Fremtidige rammer for oppfølging av LVP-Helse i lys av regionreform
Aadne Sollid, Kulturvernleder Aust- Agder fylkeskommune

AS Sjølingstad Uldvarefabrik er en ullvarefabrikk fra 1894

Hauge buret i Aaraksbø
Bygland kommune oppført 1217-18-18

Arendal sjømannskole, Fløyheia oppført1957

Vi står midt i en regionreform
Her er noen av de sentrale
dokumentene:
•Stortingsmelding 22 (2015-2016) Nye
folkevalgte regioner –rolle, struktur
og oppgaver.
•Innst. 377 S (2015-2016)
•Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling
av regionalt folkevalgt nivå
•Innst. 385 S (2016-2017)
•Ekspertutvalgsutredning om overføring
av ytterligere oppgaver til
fylkeskommunen.

Brekkestø tollstasjon i Lillesand kommune i

Aust-Agder.

Litt prosess
8

Politiske vedtak om regionreform
•Anbefaling fra RA –presentert
på Jeløya 30.05.17
•Innspill fra fylkeskommunene
i etterkant
•Prosessen i departementet
–Bygget på RAs innspill
–Strukturell og lovteknisk bearbeidelse

•Utkast på høring til 21. juni 2018.
•Ikrafttredelse 1. januar 2020.

Riksantikvaren rendyrker sin rolle som
direktorat.
• Videreutvikler funksjonen
som rådgivende
og
.
utøvende faginstans.
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• Konsentrere seg om
overordnete faglige
prioriteringer og
satsingsområder

Klima-og miljødepartementet

"

Stortingsmelding 22 om kulturminneforvaltning

Regjeringen ønsker å rendyrke Riksantikvaren som direktorat. Det foreslås
derfor å overføre flere oppgaver som i dag ligger hos Riksantikvaren, til
regionalt folkevalgt nivå. Det foreslås å overføre oppgaver knyttet til
kulturminneloven –der omfanget av saker bidrar til å bygge sterkere
kompetansemiljøer regionalt. Det innebærer å overføre et større ansvar i
forvaltningen av de fleste automatisk fredete kulturminner. Regionenes
ansvar for å forvalte vedtaksfredete kulturminner utvides til også å omfatte
de fleste forskriftsfredete bygninger i statlig eie. Forvaltningen av særlig
viktige forskriftsfredete bygninger i statlig eie beholdes av Riksantikvaren.
Oppgaver knyttet til forvaltningen av vernete fartøyer som er «listeførte»,
overføres regionvis."

Førstelinjebehandling hos fylkeskommune
Hovedgrep:
1.Førstelinjebehandling av enkeltsaker overføres til fylkeskommunen fra 1.
januar 2020.
2.Riksantikvaren skal ha virkemidler som ivaretar en samlet nasjonal
kulturminnepolitikk + styrke direktoratsfunksjonen.
•Klageinstans for fylkeskommunens vedtak
•Kulturminner av "særlig stor nasjonal verdi"
•Fredningsmyndighet
•Rådgivende og utøvende faginstans
•Retningslinjer, rutiner, digitale fagsystemer mv.
•Noen økonomiske virkemidler
•Noe myndighet blir liggende både hos RA og i fylkeskommunene

Underretningsplikt overfor
Riksantikvaren
Videreføring av samarbeidsplikten i dagens forskrift §3.

•Gjensidig underretningsplikt for RA, fylkeskommunene og
forvaltningsmuseene for saker som er av gjensidig interesse.
•Både fylkeskommunene og RA har innsigelsesmyndighet på
kulturminneområdet.
•I saker med nasjonal og vesentlig regional interesse skal RA
underrettes når mulig vedtak i strid med faglig tilråding.
•RA kan beslutte å hente inn saker av nasjonal/vesentlig regional
interesse.

Riksantikvarens myndighet –Kulturminner av særlig
stor nasjonal verdi
Nytt grep –ønske om forenkling og tydeliggjøring. Kan omfatte alle
•
typer kulturminner
(forvaltning, dispensasjon, pålegg og midlertidig
fredning).
•Riksantikvarens fastsetter en liste over hvilke kulturminner som har
særlig stor nasjonal verdi etter en prosess.
•Listen er dynamisk. Kan være ulik begrunnelse.
•Et første utkast til liste vil følge høringen, men vil bli noe utvidet. Vi
ønsker innspill om grepet, begrepet og konkret om listen.
•Terskelen for plassering på listen må være høy.
•Eksempler fra Trøndelag: Trondheim middelalderby, Stiftsgården,
Austrått, Erkebispegården
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Riksantikvarens myndighet –mer om "særlig stor
nasjonal verdi"
To trinn for at noe kan settes på listen:
(1)Må ha særlig stor nasjonal verdi, og
(2)oppfylle ett av følgende kriterier:
•de er viktige for landets kulturhistorie og betraktes som nasjonale
symboler.
•de er knyttet til statsmakten og til utøvelse av statlige funksjoner som
er sentrale for landet
•det gjelder kulturminner og kulturmiljøer som Norge har et
internasjonalt ansvar for å bevare, eller
•det kreves særlig teknisk ekspertise.
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Fylkeskommunens myndighet -nytt
• Den myndighet fylkeskommunen har i dag videreføres.

