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Nytt kontingentsystem – Norges Kulturvernforbund 2022 
 
Rapport fra arbeidsgruppe  
 
I henhold til sak 5 ved Landsmøte 2020 ble det vedtatt at medlemskontingenten for Norges 
Kulturvernforbund skulle vurderes justert og forslag om dette skulle legges fram på neste landsmøte.  
 
Landsmøtets vedtok: Styret nedsetter en gruppe for å vurdere kontingentsystemet og fremme forslag 
til endringer i kontingenten med utgangspunkt i prisstigningen og saksfremlegget. Styret gir sine 
anbefalinger på landsmøtet i 2022. Styrets forslag ble enstemmig godkjent.» 
 
 
På denne bakgrunn opprettet styret en arbeidsgruppe med følgende deltakere: 

 

• Jan Solberg fra Kulturvernforbundet – leder 

• Tone Moseid – Slekt og Data, styremedlem Kulturvernforbundet  

• Knut Sterud – Forbundet av norske museumsvenner, styremedlem Kulturvernforbundet  

• Per Hillesund – Forbundet Kysten  

• Tor Anders Bekken Martinsen – Landslaget for lokalhistorie  

• Marthe Thiis-Evensen fra Kulturvernforbundet - sekretær 
 
Gruppen har avholdt 2 møter, som har resultert i denne rapporten.  
 
 
Bakgrunn 
 
Kontingenten for medlemmer i Kulturvernforbundet har stått uforandret siden foreningen startet 
opp i 1994. Kulturvernforbundet er i stor grad finansiert ved direkte statstilskudd og avlaster 
medlemsorganisasjonene for kostnader til de fellesfunksjoner forbundet utøver. Samtidig er det 
viktig at det tydelig markeres gjennom kontingentsystemet at forbundet er etablert av 
medlemsorganisasjonene og at dialogen mellom medlemsorganisasjonene og forbundet er det som 
setter retningen for virksomheten.  
 
Grunnprinsippet i kontingentsystemet er i dag kr 1 pr medlem, og med kr 1000 som nedre grense og 
kr 10 000 som øvre grense. I tillegg er det egne satser for medlemmer med institusjoner og 
organisasjoner som medlemmer. Assosierte medlemmer har halv kontingent. Følgende formulering 
har vært tatt inn i landsmøteprotokoller: «Ingen medlemsorganisasjon betaler mindre enn kr 1000,- 
og mer enn kr 10 000,- i årlig kontingent. Medlemsorganisasjoner med mer enn 1000 personlige 
medlemmer betaler kr 1,- pr. medlem. Paraplyorganisasjoner betaler kr 100,- pr. medlem. 
Organisasjoner som i all hovedsak har institusjonsmedlemmer betaler kr 25,- pr. institusjonsmedlem. 
Kontingenten beregnes på grunnlag av innbetalt kontingent/medlemstall pr. 31/12 forrige år.»  
 
Siden kontingenten har vært den samme i alle år, er det tatt opp spørsmål om kontingenten bør 
prisjusteres eller endres på annen måte.  Dette for å markere at medlemmene også tar sin del av 
kostnadene sett i forhold til at statstilskudd mv øker. 
 
Det andre forhold som har vært tatt opp er behovet for en viss forenkling av kontingentkategoriene 
fordi det for noen av medlemsorganisasjonene som har andre medlemskategorier enn personlige 
medlemmer ikke er helt enkelt å regne ut kontingenten. I et særskilt styrevedtak 12.02.1997 ble det 
ytterligere presisert hva som ble regnet for paraplyorganisasjon og hva som er organisasjoner med 
institusjonsmedlemmer: «En paraplyorganisasjon er en organisasjon med organisasjoner, foreninger, 
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lag o.l som medlemmer. Kontingenten til paraplyorganisasjonen er knyttet til enkeltindivider. I en 
organisasjon med institusjonsmedlemmer, betales kontingenten etter antall institusjoner i 
organisasjonen. Dette vil gjelde for Norsk Forening for Fartøyvern og Landslaget for Lokal- pg 
Privatarkiv (vedtatt på styremøte 12.02.1997).» Etter 1997 har det kommet til nye 
medlemsorganisasjoner som har en blanding av medlemstyper, og som det dermed har vært 
krevende å beregne kontingenten for. 
 
Eventuelle endringer i kontingentsystemet må også forholde seg til at kontingentnivået også 
bestemmer antall stemmer på landsmøtet. Gruppen bør også se på om dette bør videreføres som i 
dag. Norges Kulturvernforbunds vedtekter har følgende bestemmelse: 

6. Antall stemmer fordeles slik at hovedmedlemsorganisasjoner som betaler  
• over 2/3 av maksimal kontingent har fire stemmer  
• inntil 2/3 av maksimal kontingent har tre stemmer  
• under 1/3 av maksimal kontingent har to stemmer.»  

