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Statsbudsjettets kap. 590 post 81 til lokal kompetanse og universell utforming - plan, 

kart og geodata - Tilskudd til planlegging og gjennomføring av Sentrumskonferansen 

2016 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet å gi et tilskudd på 

kr. 150.000,- til Norsk Sentrumsutvikling. Tilskuddet skal brukes til planlegging og 

gjennomføring av Sentrumskonferansen 2016. Tilskuddet går over statsbudsjettets kap. 

590 post 81. Vi ber om skriftlig tilbakemelding, snarest mulig, på at vilkårene for 

tilskuddet er forstått og akseptert, innen det utbetales. 

 

Bakgrunn 

Vi viser til Deres søknad om tilskudd til å arrangere Sentrumskonferansen 2016, datert 10. 

februar i år. Konferansen er den nittende i rekken, har som foreløpig tittel "Mennesket i 

sentrum", og vil bli holdt i Oslo 20.-21. oktober. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt tilskudd til gjennomføring av 

sentrumskonferansene gjennom de siste årene. 

 

Det foreligger nok en søknad fra NSU med to delprosjekter knyttet til a) vitalisering av 

sentrum og b) et lokal kompetanseprogram. Denne vil ble besvart i et eget brev, men det er 

allerede varslet at det første delprosjektet vil bli gitt tilskudd, mens det andre er avslått. 

 

Vurdering og konklusjon 

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) har de senere år vært en viktig samarbeidspartner for 

departementets i arbeidet med å styrke og vitalisere sentrum i norske byer og tettsteder. 

Norsk Sentrumsutvikling 

v/Einar Kongsbakk 

Øvre Nesttun vei 6, 

5221 NESTTUN 
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Gjennom de årlige sentrumskonferansene har NSU bidratt til å sette aktuelle temaer på 

dagsorden og å formidle gode modeller og eksempler på vellykket utvikling. 

 

Sentrumskonferansen er en sentral møteplass for offentlige og private aktører som er opptatt 

av å skape levende og bærekraftige sentra i våre byområder. Årets konferanse henvender seg 

til ulike instanser og nivåer i forvaltningen, samt til private og offentlige aktører innen 

næringsliv, handel og tjenesteyting. Et særlig formål er å fokusere på tilskuddsordningens mål 

om utvikling av gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. 

 

Årets konferanse har som undertittel: "Handel, kultur og design…opplevelse, mangfold og 

utfoldelse". Dette favner bredt og skaper forventninger. Planlovens formål (§1.1) understreker 

bl.a. at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen. Det samme gjelder 

hensynet til barn og unges oppvekstvilkår. I § 3.1 omtales viktige oppgaver og hensyn i 

planleggingen. Her er bl.a. plikten til å fremme befolkningens helse, fremme 

samfunssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv og skade på helse poengtert. 

Tilskuddsordningen er nettopp myntet på å støtte og dyrke fram gode eksempler på tiltak som 

fremmer tilgjengelighet og universell utforming i tråd med lovens intensjoner. 

 

På denne bakgrunn vil departementet be om at utfordringer og perspektiver knyttet til 

universell utforming, allmenn tilgjengelighet og fysisk utfoldelse som et folkehelsetiltak 

fokuseres i større grad i programmet enn hva som går fram av vedlegget til søknaden. Dette 

bør kunne knyttes til de poster i programmet som handler om mangfold og utfoldelse – nye 

måter å bruke sentrum på, trivsel og trygghet. 

 

Vi vurderer årets sentrumskonferanse som et verdifullt bidrag til kompetansebygging på dette 

området. Tiltaket faller godt innenfor tilskuddsordningens formål og retningslinjer. KMD har 

derfor besluttet å gi et tilskudd på kr. 150.000,- til dette tiltaket. Tilskuddet går over 

statsbudsjettets kap. 590 post 81 og tildeles Norsk Sentrumsutvikling. Beløpet vil i sin helhet 

bli overført Deres konto så snart signert aksept er departementet i hende.  

 

Formelle betingelser   

Bestillerreferanse KMD 40148 Koksvik bes brukt ved alle henvendelser til departementet i 

saken. Faglig kontaktperson er seniorrådgiver Kristin Omholt Jensen.    

   

Ved eventuelle kjøp av eksterne utredninger og anskaffelser skal statens regelverk legges til 

grunn. Rapport med regnskap for tiltaket bes sendt departementet så snart det foreligger og 

senest innen 1. april 2017. Regnskapet skal føres i henhold til regnskapsloven og attesteres av 

revisor dersom det er krav om det. Det skal ikke beregnes moms for tiltaket. Finansieringen 

skal spesifiseres slik at det kommer klart fram hva som er bevilget fra ulike instanser og til 

hvilke formål midlene er benyttet.   

 

Vi tar forbehold om at Riksrevisjonen eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan 

iverksette kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene. Dersom dette ikke kan 
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dokumenteres, eller andre forutsetninger for gjennomføring av tiltaket endres slik at hele eller 

deler av planene ikke lar seg gjennomføre, har KMD anledning til å kreve midlene tilbakeført.   

 

Vi ber om skriftlig, signert tilbakemelding, snarest mulig, på at vilkårene for tilskuddet er 

forstått og akseptert. Dette kan gjøres i form av en påtegning på mottatt tilskuddsbrev, som så 

scannes og sendes KMDs postmottak i retur. Tilskuddet vil deretter bli overført Deres konto 

ved første anledning. 

 

Vi ønsker lykke til med videre forberedelser og gjennomføring av årets konferanse.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Espen Koksvik 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

 


	Med hilsen
	Erik Vieth Pedersen (e.f.)