•Myndighet som overføres fra RA til fylkeskommunene:
•Saker om dispensasjon fra automatisk fredete kulturminner, inkludert
middelalderske byanlegg i Hamar, Sarpsborg, Skien og Stavanger.
•Forvaltnings og dispensasjonsmyndighet for middelalderske kirkesteder og
kirkegårder (med unntak av de fire store middelalderbyene). Både plan-og
enkeltsaker.
•Forvaltning og dispensasjonsmyndighet for middelalderruiner.
•Forvaltning og dispensasjon for profane middelalderbygninger.

Fylkeskommunens myndighet -nytt
• Myndighet til å fatte vedtak om fjerning og retting av ulovlige
tiltak.
•Tillatelse til motta melding om inngrep i skipsfunn.
•Prøveprosjektet om dokumentasjon i enkle saker gjøres permanent.
•Myndighet til å gjøre unntak fra fredning –også forskriftsfredete
byggverk i statlig og privat eie og båter.
•Adgang til å gi pålegg om utbedring av byggverk og båter ved skade.

Prosjektet Agder
fylkeskommune

Tine Sundtoft, prosjektleder,
fylkesrådmann fra 2020
Agder fylkeskommune etableres med
lokalisering i Kr.sand fra 1.1.20

Virksomheter som inngår i avtalen
• Fylkesmannen etableres i Aust-Agder, trolig med 202-220 ansatte
• Fylkesmennenes fellesadministrasjon etableres i Aust-Agder med
5-15 ansatte
• NAVs regionkontor etableres i Aust-Agder, trolig med 54-113
ansatte (94 om man regner den nye normen for fordeling mellom
regionalt og lokalt nivå bokstavelig)
• Statens vegvesens fylkeskontor viderefører dagens desentraliserte
struktur frem til 2020 (med 40-50 ansatte både i Arendal og i
Kristiansand)

Administrativ organisering av Agder
fylkeskommune
Fylkesrådmannen

Analyse og
planforvalt
ning
Regionplan
2030
Organisasjo
ns-utvikling
Økonomi og
styring

Samferdsel

Utdanning

Næring,
kultur og
kulturminn
evern

Folkehelse

Organisering av prosjekt Agder fylkeskommune
Fellesnemnda

PSU

Styringsgruppen

FHSU

Politisk nivå
Administrativt nivå

Fylkesrådmannen
s lederteam

Programstyre
IT- innføringsprogram

Hovedprosessen

Arbeidsgruppene og organisasjonsprosjektene bidrar inn i
hovedprosessen
Arbeidsgrupp Arbeidsgrupp Arbeidsgrupp Organisasjon Organisasjon
e1
e…
e9
s-prosjekt 1 s-prosjekt x
Relevante arbeidsgrupper bidrar inn i aktuelle prosjekter

Nye ITProsjekt
Prosjekt
prosjekter
Utsteder
Utsteder

IT-prosjekt 1

IT-prosjekt 2

IT-prosjekt x

Prosjektets viktigste risikoelementer
#

Konsekvens

R4

R5

R2

Prosjektets viktigste risikoer
(risikoeier)

Ressursknapphet, herunder
manglende kapasitet og
R2
tilgjengelighet av nøkkelressurser
(PL)

Risikorespons: Redusere (PL)
1. Redusere sannsynligheten for sykemeldinger, umotiverte ansatte og gjennomtrekk,
blant annet gjennom blant annet å fordele arbeidsbyrdene, sikre god involvering
og beslutningsprosesser, skape trygghet og god prosjektkultur.
2. Vurdere kvaliteten og prioriteringene i eksisterende virksomheter
3. Planlegge tiltak for å håndtere dobbeltrollene i 2019
4. Sikre god prosjektledelse gjennom bla. koordinering av prosjektets ressurser og
planer

R4 Politiske prosesser (FN)

Risikorespons: Overvåke

R5 Kulturfriksjon (PL)

Risikorespons: Redusere (PL)
1. Etablere aktiviteter knyttet til å bygge ny kultur, verdier og identitet
2. Sikre mest mulige åpne, forutsigbare og forsvarlige beslutningsprosesser
3. Redusere konsekvensen av manglende nytt fylkeshus 1.1.2020

Tap av nøkkelkompetanse i
forbindelse med
R6 oppgaveoverføringen i
regionreformen og sammenslåingen
(PL)

