
NORGES KULTURVERNFORBUND 

ARBEIDSPLAN OG STRATEGI 2020-2022   

 
FORMÅL Norges kulturvernforbund skal arbeide for å styrke kulturvernets rolle i norsk 

samfunnsliv ved å: 

• bedre rammevilkårene for kulturvernet   

• støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og formidling av 

kulturminner 

• øke kjennskapen og interessen for historie og kulturvern  

 

HOVEDMÅL • Kulturvernorganisasjonene har gode forutsetninger for å gjøre en best mulig 
innsats på sine respektive områder, herunder innsamling, dokumentasjon, 
vern, bruk og formidling   

• De frivillige organisasjonene er del av den fagpolitiske satsingen på 
kulturvernfeltet, også i forhold  
til næringsutvikling, innovasjon og bærekraftig utvikling      

• Det er økt kjennskap til og interessen for historie og kulturvern i samfunnet 

SLAGORD Vi tar vare på kulturarven 

 

Delmål 1:  
Synliggjøre kulturvernorganisasjonenes samfunnsnytte og styrke organisasjonenes rolle 
 

Beskrivelse  
 
For å få en tydeligere rolle som en av de største aktørene og kunnskapsleverandørene på 
kulturvernfeltet, må Kulturvernforbundet og medlemsorganisasjonene jobbe aktivt med å 
dokumentere og synliggjøre organisasjonenes samfunnsnytte. Det er per i dag ingen samlet oversikt 
over organisasjonenes innsats og resultatene av denne. Kulturvernforbundet vil fortsette å arbeide  
for å styrke organisasjonenes vilkår slik at de kan gjøre en enda bedre innsats. Kulturvernforbundet  
vil også være en pådriver for å få på plass et organisert trepartssamarbeid mellom stat, kommune og 
kulturvernsektoren for å sikre at organisasjonene blir invitert med i beslutningsprosesser og ansett 
som en viktig ressurs og premissleverandør på kulturvernfeltet. Dette blir spesielt viktig på regionalt 
nivå i perioden 2020-2022. Kulturvernforbundet vil også arbeide for en bedre samordning av 
kulturvernfeltet på alle nivåer, fra stat til kommune. 

 

Tiltak 

Kulturvernforbundet skal: 

• i samarbeid med medlemsorganisasjonene dokumentere og synliggjøre organisasjonenes 
samfunnsnytte på alle områder 

• arbeide for å styrke medlemsorganisasjonenes vilkår gjennom økt grunnstøtte, full og 
rettighetsbasert momskompensasjonsordning og annen offentlig og privat støtte 

• arbeide for bedre samordning av kulturvernfeltet på alle nivåer  

• arbeide for at Regjering og Storting legger klare føringer for at kulturvernorganisasjonene inviteres 
inn i beslutningsprosesser på nasjonalt, fylkes- og kommuneplan   

• bidra til å styrke arbeide for å gjøre forvaltningen kjent med kulturvernorganisasjonene i de nye 
fylkeskommunene og legge til rette for økt samarbeid med det frivillige kulturvernet 

• sette kulturvernpolitikk på dagsorden gjennom den årlige kulturarvkonferansen og andre seminarer 
 
 



Delmål 2 
Styrke organisasjonene faglig og bidra til økt samordning   
 

Beskrivelse 
 
Kulturvernorganisasjonene representerer hele bredden innenfor kulturvernfeltet. Det er en styrke at 
medlemsorganisasjonene har hver sine interesseområder og spisskompetanse på hvert sitt felt. 
Samtidig er det mange likhetstrekk mellom organisasjonene, og områder de kan utvikle hver for seg  
og sammen. Kulturvernforbundet vil bidra til en faglig styrking av organisasjonene og en styrking av  
det frivillige kulturvernfellesskapet. Dette vil vi gjøre ved å skape møteplasser for organisasjonene, 
legge til rette for erfaringsutveksling og inspirasjon og ved å sette faglige temaer på dagsorden. 
Kulturvernforbundet vil også legge til rette for et tettere samarbeid og bedre samordning mellom 
medlemsorganisasjonene på regionalt nivå i denne perioden.   

 

Tiltak 
 
Kulturvernforbundet skal: 
 

• bidra til organisasjonsutvikling og økt samordning ved å arrangere faste møter mellom 
Kulturvernforbundet og medlemsorganisasjonene  

• fasilitere felles faglige møtepunkter for medlemsorganisasjonene 

• arbeide for økt samordning av det frivillige kulturvernfeltet i utvalgte fylkeskommuner  

• videreutvikle Kulturminnedagene som en felles nasjonal satsning og arena for samarbeid 

• bidra til økt internasjonalt samarbeid på kulturvernfeltet 

• være pådriver for økt digitalisering av kulturvernorganisasjonenes virksomhet  

• være pådriver for økt engasjement for utdanningstilbud innenfor tradisjonshåndverk  
 

Delmål 3 
Øke det frivillige kulturvernets omdømme   
 

Beskrivelse 

 
Med høyt engasjement og spisskompetanse på hver sine områder, gjør kulturvernorganisasjonene  
en betydelig innsats for å ta vare på, formidle og videreføre kulturarven. Vi vil at flere skal kjenne til 
denne innsatsen. Dette er viktig med tanke på organisasjonsutvikling og rekruttering, men også for 
skape interesse og engasjement for kulturvern, for å bidra til økt verdiskaping, for å påvirke 
myndigheter og politikere og for å fremme forståelsen for at kulturvern kan gi grunnlag for 
næringsutvikling, innovasjon og bærekraft. Kulturvernforbundet vil synliggjøre det frivillige 
kulturvernets aktiviteter, kompetanse og samfunnsnytte, og øke det frivillige kulturvernets 
omdømme. Vi vil også arbeide for at kulturvernorganisasjonene framstår som en tydelig, mangfoldig 
og samlet bevegelse. 

 

Tiltak 
 
Kulturvernforbundet skal:   

  

• øke bevisstheten om det frivillige kulturvernarbeid i samfunnet generelt, være synlige i offentlige 
kulturverndebatter og delta på seminarer og relevante konferanser arrangert av andre 
organisasjoner og aktører  

• Være mer synlig i media, dele og spre innhold fra alle medlemsorganisasjonene, ha en oppdatert og 
aktuell nettside og være synlige og aktive i sosiale medier   

• promotere Kulturminnedagene for å synliggjøre mangfoldet i kulturvernaktiviteter landet rundt 

• videreutvikle nettverksforbindelser med relevante offentlige institusjoner og andre 
samarbeidspartnere  

• kartlegge potensielle støttespillere, for eksempel næringslivsaktører med tilknytning til 
kulturvernfeltet 

 


