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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 Oslo Åpne Hus 2016 

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

kr. 125.000,- til Oslo Åpne Hus. Tilskuddet skal brukes til planlegging og gjennomføring 

av arrangementet Oslo Åpne Hus 2016. Tilskuddet går over 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 av 30. mars i år om et tilskudd på kr. 200.000,- til å arrangere Oslo 

Åpne Hus 2016.  

 

Arrangementet gjennomføres i dagene 24.-25. september og er det 8. i rekken. En betydelig 

andel av finansieringen forventes dekket av samarbeidspartnere og annonsesalg. KMD og før 

dette Miljøverndepartementet, har de siste årene gitt støtte til dette arrangementet i form av 

tilskudd. 

 

Vurdering og konklusjon 

Oslo Åpne Hus er et samarbeid mellom Norske landskapsarkitekters forening, Statsbygg, 

Plan- og bygningsetaten i Oslo og Groruddalssatsingen. Foreningen er medlem av den 

internasjonale organisasjonen "Open House Worldwide Family" sammen med en rekke 

markante byer verden over. Arrangementet har vokst i omfang og interesse de senere årene. 

Det tas sikte på å vise fram ca. 150 bygninger og uteanlegg av fremragende arkitektonisk 

kvalitet for om lag 40.000 besøkende. Formålet er å gi alle mulighet til å oppleve 

høydepunktene i Oslos og Akershus´ arkitekturhistorie. Videre ønsker arrangøren å fremme 
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Side 2 

 

innbyggernes bevissthet om betydningen av kvalitet og bærekraft i utformingen av by og 

nabolag.  Arrangementet skal være gratis og åpent for alle. Flertallet av bygningene og 

uteanleggene er til daglig ikke åpne for publikum.  

 

Som regel er det en fagperson på hver lokalitet og minst 300 frivillige vil være involvert i 

selve gjennomføringen. Disse vil bidra med informasjon og for å svare på spørsmål fra 

publikum. Studenter fra bl.a. Arkitekthøgskolen i Oslo og fra NMBU på Ås deltar i dette. 

I tillegg til å bidra til økt forståelse for miljø og bygde omgivelser i samfunnet, lærer 

studentene arkitekturhistorie og formidling til ikke-fagfolk. 

 

Arrangøren lager og formidler dessuten et program på ca. 32 A-3sider med bilder, kart og info 

om hvert prosjekt. Denne publikasjonen ligger også ute på hjemmesidene til Oslo Åpne Hus 

og har ca. 45.000 unike virtuelle besøkende. 

 

KMD vurderer Oslo Åpne Hus som et verdifullt tiltak for kompetansebygging på 

planområdet. Tiltaket faller godt innenfor tilskuddsordningens formål og retningslinjer. Det er 

imidlertid ønskelig at arrangementet tilstreber å vise gode eksempler på universell utforming, 

i den grad det er mulig. Tilskuddsordningen er utviklet med tanke på å motivere til 

kompetansebygging også på dette feltet – både innen planlegging og utforming av bygg og 

anlegg.  

 

Departementet har besluttet å gi et tilskudd på kr. 125.000,- til dette tiltaket. Tilskuddet går 

over statsbudsjettets kap. 590 post 81 og tildeles Oslo Åpne Hus. Beløpet vil i sin helhet bli 

overført Deres konto så snart signert aksept er oss i hende. 

 

Formelle betingelser  

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

saken. Faglig kontaktperson er seniorrådgiver Ellen Husaas.  

 

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 

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.  

 



Side 3 

 

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 årets utgave av Oslo Åpne Hus. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Espen Koksvik 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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