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Statsbudsjettet 2021 - investeringstilskudd til Norsk Skogfinsk Museum 
til oppføring av nytt museumsbygg Finnskogens hus 

Vi viser til søknad av 1. mars 2020 fra Norsk Skogfinsk Museum om tilskudd over kap. 322, 

post 70 Nasjonale kulturbygg til oppføring av nytt museumssbygg, Finnskogens hus, på 

Svullrya i Grue kommune. 

 

Regjeringen foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 at investeringstilskudd til 

prosjektet om Finnskogens hus skal prioriteres, under forutsetning av at det faglige 

samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum styrkes for å sikre en mer 

robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra 

til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag 

17. desember 2020, ved sin behandling av Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet. 

 

Bakgrunnen for forutsetningen knytter dels an til gjennomføringen av selve byggeprosjektet, 

og dels til det museumsfaglige innholdet i det nye bygget, der Anno museums betydelige 

fagmiljø og erfaring med store byggeprosjekter og museumsfaglig formidling, vil bidra til å gi 

den skogfinske kulturarven bedre vilkår. Skogfinnene har status som en nasjonal minoritet i 

Norge. I tråd med Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter 

skal arbeidet med det skogfinske formidlingsbygget ta hensyn til den skogfinske minoritetens 

rett til effektiv deltakelse i formidlingen av egen kultur. 

 

Kulturdepartementet har gjennom dialog med Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum i 

2021 blitt gjort kjent med at de to partene er i prosess for å imøtekomme forutsetningen for 

tilskudd til prosjektet om Finnskogens hus. I brev fra Norsk Skogfinsk Museum til 

Kulturdepartementet av 18. august 2021 presenterer museet en plan for organisering av 
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prosjektet. Planen er basert på å knytte til seg innleid kompetanse, der Anno museums 

fagmiljø og erfaringer i begrenset grad kommer til anvendelse.  

 

Kulturdepartementet har i vurdering av plan for gjennomføringen rådført seg med Statsbygg 

samt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som bl.a. har det administrative 

ansvaret for politikken overfor nasjonale minoriteter.  

 

Kulturdepartementet vil på denne bakgrunn tilrå at Norsk Skogfinsk Museum og Anno 

museum fortsetter dialogen, både med sikte på at byggeprosjektet, det museumsfaglige 

innholdet i nybygget, og den påfølgende museumsdriften og forvaltningen av det nye bygget, 

utvikles i samarbeid mellom de to partene.  

 

Det tilrås også at Norsk Skogfinsk Museum knytter seg nærmere Anno museum 

organisatorisk, på en måte som sikrer at Anno museums fagmiljø og organisasjon med 

kompetanse innen alle aspekter av moderne museumsdrift, fra samlingsforvaltning til 

forskning og formidling, kommer den skogfinske kulturarven til gode i et langsiktig perspektiv, 

samtidig som at den tar hensyn til den skogfinske minoritetens rett til effektiv deltakelse i 

formidlingen av egen kultur, i tråd med Europarådets rammekonvensjon. 

 

1. Tilskudd for 2021 

Stortinget vedtok 17. desember 2020 Kulturdepartementets budsjett for 2021. Innenfor 

bevilgningen på statsbudsjettets kapittel 322 Bygg og offentlige rom, post 70 Nasjonale 

kulturbygg er det satt av 5 mill. kroner til investeringstilskudd til oppføring av nytt 

museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum, Finnskogens hus, til formidling av den 

skogfinske kulturarven. 

 

Stortinget ga samtidig Kulturdepartementet fullmakt til å gi tilsagn om tilskudd i senere 

budsjettår. Det er vedtatt en fullmakt til å gi tilsagn om 101,6 mill. kroner i tilskudd i senere 

budsjettår til finansiering av Finnskogens hus. Samlet tilskudd over ordningen om Nasjonale 

kulturbygg til prosjektet blir dermed 106,6 mill. kroner. 

 

Kulturdepartementet gir med dette tilsagn om tilskudd på 5 mill. kroner til oppføring av nytt 

museumsbygg, Finnskogens hus, i 2021.  

 

Med henvisning til status i prosjektetet, som formidlet til Kulturdepartementet i det nevnte 

brevet av 18. august 2021 og i brev av 24. september samme år, vil Kulturdepartementet 

utbetale 2,5 mill. kroner i løpet av kort tid, for å dekke løpende utgifter til prosjektering samt 

nødvendige tomtekjøp på Svullrya. 

