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1 Retningslinjer for tilskuddsordning  

Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren skal ivareta 

god forvaltningsskikk og gi tydelig informasjon om hvilke formål ordningen støtter opp 

under.  

2 Formål og målgruppe  

2.1 Mål, bruker- og samfunnseffekter  

Nordre Øyeren – mulighetenes arena er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Fet, 

Sørum, Skedsmo og Rælingen, Museene i Akershus og Akershus fylkeskommune. Den 

delen av prosjektet som denne tilskuddsordningen skal dekke handler om å bidra til 

verdiskaping, fortrinnsvis innenfor de fire kommunene rundt Nordre Øyeren, tuftet på 

kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet særlig til Nordre 

Øyeren naturreservat. Les mer om prosjektet på 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-

frivillighet/prosjekter/?article_id=200955  

Bruk av offentlige midler utløser adskillige ressurser og kroner privat og bidrar til at vi 

sammen kan ivareta, ta i bruk og formidle verdifulle deler av vår kulturarv og 

naturkvaliteter for ettertiden.  

2.2 Hvem har besluttet ordningen  

Tilskuddsordningen er et spleiselag mellom prosjektet og Riksantikvaren gjennom 

Riksantikvarens verdiskapingsmidler. Ordningen ble vedtatt opprettet av fylkestinget 

sommeren 2018 i fylkestingssak 75/18. 

Per 28.11.2018 er det bevilget kr 1 300 000,- til ordningen. 

3 Hvem kan søke om midler fra 

tilskuddsordningen  

Frivillige organisasjoner, kommuner, skoler, næringsdrivende, næringsorganisasjoner og 

privatpersoner kan søke. Dette gjelder fortrinnsvis innenfor de fire kommunene Fet, 

Sørum, Skedsmo og Rælingen. Der det bygger oppunder den felles historien i 

kjerneområdet kan tiltak også innenfor de tilgrensende nabokommunene vurderes.  

4 Kriterier for måloppnåelse  

Formålet med ordningen er å bidra til verdiskaping fortrinnsvis innenfor de fire 

kommunene rundt Nordre Øyeren, tuftet på kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og 

naturverdiene knyttet særlig til Nordre Øyeren naturreservat, og å gjøre området mer 

tilgjengelig for og bedre kjent blant publikum.  

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/prosjekter/?article_id=200955
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/prosjekter/?article_id=200955


Tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren 

4 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 

5 Tildelingskriterier  

Under følger en oversikt over hvilke typer tiltak som kan motta støtte fra 

tilskuddsordningen. For alle tiltak gjelder følgende krav: 

▪ Det må søkes om tilskudd før arbeidet igangsettes. Det gis ikke tilskudd til tiltak som 

allerede er igangsatt eller utført.  

▪ Det forutsettes at søker bidrar gjennom egeninnsats og/eller egenfinansiering.  

▪ Tiltak som kan sannsynliggjøre at de kan legge til rette for verdiskaping vil bli prioritert. 

▪ Kostnadsoverslag skal vedlegges søknaden 

5.1 Istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap  

Det kan søkes om penger til istandsetting av kulturminner, kulturmiljøer og -landskap som 

kan bidra til å fortelle om historien knyttet til fløting og sagbruksdrift i området. Det kan 

også søkes om tilskudd til landbruksbygninger og bygninger knyttet til skogdrift og 

fritidskultur langs Glomma/Øyeren som kan bidra til ytterligere verdiskaping innenfor 

området. I tillegg til de generelle kravene, gjelder også følgende krav for tiltak under dette 

punktet: 

▪ Tilskudd gis under forutsetning av at istandsettingen skjer etter antikvariske prinsipper. 

Det vil blant annet si reparasjon av bygningsdeler framfor utskifting, dersom 

enkeltdeler må byttes ut skal det gjøres bruk av samme typer materialer og utførelse 

som det opprinnelige.  

▪ Istandsetting prioriteres framfor tilbakeføringer, men der det er hensiktsmessig for å 

fortelle historien kan også tilbakeføringer gis tilskudd.  

▪ Tilskuddet skal gå til å dekke faktiske kostnader (kjøp av varer og tjenester). Verdien 

av dugnad og egne materialer/maskiner regnes ikke som faktiske kostnader.  

▪ Kostnadsoverslag fra håndverker med erfaring fra istandsetting etter antikvariske 

prinsipper skal vedlegges søknaden. 

5.2 Infrastruktur  

Det kan søkes om tilskudd til friluftslivstiltak som stier for vandring og sykling. Dette kan 

også innebære enkle tiltak for oppgradering av allerede eksisterende turveier som bruer, 

klopper, kavler, trapper og annet. Det kan også søkes om tilskudd til f.eks. rasteplasser, 

fugletårn, benker, vanntilgang, gapahuker og enkle toalettfasiliteter.  

