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Milepæler – drøfting og implementering av ny oppgavedeling
1. mars 2019

Fase 1

Ultimo mars
2019
9. mai 2019
10. mai 2019
14. mai 2019
16. mai 2019
21. mai 2019

Aug/sept
2019
9. sept 2019
Okt/des
2019

Fase 2

Okt/nov 2019
Jan 2020

Ultimo mars
2020
3. apr 2020

Mai 2020

Fase 3

Okt 2020
Des 2020
Jan 2021

Møte med fylkeskultursjefskollegiets AU hos KS: Innhenting av
innspill til forsiktig administrativ planlegging av videre prosess.
Brev fra kulturministeren til fylkeskommunene sendes ut:
Invitasjon til oppstartsmøte for drøfting av oppgavedeling.
Møte med fylkeskultursjefskollegiets AU hos KS: Innspill til
agenda for oppstartsmøte og videre prosess.
Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene.
Stortinget behandler kulturmeldingen.
Agenda for oppstartsmøte justert for eventuelle
flertallsmerknader fra Stortinget sendes ut til fylkeskommunene.
Oppstartsmøte: Kulturministeren møter politisk og administrativ
ledelse i fylkeskommunene. Mål: Tydeliggjøre mandat og tidslinje
for drøftinger og implementering av ny oppgavedeling.
KUD initierer drøftingsmøter med alle 11 fylkeskommuner ihht ny
regionstruktur fra 1.1.2020. Gjennomføres administrativt ihht
politisk mandat.
Kommune- og fylkestingsvalg (fylkesting til nye fylkeskommuner).
Fylkeskommunene initierer bredt anlagte drøftingsmøter i sin
region med involvering av relevante aktører (Sametinget,
kommuner, institusjoner, organisasjoner etc.).
Bilateralt møte med KS: Signering av bilateral avtale.
Oppnådd enighet mellom KUD og hver enkelt fylkeskommune
om forslag til ny oppgavefordeling som skal fremmes til Stortinget
for behandling i Kommuneproposisjonen for 2021 og KMD og
KUDs budsjettproposisjoner for 2021.
Frist til KMD: Omtale av oppgaveoverføringer på
kulturområdet i Kommuneproposisjonen 2021.
Forslag til utvidet kulturlov fremmes for Stortinget før påske mtp.
ikrafttredelse fra 1. januar 2021 (parallelt med
oppgaveoverføringene).
Kommuneproposisjonen for 2021 legges frem for behandling i
Stortinget, herunder forslag fra KUD basert på oppnådd enighet
med fylkeskommunene om oppgaveoverføringer på
kulturområdet.
Regjeringen legger frem budsjettproposisjon for 2021 for
Stortinget.
Stortingets behandling av statsbudsjettet, herunder ny
oppgavedeling på kulturområdet.
Oppgaveoverføringer på kulturområdet trer i kraft.

