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Kulturminner i kommunene (KIK) - Invitasjon til å søke om midler til
utarbeidelse av kommunal kulturminneplan
Riksantikvaren inviterer også i 2019 kommunene og fylkeskommunen til å søke om midler til
kulturminneplanlegging i kommunene, jf. vedlagte brev fra Riksantikvaren.
Som det fremgår av brevet kan Riksantikvaren etter søknad bidra med inntil kr. 100.000,- til
kommuner som ønsker å sette i gang med eller nylig har satt i gang arbeid med kulturminneplaner
eller rullering av eksisterende planer.
I Nordland har frem til nå 26 kommuner mottatt tilsagn om tilskudd til å lage kulturminneplan for
kommunen. 2020 er siste året for KIK-prosjektet og 2019 er siste mulighet til å komme med
innenfor prosjektets rammer. Nordland fylkeskommune vil sterkt oppfordre alle kommuner i
Nordland som ennå ikke har søkt til å gjøre dette. Også Nordland fylkeskommune vil prioritere
dette arbeidet.
Kommunen har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltningen. En kulturminneplan skal inneholde
en liste over prioriterte kulturminner som kommunen vurderer som kommunalt verneverdige og
som skal bevares og forvaltes særskilt. En slik plan gir oversikt og kunnskap, og vil være et godt
verktøy for forvaltningen av kulturminnene.
Les mer om fordelene ved en kommunal kulturminneplan og hva den bør inneholde:
Veileder for arbeidet med en kulturminneplan
Veileder for plan- og bygningsloven og forvaltning av kulturarven
Det er også mulig for kommunene å søke om tilskudd til etablering av kompetansemodeller som
styrker kommunenes kulturminnekompetanse. Dette gjelder samarbeid mellom kommuner, museer
og Sametinget.
Vi gjør oppmerksom på Riksantikvarens informasjon om at Kulturminnefondet i sin
søknadsbehandling vil legge vekt på om kulturminnene det søkes om tilskudd til er prioriterte i
kommunale kulturminneplaner. Kommuner med kulturminneplan kan også søke om tilskudd til
tiltak i handlingsdelen til planen (verdiskapningsmidler fra Riksantikvaren). Les mer om dette her.

Det stilles krav om at søknader fra kommunene må inneholde følgende:
Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Moloveien 16

Tlf.: 75 65 05 20
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Kulturminner i Nordland
Robert Hansen
Tlf: 75 65 05 34



Prosjektbeskrivelse som omfatter organisering av arbeidet i kommunen, framdrift, budsjett
og finansiering av arbeidet frem til vedtatt plan.



Politisk vedtak om oppstart av planarbeidet (kan ettersendes)

Kommunens søknad sendes til Nordland fylkeskommune, som deretter vil sende søknaden til
Riksantikvaren.
Frist for oversendelse av søknad til fylkeskommunen er 8. januar 2019.
Mer informasjon om KIK-prosjektet finnes på Riksantikvarens nettsider.
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK
Eventuelle spørsmål kan rettes til Nordland fylkeskommune eller Riksantikvaren.

Med vennlig hilsen

Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner
Robert Hansen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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