5.3 Overnatting og bespisning  

Tilskudd til etablering eller oppgradering av småskala overnatting og bespisning. Det kan 

gis tilskudd til istandsetting, oppgradering og innkjøp av materiell.  

5.4 Formidling, produkter og arrangementer  

Det kan søkes om penger til arrangementer, produkter, skilting, brosjyrer, m.m. som bidrar 

til å formidle verdiene som ligger i området og gjøre det mer kjent.  
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6 Kunngjøring  

Tilskuddet kunngjøres på Akershus fylkeskommunes nettside under tilskudds- og 

støtteordninger, på kommunenes nettsider, gjennom Akershus bygningsvernsenter og 

gjennom generell rådgivning.  

7 Krav til søknad  

Det søkes via søknadsskjema på Akershus fylkeskommunes nettsider. Følgende skal 

vedlegges for at søknaden skal kunne behandles:  

▪ Dersom det søkes på vegne av andre må fullmakt vedlegges (f.eks. ved samarbeid 

mellom historielag og privat eier eller kommune)  

▪ Beskrivelse av tiltaket  

▪ Fotografier som viser hele kulturminnet/tiltaket, og eventuelt miljøet det ligger i  

▪ Kostnadsoverslag for prosjektet (Ved istandsetting av kulturminner: fra håndverker 

med erfaring fra denne typen istandsetting) 

▪ Tidsplan for gjennomføring  

8 Krav til søknadsbehandling  

Du kan klage på vedtaket til klagenemnda i Akershus fylkeskommune, jf. 

forvaltningslovens kapittel IV. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, e-post: 

post@afk.no, ev. Postboks 1200, Sentrum, 0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra den 

datoen du har mottatt vedtaket. 

Du kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

Tilskuddsordningen er etablert i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Støtten 

følger regelverket for bagatellmessig støtte for private aktører.  

9 Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker  

Det forutsettes at det føres regnskap for tiltaket som ligger til grunn for fylkeskommunens 

bevilgning. Fylkesrevisjonen skal ved anmodning gis innsyn i tilskuddsmottakers 

regnskap.  

Akershus fylkeskommune forventer at søkeren etterlever krav til god forretningsskikk og 

relevant regelverk for sin organisasjon. Det forventes at søker følger regelverk om 

dokumentasjon, bokføring, årsregnskap og innberetning til myndighetene (som f.eks. 

brønnøysundregistrene, skatte- og avgiftsmyndighetene) som gjelder for sitt eierskap til 

eiendommen det gis tilskudd til.  

9.1 Oppfølging og kontroll  

Prinsippene ovenfor forutsettes overholdt. Det er nødvendig at tiltaket skjer i samråd med 

fylkeskommunen.  

mailto:post@afk.no
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Akershus fylkeskommune vurderer mottatt rapportering og behovet for om det er behov 

for ytterligere oppfølging.  

9.2 Bortfall av tilskudd  

Dersom fylkeskommunen ikke mottar rapportering for tilskuddet innen tidspunktet som er 

oppgitt i tilsagnsbrevet kan tilskuddet bortfalle. Tilskudd kan også bortfalle dersom søker 

ikke returnerer akseptbrevet innen fristen, eller søker ikke kan innfri kravene som er satt til 

tilskuddet i vedtaket om tilskudd.  

Dersom det foreligger besparelser i forhold til budsjetterte kostander, skal 

fylkeskommunens tilskudd reduseres forholdsmessig.  

10 Økonomiforvaltningsrutiner  

10.1 Utbetalingsrutine  

Tilskuddsbeløp utbetales i samsvar med retningslinjene for ordning og slik det er 

beskrevet i vedtak/beslutning om innvilget tilskudd. Alle tilskuddsbeløp skal være attestert 

og godkjent før utbetaling kan skje.  

Med bakgrunn i kopi av fakturaer og kvitteringer for utført arbeid og fotografier som viser 

det ferdige resultatet, utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført. Halve beløpet kan 

imidlertid etter avtale utbetales som forskudd.  

10.2 Intern kontroll hos Akershus fylkeskommune  

Akershus fylkeskommune har gjennom felles rutine for tilskuddsforvaltning etablert 

systemer, rutiner og tiltak som sikrer korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av 

tilskudd.  

11 Akershus fylkeskommunes rapportering  

Rapportering om tilskudd til verdiskaping rundt Nordre Øyeren fremgår av Akershus 

fylkeskommunes årsrapport.  

12 Evaluering  

Ordningen evalueres hvert år i forhold til budsjettmidler til fordeling og tildelingskriterier. 


