de fleste fagområder innenfor 

kulturarvfeltet 

• = landets største 

kulturminnefaglige miljø utenfor 

Riksantikvaren 
 

Større fylke – flere krefter 



• Vi blir mange – økt faglig oppdeling må 
ikke hindre tverrfaglig og helhetlig arbeid 

• Viken blir stor –  må ta vare på nærheten 
og være relevant for kommunene og 
brukerne 

• Vi får nye oppgaver – og må få ressurser 
til å løse dem 

• Politikerne må forstå at de utøver et 
nasjonalt kulturminneansvar; det er 
fundamentet for å lykkes med 
utviklingsrollen 

 

 

 

 

 

 

 

Større fylke – flere krefter 





MiA er som konsolidert museum fylkets 
største kulturinstitusjon 

• 20 museer 

• 34 besøkssteder 

• flere kompetansesentere 

MiA – Museene i Akershus 

«Vårt hovedmål er å være et 

profesjonelt fylkesmuseum som setter 

dagsorden for kulturminnevern og 

samtidsdokumentasjon gjennom 

forskning, formidling, forvaltning og 

dialog».  



• Jordhaugen på Follo museum stammer fra 
Kulturhistorisk museums utgraving på Labo i Son i 2006 

• 7-800 sjetteklassinger er ”Arkeolog for en dag” 

• Elevene får vaske fram funn fra jordhaugen, lærer om 
kjente arkeologiske funn, og hører fortellinger om hva 
man har funnet på Labo 

• Samarbeid mellom det fylkeskommunale 
kulturminnevernet, DKS Akershus og MiA/Follo 
Museum 

• Alle finner noe - ! 

 

Arkeolog for en dag 



«Hulter til bulter» 

• Utstillingssamarbeid om kulturelle 
impulser i hollendertiden – språk, 
arkitektur og gjenstander 
 

• Boka «Son under Son», med 
fylkeskommunens arkeologer i 
samarbeid med MiA/Follo Museum, 
utgitt av Museumsforlaget 
 

• Utgangspunkt i fylkeskommunens 
utgravingsprosjekt i Son, Vestby 
kommune 



Akershus – et kulturhistorisk riss 



Kommunene omkring Nordre Øyeren har en felles 
historie knyttet til fløting og sagbruk, og deler 
naturverdiene i Nord-Europas største innlandsdelta. 

Med det fredete anlegget Fetsund lenser er dette 
også del av vår nasjonale industrihistorie. 

Kommunene, fylkeskommunen og MiA samarbeider 
om å bruke natur- og kulturminneverdiene som 
grunnlag for verdiskaping 
– sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk. 

Nordre Øyeren og Fetsund lenser – samarbeid om 
utvikling av natur- og kulturverdier 



Tradisjonshåndverk – museet som 
opplæringskontor og kompetansesenter 

Vi i Tradisjonshåndverk 
opplæringskontor og 
kompetansesenter har stor 
kompetanse og forståelse 
for hva det innebærer å 
være tradisjonshåndverker. 
Den kunnskapen vi har, 
ønsker vi å bringe videre for 
at du som lærling skal få 
best mulig ressurser på 
veien; i læretiden og etterpå 
som utøvende 
tradisjonshåndverker! 



Forskningssamarbeid om urbanisering  



Vedtatt etablert av fylkestinget 

Om lag 80 % fylkeskommunal 
finansiering 

0,5 stillingsressurs fra kulturminnevernet 

 

2018: 

• Råd om ca. 140 verneverdige 
bygninger og museumsbygninger 

• 12 tilstandsrapporter 

• 25 kurs for håndverkere og huseiere 

• osv. 

Akershus bygningsvernsenter 



Målgruppen 
• Unge mellom 18 og 

30 i utenforskap 
 

Metoden 
• Tilgang til 

kvalifiserende erfaring 
• Tilgang til kompetanse 
• Ut av utenforskap 

gjennom 
kompetanseløp 

• Mulighet for videre 
arbeid eller utdanning 

 

Kvalifiseringsprogram: Inkluderende 
kompetanseløp på fredete kulturminner 

Målet 
• Fagbrev 
• Lærling 
• Lærekandidat 
• Praksiskandidat 

 
• Forebygge forfall av 

kulturminner 
• Vern og vedlikehold 

av kulturlandskap og 
-miljøer 

• Møte behov for 
kompetanse innenfor 
bygningsvern 



• Åpenbare synergier i dag 

• Samtidig enda større potensial – formidling, 
rådgivning, kompetanse, engasjement  

• Det er disse temaene som fenger hos våre folkevalgte 

• Kan en sterkere fylkeskommunal rolle på 
museumsområdet bidra til å utløse mer av 
potensialet? 

• Hvorfor frykter museene en slik rolle? 

• Kunne det tenkes at den ville utløse mer, og ikke 
mindre, engasjement og ressurser? 
 

Museene og kulturminnevernet 



Ekspertutvalget: Oppgaveplassering på 
kulturfeltet 

«Kultur er ett av de politikkområdene 
der fylkeskommunene bør ha oppgaver 
og handlingsrom til å bygge opp en sterk 
og tydelig regional politikk.» 

«(…) er avgjørende for 
samfunnsutviklingen i det enkelte fylke.» 

«(…) krever tilpasning til regional 
kontekst og forutsetninger for å sikre 
den beste og mest effektive 
oppgaveløsningen.» 

 



Ekspertutvalgets forslag 

Ansvar for flertallet av museer på post 70 Det nasjonale museumsnettverket, samt 
flertallet av tilskudd på post 78 under samme kapittel. 