 

Resten av tilskuddet for 2021, samt tilsagnet om tilskudd i senere budsjettår, innvilges og 

utbetales på bakgrunn av forutsetningene trukket opp i dette brevet og etter anmodning om 

utbetaling fra tilskuddsmottaker. Kravene til innholdet i utbetalingsanmodningen er spesifisert 

i pkt. 4 under.  
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2. Formål 

Følgende formål er fastsatt for tilskuddene gitt i 2021 fra kapittel 322, post 70 Nasjonale 

kulturbygg: 

• Byggeprosjektene skal bidra til å dekke behovet for forsvarlig areal, økt 

funksjonalitet, og/eller økt sikkerhet gjennom planlegging, ombygging og/eller 

nybygg. 

• Bygningene skal ha høy arkitektonisk kvalitet. 

 

3. Vilkår 

• Tilskuddet skal brukes til oppføring av nytt museumsbygg, Finnskogens hus, til 

formidling av den skogfinske kulturarven ved Norsk Skogfinsk Museums hovedarena 

på Svullrya.  

• Det skal i utforming og planlegging av det nye bygget legges til grunn at Norsk 

Skogfinsk Museums samlinger i hovedsak er gitt plass i Anno museums nye magasin 

og dokumentasjonssenter på Elverum som etter planen står ferdig i 2021, og som 

staten ved Kulturdepartementet har bidratt med 90 mill. kroner til. 

• Det faglige samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum styrkes 

for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og for å gi et 

større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår.  

• Det iverksettes en reell samhandlingsprosess mellom Norsk Skogfinsk Museum og 

Anno museum for å sikre en omforent modell for gjennomføring av og samarbeid om 

byggeprosjektet med tilhørende innhold og utstillinger, samt fremtidig museumsdrift 

og forvaltning av bygningen. Samarbeidet skal sikre at den skogfinske minoritetens 

rett til effektiv deltakelse i formidlingen av egen kultur ivaretas, jf. Europarådets 

rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. 

• Norsk Skogfinsk Museum er byggherre og har ansvar for gjennomføring av 

prosjektet, i samarbeid med Anno museum. 

• Det samlete tilskuddet fra Kulturdepartementet på 106,6 mill. kroner er fast. Det 

gjenstående tilsagnet på 101,6 mill.kroner blir derfor ikke justert for endringer i 

kroneverdi, prosjektkostnader og innhold. 

• Størrelsen på det statlige tilskuddet påvirkes ikke av kostnadsutviklingen. 

• Kjøp og kontraheringer må gjøres i samsvar med Lov om offentlige anskaffelser.  

• Tilskuddsmottakeren skal forvalte tilskuddet i tråd med retningslinjene for 

økonomiforvalting og kontroll (vedlagt). 

 

4. Utbetalingsanmodning 

Departementet ber om følgende opplysninger i forbindelse med utbetaling av resttilskuddet 

i 2021: 

• At Norsk Skogfinsk Museum aksepterer vilkårene for statstilskuddet, dvs. pkt. 3 i 

dette brevet. 

• At det fremlegges en plan som begge museer stiller seg bak som viser hvordan 

samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum skal styrkes og 

gjennomføre. Det skal framgå hvordan planen skal sikre at forutsetningen for 
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Stortingets vedtak om tilskudd og hensynet til det skogfinske minoritetens rett til 

effektiv deltakelse i formidlingen av egen kultur ivaretas.  

• Oppdatert budsjett og finansieringsplan i dagens kroneverdi. 

• Oppdatert fremdriftsplan. 

• Opplysninger om foreløpig regnskapsførte utgifter i prosjektet. 

• Kontonummer for overføringen av tilskuddet. 

 

5. Kontroll 

I henhold til § 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet, som er vedtatt av Stortinget, kan 

Kulturdepartementet iverksette kontroll med at statstilskuddet benyttes etter 

forutsetningene. 

 

6. Rapportering 

For å ha et godt grunnlag i arbeidet med statsbudsjettet for 2022 ber vi Norsk Skogfinsk 

Museum innen 1. august 2022 rapportere om: 

• Status i prosjektet i forhold til oppdatert fremdriftsplan. 

• Oppdatert investeringsbudsjett og finansieringsplan. 

• Foreløpig prosjektregnskap per 1. juli 2022. 

• Likviditetsbehov for 2023 og 2024. 

• Status i planleggingen av driftskonsekvensene. 

 

Departementet legger opp til en årlig rapport innen 1. august hvert år til hele statstilskuddet 

er bevilget og utbetalt. I tillegg ber Kulturdepartementet om å bli orientert fortløpende dersom 

det oppstår uforutsette situasjoner som vil få betydning for innhold eller framdrift i 

byggeprosjektet.  

 

Departementet ber om sluttrapport og revidert regnskap innen 12 måneder etter 

at det ferdige bygget er tatt i bruk. 

 

Med hilsen 

 

 

Steinar Lien (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Bjørn Olav Tveit 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Vedlegg: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll 2021 
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Grue kommune 
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Innlandet fylkeskommune 

Norsk kulturråd 
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