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Utdrag fra en pasientjournal 

 

”Helseplanen av 2005” – hvordan har den blitt 
fulgt opp? 

 

Hva er pasientens status i dag?  

8. juni 2011 



Kulturminnemeldingen 

Regjeringens opplegg:  
 

Tilskuddsmidlene via Riksantikvaren skulle 
trappes med 175 millioner kroner (2005-

kroner) 
 

I tillegg til dette skulle det komme et 
Verdiskapningsprogram 
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Mål for politikken 

1. Det årlege tapet av verneverdige kulturminne 
og kulturmiljø skal ikkje overstige 0,5 prosent 
innan år 2020.  

2. Eit representativt utval kulturminne og 
kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan 
2020.  

3.  Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha 
ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.  
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Stortinget forbedret vedtaket - 1 

Det ble flertall for å gjennomgå hvilke 
konsekvenser bortfallet av fradragsretten for 

utgifter til vedlikehold av våningshus på 
gårdsbruk og den valgfrie ordningen med 
regnskapsligning for eiere av fredede eller 

bevaringsregulerte boliger – og for å vurdere 
nye ordninger av tilsvarende effekt.  
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Stortinget forbedret vedtaket - 2 

 

Flertallet sørget for en målsetting om 
opptrapping av fondskapitalen i Norsk  

kulturminnefond slik at fondskapitalen ble på  
1,4 mrd. kroner i løpet av stortingsperioden 

2005-2009.  
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Stortinget forbedret vedtaket - 3 

Det ble vedtatt at staten – i henhold til 
sektorprinsippet – skulle utarbeide en strategi 

for hvordan alle fredede og verneverdige 
kirker kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå. 
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Regjeringen tøffer seg! 

Våren 2007 (St.meld. nr. 26, 2006-2007)  

”I 2009 skal det videre arbeidet fram mot 
jubileumsåret 2014 konkretiseres. Målet er at 
2014 skal bli en markering av at Norge som 
miljønasjon har fått satt i stand en hoveddel 

av sine fredete kulturminner.” 
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Opptrappingsplanen - idealet 

 
I hvert av statsbudsjettet for 2006-2009  

burde ca. 44 millioner kroner per år.  
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Opptrappingsplan - virkelighet 

2006: 35 mill kr 

2007: 5 mill kr 

2008: 40 mill kr 

2009: 20 mill kr 

2010: 20 mill kr 

2011: 3 mill kr 

Sum: 123 mill kr 
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SV og Sp i 2005 

Disse medlemmer går inn for å fremskynde målet om 
minimalisert tap av kulturminner fra 2020 til 2014.  

 
Dette året sammenfaller med markering av 200-årsjubileet for 
Grunnloven, og disse medlemmer mener at kulturminnevern 

dermed kan bli en naturlig del av markeringa. Videre vil en slik 
fremskynding representere reduserte kostnader, fordi 

kostnadene med vern og restaurering øker etter som åra går.  
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2011-budsjettet – RA kritiserer 

• Jørn Holme, riksantikvar:  
 
"– Årets budsjett er i prinsippet et nullbudsjett. 
Tilskuddspostene har bare økt med 3 millioner, forbeholdt 
tekniske og industrielle kulturminner. Eiere av fredete 
bygninger har grunn til å være skuffet", sa Holme i en 
pressmelding rett etter at regjeringen hadde lagt fram sitt 
forslag til statsbudsjett. 
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Riksrevisjonen 2009 

 Dokument nr. 3:9 (2008-2009): 
 
- Departementet følger ikke godt nok opp sitt overordnede 
nasjonale ansvar for verneverdige og fredede bygninger. 
Viktige kulturminner kan gå tapt, og det er en fare for at de 
nasjonale resultatmålene som Stortinget har fastsatt ikke blir 
nådd innen 2020, slik planen er, lød det fra Riksrevisjonen. 
 
Den gang sa Miljøverndepartementet i sitt svar til 
Riksrevisjonens merknader sier at funnene i undersøkelsen vil 
danne et viktig fundament for departementets videre arbeid. 
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Tapsbildet – fredede bygninger 
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Bryggen i Bergen 

Bryggen i Bergen var det eneste kulturmiljøet som man i "meldte 
unntak for" i forhold til 2020-målsettingen.  

 
Her sa man at man i det minste måtte ha 20 år på å sette i 
stand husene – noe som betød at 2020-målsettingen ikke 

gjaldt for dette kulturmiljøet. I stedet satset man på 2025. De 
meget alvorlige problemene som dette verdensarvmiljøet står 

overfor, gjør at det i dag er umulig å si om målsettingen blir 
nådd, noe som også går klart fram av omtalen på Miljøstatus – 

som jo kommer direkte fra Riksantikvaren.  
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Tapstall for øvrig 

 

Offisielt tall: 0,8 pst årlig 
 

Mye tyder på at det er høyere! 

8. juni 2011 



 Hele norge 

37 % 

63 % 

Kommuner med vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og - miljø

Kommuner uten vedtatt plan m/fokus på kulturmin. og - miljø
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Statsråd Erik Solheim, 
16:02:08, 30.11.2011 

Forslaget om en støtteordning eller incentivordning for 
kommunale kulturplaner var ikke jeg kjent med før det ble 
lansert her, det må jeg bare ærlig innrømme. Men det ville 

være veldig dumt å avvise et sånt forslag uten å tenke 
igjennom det, så la oss ta det med tilbake og vurdere det. Min 

umiddelbare motforestilling vil selvfølgelig være at folk vil 
spørre: Er det best å bruke pengene på planer, eller er det 

best å bruke pengene på umiddelbare fysiske tiltak i 
kulturminnevernet? Men det kan godt hende at planene er så 
essensielle for å få dette til, at det er et fornuftig forslag, så la 

oss absolutt ta det med og vurdere det.  
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Skatte- og avgiftsinscentiver 

 Halvhjerta, nestenengasjert, half ass: 
 
Skal man være stygg mot riksantikvaren (som representant for staten), kan 
det også være grunn til å minne om at det er Stortinget som vedtar 
eiendomsskatteloven. Og hvis det var så mye om å gjøre å gi den aktuelle 
eiergruppen skattefordeler når det gjaldt eiendomsskatt, så var det bare 
for Stortinget å vedta at alle bygninger som er fredet eller 
bevaringsregulert skulle være fritatt fra kommunal eiendomsskatt, slik 
statens eiendommer for eksempel er. Det eneste man trengte å gjøre, var 
å føye til den aktuelle eiendomskategorien til listen i 
eiendomsskattelovens paragraf 5, og eventuelt omformulere/fjerne den 
samme lovens paragraf 7 b.  
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Spørsmål til Solheim 

 Støtter du Holmes argumentasjonsrekker?  
 
Jordvernbrev med Brekk 
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Store spørsmål  

Desentralisering 
 

Kompromissantikvaren 
 

Forvaltningens integritet 
 

Opptrapping / skatt- og avgift 
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Slaget ved Poltava eller kalabaliken i Bender 

Holme 
 

Wolland/Solheim 

 

Behovet for friskhet  

og normalisering av det retoriske nivået 
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”The Andersen Factor” 

  
Om Sælid på Hedemarken (til NRK):  
 
Jeg skjønner godt at noen kan ha problemer med å greie 
vedlikeholdsutgiftene, men det er prinsipielt vanskelig å skulle 
gi skattefritak til folk som sitter med store og verdifulle 
eiendommer. Det blir ikke lett å få på plass et rettferdig 
system, sier [Karin] Andersen." 
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