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Statsbudsjettet 2019 - Høringsnotat – Familie- og kulturkomiteen
Kulturarvfeltet i sin helhet må styrkes
Kulturrådet: Kap.320, post 55: Norsk kulturfond
Klima- og miljødepartementet: Kap. 1400, post 70, kapittel 1432 post 50 og kapittel 1429 post 72
Norges kulturvernforbund er glad for at Regjeringens forslag til kulturbudsjett i år har fått et visst
løft. I tidligere år har det vært helt nødvendig med betydelige påplussinger i Stortinget. For de
frivillige kulturvernorganisasjonene er det spesielt positivt at det er foreslått å øke
momskompensasjonsordningen med 134 mkr og at det er en økning ift privatarkiv og
digitalisering.
Vi er derimot skuffet over at den direkte støtten til de frivillige organisasjoner er uendret og at
kulturvernfeltet ellers står mer eller mindre på stedet hvil, eller i beste fall er indeksregulert. Vi
kan ikke se at statsbudsjettet for 2019 viser noen ambisjoner for å styrke kulturvernfeltet, eller nå
målene som allerede er satt. En betydelig svakhet ved budsjettforslaget er en lav prioritering av de
frivillige kulturvernorganisasjoner.
Norges kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturvernorganisasjonene. Vi
har 24 landsdekkende medlemsorganisasjoner med rundt 2000 lokallag og 230 000 medlemmer
totalt. Organisasjonene har spisskompetanse innenfor hver sine felt, og gjør en betydelig innsats
med å ta vare på og videreføre kulturarven vår. Med utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås såkalte
satelittregnskap har vi anslått verdien av det frivillige arbeidet i kulturvernorganisasjonene til
1500-2000 millioner kroner. Den frivillige innsatsen har også ringvirkninger i forhold til
verdiskapning, sysselsetting, reiseliv, opplevelser, bedre folkehelse og aktive, inkluderende
lokalsamfunn.
De frivillige organisasjonene gis en altfor lav støtte over statsbudsjettet, i forhold til
samfunnsnytten de bidrar med. Kulturvernforbundet ønsker derfor å se en reell satsing på
kulturvernfeltet i årene som kommer.
Statsbudsjettet for 2019 må legge til rette for økt kapasitet i organisasjonene ved å sikre
forutsigbar drift, støtte til prosjekter og tiltak for videreføring av kompetanse.
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Nå må politikerne ta ansvar frem en langsiktig strategi for å ta vare på kulturarven – dette
er et nasjonalt ansvar som krever tydelige, ambisiøse og målbare mål og økte midler over
statsbudsjettet. Dette er spesielt viktig før regionreformen trer i kraft, og bør synliggjøres i
statsbudsjettet for 2019 og i de kommende meldingene på området.
De frivillige organisasjonene må være del av denne strategien – deres innsats og
kompetanse er helt essensiell for å styrke feltet og nå målene. En opptrapping av støtten
til kulturvernorganisasjonenes samfunnsnyttige arbeid bør startes opp i statsbudsjettet for
2019
Tilskudd og videreføring av kompetanse er de viktigste forutsetningene for å nå målene –
dette krever politisk vilje, og samordning på tvers av aktuelle departement.
I statsbudsjettet for 2019 må bevilgningene til driftstilskudd til de frivillige
kulturvernorganisasjonene økes med totalt 17 mkr. Dette må øremerkes kulturvern og
begrunnes i den samfunnsnytte som blir utført av de frivillige organisasjoner. Økningen vil
gi forutsigbarhet til organisasjonene som i dag ikke får driftsstøtte. Vi foreslår følgende
fordeling:
Kulturrådet: Kap.320, post 55: Norsk kulturfond: + 10 mkr
Klima- og miljødepartementet: Kap. 1400, post 70: + 1 mkr
Samferdselsdepartementet: NY post jfr ny nasjonal transportplan (kap.11.5.2): + 6 mkr i
driftsstøtte
Tilskuddet til Kulturminnefondet må økes til 130 mkr (kapittel 1432 post 50) og støtten til
tekniske og industrielle kulturminner økes med 5 mill kroner (kapittel 1429 post 72)
Kulturminnefondet bør utvides for å forvalte tilskudd også til bevegelige kulturminner –
dette har de system for og ønsker også selv, men det krever øremerkede bevilgninger.
Styrkingen av momskompensasjonsordningen er bra – men rettighetsbasert
momskompensasjonen må være et mål.
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