Referat
Fagsamling 2019
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 24. april 2019
Dato: 24. april 2019
Sted: Riksantikvaren, Dronningens gate 13, Oslo.
Møteleder: Seksjonssjef Kristine Johansen, Riksantikvaren
Velkommen
Avdelingsdirektør i samfunnsavdelingen hos Riksantikvaren, Leidulf Mydland, ønsket
velkommen til fagsamling. Gav honnør til regional forvaltning som et nav i arbeidet med
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Nytt fra direktoratene v/sekretariatet
Status budsjett:
Kort orientering om budsjettet for 2019. Økning også i år.
Nye områder i 2019:
Finnskogen, Austrått og Skoltebyen.
Årsrapport 2018:
Takk til alle som bidrar til årsrapporten. Det har vært et innholdsrikt år.
Oppdrag fra departementene i 2019:
1. Høring og anbefaling om forskriftsendringer
- Forskriftsutkast er inne hos departementene. Noe forsinket. Ligger foreløpig an til
høring i mai med seks ukers høringsfrist. Sendes til fylkesmennene,
fylkeskommunene, kommunene og kontaktlista vår. Det er bra om man videresender
til personer som kan ha interesse av å uttale seg.
- Forskrifta skal tre i kraft 1.1.2020.
2. Utkast til informasjonsstrategi
- Herunder nettsidene, sosiale medier og andre informasjonskanaler.
3. Nasjonal markering for 10-årsjubileum

Nytt søknad- og saksbehandlingssystem – Agros
Tas i bruk fra 1.1.2020. Mye likt med SMIL. Alt som er i Saturn må være riktig bokført og
registrert slik at overføringen til Agros går bra. Mer informasjon kommer.
Rapporteringen kommer til å være omtrent uforandret for 2019. Blir endringer fra 2020.
Informasjon fra Agros. Legger opp til mindre jobb med rapportering fra 2020.
Nytt årshjul fra 2020. En del oppgaver flyttes nedover. Tildelingsbrev januar 2021 fra
KMD/VØI. Fylkene får en pott som de skal fordele videre til områdene.
Nye avtalemaler i 2020. Ulikt hvordan avtaler har blitt praktisert i de ulike områdene. I
dagens avtaler er staten avtalepart. Dette må endres når kommunene overtar. Sekretariatet
jobber med hvordan dette skal løses. Tema på workshop, samt spørreundersøkelse som
sendes ut til embetene i løpet av våren.
Frivillige avtaler
Workshop om dette 25. april.
Bildenettsiden og refotografering
Refotografering i Hjørundfjorden og Norangsdalen, Ormelid og Klevgardan i 2019. Viktig at
det skannes «før-bilder» i god oppløsning.
Utprøving av historiekart/lydkart i 2018 i Skardalen. Hjartdal og Svartdal i 2019.
En pilot av bildenettsiden skal lanseres på jubileumssamlingen i august. Om lag 650 bilder
med bildetekst. Områdetekst for hvert område sjekkes ut med fylkene.
To nyhetsbrev i 2018. Neste nyhetsbrev i desember 2019. Facebooksiden er viktig. Ta
kontakt med Ragnhild Hoel dersom dere ønsker å være medredaktører.
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Rollen til regional forvaltning fra 2020
Kari Stuberg fra Landbruksdirektoratet orienterte om overføring av oppgaver til
kommunene. Figuren under er eksempel på hvordan fordelingen av oppgaver er tenkt med
ny struktur fra 2020.

Se ellers direktoratenes utredning om overføring av oppgaver til kommunene.
Diskusjon
Man bør se nærmere på forventningene til kommunene. Det er ikke kompetanse, men tid og
ressurser som er utfordringen. Forventningsnivået for kommunene bør være på samme nivå
som SMIL. Fylkesmennene bør ha en rolle på nettverksbygging og bidra til å løfte
kommunene. Det kom seinere synspunkter på at også kompetanse kunne være en utfordring
– ikke på landbruk, men miljøtemaene natur- og særlig kulturminneforvaltning.
Det er et stort problem hvis kommunene ikke får mer midler til administrasjon av ordningen.

Panelsamtale om den nye rollen til regionalforvaltningen – hvordan sikre at
regionalforvaltningen blir et samlet tverrfaglig nav i satsingen?
Cecilie Askhaven fra Riksantikvaren ledet panelsamtalen med Siv Aksdal fra Møre og
Romsdal fylkeskommune, Karoline Finstad Vold fra Fylkesmannen i Innlandet og Solveig
Roald fra Fylkesmannen i Vestland. Det var også åpning for kommentarer fra salen. Under
følger noen av problemstillingene som ble tatt opp i panelsamtalen.
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Kjennskap til områdene:
Det blir en utfordring for fylkesmennene å heve seg ett nivå, og samtidig beholde den faglige
innsikten uten å ha den daglige kontakten. Det å være involvert nok til å kjenne
problemstillingene blir en utfordring.
Ressursbruk i embetene:
Man ser allerede kutt i ukeverk til UKL hos fylkesmennene. Dette både på grunn av flytting
av oppgaver og på grunn av sammenslåing av embetene. Det er derfor veldig viktig at det
kommer signaler i styringsbrevene om at FM fortsatt skal prioritere arbeidet med UKL.
Kulturminner:
Kulturminner er en særlig kompetanseutfordring for kommunene. Erfaringer fra overgangen
fra STILK til SMIL viser at fylkeskommunene var mer involvert før.
Nettverk og tverrfaglighet:
Nettverk er viktig. Både for forvaltning og for næring. Fellestiltak på regionalt nivå (samlinger
og kurs) bør kunne tas av UKL-potten. Viktig at plan og teknisk hos kommunene kommer
tettere på i arbeidet med UKL. Kommunene må få veiledning om at de skal jobbe tverrfaglig.

Gruppearbeid
Se sammenstilling.

Grafisk profil og skilting
Hege Husby Talsnes, kommunikasjonsrådgiver i Miljødirektoratet, orienterte om revisjon
av grafisk profil. Dette innebærer blant annet justering av fonter og farger, forenkling,
navnerevisjon, bestemmelse av målføre, evt logo på flere målføre/språk og kutting av
fylkestilhørighet på logonivå.
Det utvikles nye, revidert maler (brosjyre, plakat, rollup, rapport osv.). Disse vil gjøres
tilgjengelig i Miljødirektoratets profilbank.
Jubileumsprodukter: Brosjyre (skal leve lenger enn jubileumsåret) og maler.

Jubileumsåret 2019
Dordi Kjersti Mogstad fra Miljødirektoratet orienterte om planene for jubileumsåret 2019.
Det er mål om at jubileumsbrosjyren skal være klar så snart som mulig slik at den kan
brukes til lokale arrangement. Ellers blir det ikke produsert annet profileringsmateriell enn
maler.
Informasjon om program og påmelding til jubileumssamling 20. august i Stavanger og
Rennesøy blir sendt ut i midten av mai. Påmeldingsfrist før sommerferien. Deltakere betaler
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selv for reise og overnatting. Én grunneier/driver fra hvert UKL-område får dekket ev. behov
for overnatting gjennom sentrale midler, og deres reiseutgifter dekkes av fylkesmannen i
det aktuelle området.
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