Risikorespons: Redusere (PL)
1. Tett samarbeid og dialog med aktuelle virksomheter som skal overføres
2. Forsterke de førende prinsippene en synlig fylkeskommune og attraktiv og
framoverlent
3. Etablere dedikerte ORG-prosjekt for å sikre en god overføring

R8
R6

Sannsynlighet

Prosjektets viktigste tiltak
(tiltaksansvarlig)

Risikorespons: Redusere (PL)
1. Sikre forståelse og innsikt om hvilke endringer sammenslåingen medfører for
ansatte
Tilstrekkelig og forståelig
R8*
2. Forbedre eksisterende kanaler, herunder allmøter, avdelingsmøter, FHSU og
kommunikasjon og informasjon (PL)
nyhetsbrev
3. forrige
Etablere
nye obligatoriske informasjonskanaler, herunder *opplæringsplattformer
Endring i risikoen fra
rapportering
Nytt risikoelement
4. Erfaringsutveksling med andre sammenslåingsprosesser

Mal 3 SWOT - Fylkeskommunens fremtidsbilde
frem mot 2030
STYRKER
STYRKER
(STRENGTHS)
(STRENGTHS)
Har
har strategier/planer/prosjekter
felles
• Har• hatt
oghatt
har og
felles
• To organisasjoner
strategier/planer/prosjekter
som er vant til å jobbe etter
planer
• To organisasjoner som er vant til å jobbe
• God forankring
etter planer
av felles mål i den etablerte
regionplan
• God Agderstrukturen,
forankring av felles
ulike
målpolitiske
i den etablerte
nivå,
kommuner
regionplan Agderstrukturen, ulike politiske
nivå, kommuner

SVAKHETER (WEAKNESSES)
• Mange strategier/planer er gått ut/går ut og må
fornyes.
må fornyes.
Arbeidet
Arbeidet
får et
fåretterslep
et etterslep
• Planer har ikke vært godt nok kjent blant ansatte
og
ansatte
innbyggere.
og innbyggere.
• Få økonomiske ressurser til å følge opp

MULIGHETER
(OPPORTUNITIES)
MULIGHETER
(OPPORTUNITIES)
Ny regionplan
Agder 2030
• Ny •regionplan
Agder 2030
Nye
og ny organisering.
• Nye• folk
ogfolk
ny organisering.
• mer
Være
mer isynlig
i offentlig
rom, styrke
• Være
synlig
offentlig
rom, styrke
kulturell
kulturell bevissthet.
bevissthet.
Ny kommunikasjonsstrategi
og praksis.
• Ny •kommunikasjonsstrategi
og praksis.
• Vi
blir
mer
enn dobbelt
så store
• Vi blir
mer
enn
dobbelt
så store

TRUSLER (THREATS)
• Intern slitasje på folk
• Manglende kompetanse/ressurser til nye oppgaver
oppgaver
• Ingen
overføring av oppgaver som ligger i
• regionreformen
Ingen overføring av oppgaver som ligger i
regionreformen
• uklart
hva som skjer videre med prosjekter som
• avsluttes
uklart hvai som
videre med prosjekter hos
2020skjer
eks. bevaringsprogrammene
som avsluttes i 2020 eks. Riksantikvaren
Riksantikvaren.

SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD.
KRISTIANSAND (SSK)

SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD.
ARENDAL (SSA)

Hvordan arbeider vi fremover?
Aust- Agder ca 130 fredete bygninger
Fra 2020+ ca 120 nye objekter
Vest-Agder ca 80+ 100 i kulturmiljøfredning Ny Hellesund
Fra 2020+ ca 70 nye objekter

Arbeide for økt bemanning, riktig kompetanse
Bli kjent med nye objekter, utvikle kunnskap

Finne de gode samarbeidsformene med eier.
Dispensasjonspraksis, hva krever disp?
Tilstand

Agder fylkeskommunes lederteam

Lav

Utvikling av vår matrise – utvalgte
milepæler

Q4 2017 - Mandat arbeidsgruppene

Kultur
Organisasjonsstrategi
Økonomiplan

Grad av avklart organisering

Q1 2018 - Oppstart prosjektleder
Q2 2018 – IKT Agder og oppdatert mandat arbeidsgruppen

Q3 2018 – Løypemelding arbeidsgruppene, 9 førende prinsipper, organisasjonsmodell og administrativ organisering
Q4 2018 – Fylkesdirektørene innplassert og prinsipper for plassering
Q1 2019 – Plassering besluttet, ledelsesplattform, oppgavefordeling i organisasjonen avklart og øvrige ledere
innplassert
Q2 2019 – Ansatte innplassert, regionplan
2030
Q3 2019 – Økonomiplan i nye systemer
Q4 2019 – Arbeidsavtaler for alle ansatte