• MiA – Museene i Akershus, post 70) 

• Mjøssamlingene (inngår i det konsoliderte Mjøsmuseet), post 70 

• Skibladner, post 78  
 

Investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, scenekunst og 
museum som i dag ligger til Kulturdepartementet 

Spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som nå ligger til Nasjonalbiblioteket, 
Arkivverket og Kulturrådet. 
 

Til sammen på kulturfeltet: Overføring av om lag 4,5 milliarder kroner. 



Museumsforbundet: 

Den modellen man har hatt de siste 15 årene med 
trepartssamarbeid der kommune, fylke, staten ved 
Kulturdepartementet, øvrige departementer, og Kulturrådet 
har bidratt positivt til en bedre organisering og tydelig 
overordnet faglig utvikling i sektoren. 
 

- Kan delingsmodellen også være en sovepute og medføre 
fylkeskommunal ansvarsfraskrivelse? 

- Har museumsfeltets sterkere blikk mot staten reduserte 
det fylkeskommunale ansvaret? 

- Kan en tydeligere regionalt rolle bringe kommunene 
sterkere på banen? 

Den delte finansieringen 



«De fleste museene har i dag finansiering fra, og 
forholder seg til, de tre administrative nivåene – en 
tredeling som gir støtte, forankring og engasjement 
på ulike nivåer og svært ofte på utfyllende måter. 
Sentralt for denne utviklingen har vært vilje og evne 
til å satse på økonomisk styrking av sektoren fra 
statlig hold og en forventning om at dette følges opp 
lokalt, regionalt og vice versa.» 

• Det statlige tilskuddet til Akershusmuseet/MiA 
økte med 31,7 % fra 2012 til 2019. 

• Det fylkeskommunale tilskuddet økte med 33,8 %. 
 

Den delte finansieringen 



Ekspertutvalget: 

Kultur skal bygge regionen. Særlig er kultur viktig for 
bolyst, næringsutvikling og attraktivitet. Kultur bør ses i 
sammenheng med øvrige fylkeskommunale oppgaver, 
herunder næringsutvikling, idrett, stedsutvikling, 
folkehelse, opplæring, integrering og 
kulturminneforvaltning. 

Norges museumsforbund mener dette innebærer en 
tydelig instrumentalisering av kulturens rolle. Kultur 
reduseres til å bli et redskap for å nå andre mål. Dette står 
i strid med uttalte oppfatninger om kulturens egenverdi, 
tydelig signalisert av de fire siste kulturministre. Det er 
uheldig at kultur og museer reduseres til instrumentelle 
verktøy for å nå mål på andre politiske felt. 

Museene som instrumentelle verktøy? 



Museumsforbundet: 

«(…) – oppgaver der en samlet nasjonal overordnet 
politikk er viktig vil bli vanskelig dersom ekspertutvalgets 
forslag gjennomføres. Det er overhengende fare for at 
det arbeidet museene har gjort de siste 15 årene 
[gjennom museumsreformen] reverseres, eller brytes ned 
dersom alle ekspertutvalgets forslag gjennomføres slik de 
er foreslått» 

– Men i Akershus var det jo fylkeskommunen som 
gjennomførte reformen i praksis, gjennom iherdig arbeid 
og – til tider – hard klype overfor de lokale museene? 

 

Farvel til konsolideringen - ? 



Kulturens rolle – to tradisjoner kolliderer  

Kulturdepartementet og kulturrådet: 

Gir støtte til kulturlivsaktører. 

• Bygger på kulturpolitiske mål om å fremme kvalitetsutvikling og 
nyskaping innenfor bestemte fagområder og kunstarter. 

 

Den fylkeskommunale kulturforvaltningen (og Klima- og 
miljødepartementet?): 

Ivaretar rollen som regional utviklingsaktør. 

• Forankret i en sektorovergripende, regionalpolitisk tenkemåte: 
Ikke bare kulturens egenverdi, men dens kraft i 
samfunnsutviklingen. 

Den sektorovergripende kulturpolitiske tenkningen deles i liten 
grad Kulturdepartementet og kulturrådet. 



Kulturaktørene: Stor tro på staten(s penger) 

• Fagfolkene og aktørene i feltet er meningsbærerne – og de forholder seg 
i stor grad til staten. 

• Vår kulturpolitiske debatt handler i stor grad om statlig støtte. 

• Liten tiltro til at drift, utvikling og nyskaping kan skje uten statlige 
penger. 

• Den statlige økonomiske støtten ses som en trygg og forutsigbar 
inntektskilde, i stor grad skjermet for kutt. 

• Skepsis til organiseringen i kommuner og fylkeskommuner: Kunst og 
kultur kommer gjerne sammen med andre ansvarsområder og oppgaver. 

• Det er frykt for at kunstnerisk frihet og selvstendig stilling svekkes. 

• Befolkningen som de lokale og regionale kunst- og kulturtilbudene retter 
seg mot, er lite involvert i beslutningene om prioriteringer og satsinger. 

 



Et tydeligere fylkeskommunalt museumsansvar kan være et viktig grunnlag for å 
samarbeide langt tettere om å nå felles mål. 

Men da må fylkeskommunen 

• respektere museenes autonomi 

• forstå at det er nettopp gjennom denne autonome rollen museene kan oppfylle 
sitt samfunnsoppdrag 

• forstå at det er nettopp slik museene best kan bidra til at fylkeskommunen når 
sine mål om å være samfunnsutvikler 

Og museene må ta sjansen på at fylkeskommunene faktisk tar ansvar for 
oppgavene de blir betrodd – slik de gjorde med kulturminnevernet. 

Kulturminnevernet og museene 



! 

Takk for meg! 


