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Kulturmiljøpolitikk - Innspill til ny regjeringsplattform 

Fortidsminneforeningen ønsker den kommende regjeringen lykke til med forhandlingene og 

oppfordrer partiene til å føre en ambisiøs kulturmiljøpolitikk som styrker bygningsvernet, 

tradisjonshåndverket og verdensarven.  

Fortidsminneforeningen oppfordrer den nye regjeringen til å: 

• Sikre landets kulturhistorisk viktige kirkebygg med et eget fond for vedlikehold

• Utrede og fremme tiltak mot spekulativt forfall av verneverdige bygninger

• Etablere bygningsvernsentre i alle fylker for opplæring av håndverkere og kursing av huseiere

• Styrke det fylkeskommunale kulturminnearbeidet og sikre fullfinansiering av nye oppgaver

• Øke støtten til verdensarvstedene og etablere en finansieringsmodell for verdensarvsentrene

• Foreslå økt finansiering av utgravninger i landbruket og forskningsutgravninger

Et effektivt tiltak for å styrke bygningsvernet vil være etablering av bygningsvernsentre i alle fylker. 

Opplæring av håndverkere og styrking av fagmiljøene innen tradisjonshåndverk er en forutsetning for 

godt vern og videre bruk av kulturarven. Kvalifiserte håndverkere er avgjørende når 

vedlikeholdsetterslepet på 10 milliarder kroner skal hentes inn for kirkebyggene. Et kirkefond for 

istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg sikrer jevn avkastning til istandsetting og 

vedlikehold over tid. Vi oppfordrer den nye regjeringen til å etablere en robust og varig ordning som 

bevarer kirkebyggene for fremtiden. Videre må økt ansvar til fylkeskommuner og kommuner for 

kulturmiljøfeltet følges av ressurser og virkemidler. De folkevalgte i kommunene mangler virkemidler 

mot spekulativt forfall av verneverdige bygninger. I arbeidet med ny kulturmiljølov bør det utredes 

hvordan spekulativt forfall kan stanses. Norge har også et særskilt ansvar for de åtte 

verdensarvstedene, og støtten til verdensarvstedene bør økes. En satsing på verdensarvsentre ved alle 

de norske verdensarvstedene bør følges opp med en tydelig finansieringsmodell for nye bygg. 

Fortidsminneforeningen mener kulturminneforvaltningen fortsatt bør ligge under et styrket Klima- og 

miljødepartement. Planavdelingen bør flyttes til Klima- og miljødepartementet for å sikre en helhetlig 

arealforvaltning. 

Med vennlig hilsen 

Fortidsminneforeningen 
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