Høy
Tid

Ikke nok folk i arbeid
Sysselsettingsgraden er lavere enn
landsgjennomsnittet for begge
fylker
Aust-Agder har lavest
sysselsettingsgrad i landet med 61%
Det er store regionale forskjeller:

• Lavest sysselsettingsgrad
helt øst i Agder
• Høyest sysselsettingsgrad
i de aller minst sentrale
kommunene

Førstelinjebehandling hos
fylkeskommune
Hovedgrep:
1.Førstelinjebehandling av enkeltsaker overføres til fylkeskommunen fra 1.
januar 2020.
2.Riksantikvaren skal ha virkemidler som ivaretar en samlet nasjonal
kulturminnepolitikk + styrke direktoratsfunksjonen.
•Klageinstans for fylkeskommunens vedtak
•Kulturminner av "særlig stor nasjonal verdi"
•Fredningsmyndighet
•Rådgivende og utøvende faginstans
•Retningslinjer, rutiner, digitale fagsystemer mv.
•Noen økonomiske virkemidler
•Noe myndighet blir liggende både hos RA og i fylkeskommunene

Fylkeskommunens myndighet –nytt
•Myndighet til å fatte vedtak om fjerning og retting av ulovlige tiltak.
•Tillatelse til motta melding om inngrep i skipsfunn.
•Prøveprosjektet om dokumentasjon i enkle saker gjøres permanent.
•Myndighet til å gjøre unntak fra fredning –også forskriftsfredete byggverk i statlig og
privat eie og båter.

•Adgang til å gi pålegg om utbedring av byggverk og båter ved skade.
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Noen systematiske grep
Teknisk lovendring av kml. §28, hvoretter Kongen fastsetter hvem som er rette
myndighet iht. kulturminneloven.
•Kgl. res. der KLD delegeres myndighet til å overføre myndighet. (Og KUD mht.
• kulturgjenstander iht. kml. §23 flg.)
•En helt ny forskrift. Ny systematikk. Hvert nivå sin paragraf.
•Modernisering iht. dagens standard for utforming av forskrifter.
•Forenkling. En mer kortfattet og oversiktlig forskrift.
•Geografisk ansvarsområde tas ut av forskriftenog forutsettes avtaleregulert
mellom muséer og fylkeskommuner. Tvil avgjøres av departementet.
Klima-og miljødepartementet
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Klima-og miljødepartementet

•

Fylkeskommunens myndighet -nytt
Den myndighet fylkeskommunen har i dag videreføres.
•Myndighet som overføres fra RA til fylkeskommunene:
•Saker om dispensasjon fra automatisk fredete kulturminner, inkludert
middelalderske byanleggi Hamar, Sarpsborg, Skien og Stavanger.
•Forvaltnings og dispensasjonsmyndighet for middelalderske kirkesteder og
kirkegårder (med unntak av de fire store middelalderbyene). Både plan-og
enkeltsaker.
•Forvaltning og dispensasjonsmyndighet formiddelalderruiner.
•Forvaltning og dispensasjon for profane middelalderbygninger.
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Status fremdrift

Kartleggingssamtale 1
Innen 1. oktober
2018

Jul. 18

Aug. 18

Sep. 18

Administrativ
struktur

Innplassere
ledergruppe

Innplassere
øvrige ledere

Bemanningsplan
Agder

Kartleggingssamtale 2

Innplassere
øvrige ansatte

Arbeidsavtaler
for alle ansatte

8. oktober 2018

Innen 1. des. 2018

Første
kvartal2019
2019
1. Februar

Innen 1. april 2019

Innen 1. juni 2019

Innen 1. august 2019

Innen 1. des. 2019

Des. 18

Feb. 19

Okt. 18

Nov.
18

Jan. 19

Mar. 19

Bygningsmessige
og tekniske
behov
Innen 1. kvartal 2019

Hovedprosessen

Prosjektleveranser

Apr. 19

Mai. 19

Jun. 19

Regionplan 2030
Juni 2019

Jul. 19

Aug. 19

Økonomiplan i
nye systemer
Innen 3. kvartal 2019

Sep. 19

Fylkestingsvalg
9. September 2019

Okt. 19

Nov. 19

Konstituerende
fylkestingsmøte
Oktober 2019

Økonomiplan og
budsjett 2020
Oktober 2019

Des. 19

Riksantikvarens myndighet
Fredningsmyndighet –bygninger og anlegg nyere tid, båter.
•Erklære og avgjøre automatisk fredning. Tinglysning av
automatisk fredning med sikringssone.
•Fastsette sikringssone. Også FK og Sametinget. Nytt for RA.
•Fristforlengelse arkeologiske undersøkelser.
•Fastsette budsjett for arkeologiske utgravinger.
•Registrering og utgraving av automatisk fredete kulturminner.
•I tvilstilfelle fastsette hva som er løse kulturminner og fastsette finnerlønn.