 
Arbeidsgruppens vurdering 
 
Når det gjelder utforming av kontingentsystemet, har arbeidsgruppen drøftet ulike varianter.  
Spesielt ble det vurdert om en skulle lage en ordning basert på et økonomisk grunnlag og ikke 
medlemsgrunnlag. Kontingenten kunne da beregnes ut ifra en prosent av fjorårets driftskostnader i 
henhold til regnskap. Vi vil da kunne ta utgangspunkt i sentralleddets regnskap, hvor vi kan hente ut 
tall fra blant annet Lotteri- og stiftelsessystemet (https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-
momskompensasjon-generell-ordning/tal-og-rapportar-generell-ordning/).  Arbeidsgruppen fant at 
dette ikke var hensiktsmessig og at erfaringene med det nåværende system ikke var så dårlige at en 
total omlegging var aktuelt. 
 
Arbeidsgruppen drøftet mulighetene for å forenkle dagens kontingent spesielt for de 
organisasjonene som har kontingent over minstenivå, men under maksnivået.  Ut fra dette var det 
enighet om at organisasjonene som i dagens system er i «midten», burde få en kontingentsats kr 
5000.  De organisasjonene som i dag betaler mer enn 2/3 av maksnivå gis sats kr 10 000 og de som 
har mindre enn 1/3 av maks kontingent i dag gis ny sats kr 1000.  Alt i alt vil dette gi relativt små 
kontingentendringer for de enkelte medlemsorganisasjoner. 
 
Innplasseringen av nåværende medlemsorganisasjoner foretas basert på nåværende innplassering og 
kriterier, dvs at for medlemsorganisasjoner legges antall personmedlemmer til grunn, og for 
paraplyorganisasjonene og institusjonsorganisasjoner legges nåværende innplassering til grunn. I de 
senere år har det ikke skjedd endringer i innplasseringen, og vi forventer ikke at det blir ofte 
endringer i årene framover.  Styret bestemmer kontingentinnplasseringen etter dialog med de 
enkelte medlemsorganisasjoner hvis det skulle være grunnlag for endringer.  Tilsvarende plasseres 
nye medlemsorganisasjoner inn av styret etter antall medlemmer, økonomi og andre forhold utfra 
skjønn. 
 
Dette forslaget vil ikke kreve endringer i vedtektene og de antall stemmer medlemsorganisasjonene 
har på Kulturvernforbundets landsmøte. 
 
Arbeidsgruppen var enige om at kontingentnivået burde økes bla med henblikk på prisutviklingen 

gjennom årene. Konsumprisøkning fra 1994 til 2021 har vært på 77,5 %.  Arbeidsgruppen kom fram 

til at en økning på 50 prosent vil være riktig.  Det forutsettes at kontingenten holdes stabil og 

forutsigbar over en noe lengre periode framover før det bør foretas en eventuell vurdering av nivået.  

Kontingenten blir da i årene framover: 

 Kr 1500 for de minste organisasjonene 
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 Kr 7500 for de mellomstore organisasjonene 

 Kr 15000 for de største organisasjonene 

 

Vedlagt er tabell som viser forenklingen av strukturen og hvordan dette slår ut med det nåværende 

nivå.  I tillegg vises hva kontingenten blir etter økning på 50 prosent. 

 

Konklusjon og forslag 

• Medlemssystemet forenkles ved at organisasjonene kategoriseres enten som;  

liten, mellomstor eller stor paraplyorganisasjon eller medlemsorganisasjon. For de 

nåværende medlemmer legges dagens innplassering til grunn.  For framtidige nye 

medlemmer og eventuelle justeringer fastsettes dette av Kulturvernforbundets styre basert 

på medlemstall, organisasjonens økonomi og andre relevante forhold. 

 

• Kontingentsatsene justeres med 50 % og forenkles slik at vi kun har tre ulike satser for 

kontingent:  

 

• Stor medlemsorganisasjon og stor paraplyorganisasjon:  

kr 15 000 

 

• Mellomstor medlemsorganisasjon og mellomstor paraplyorganisasjon:  

kr 7500 

 

• Liten medlemsorganisasjon og liten paraplyorganisasjon: 

kr 1500 

 

 

Arbeidsgruppens anbefaling er enstemmig. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.01.2022 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontingent Kulturvernforbundet
Kontingent 

2020

Medlemmer 

2020 Type organisasjon

Forslag 3 

satser 50 % økning Endring

Stemmer 

landsmøte

Medlemmer 

og anslag 

personer

Kontingent 

pr person

Norges Husflidslag   10 000 22 993 Stor medlemsorganisasjon 10 000 15000 5 000 4 22 993 0,65

Slekt og Data   10 000 10 941 Stor medlemsorganisasjon 10 000 15000 5 000 4 10 941 1,37

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber   10 000 50 000 Stor paraply 10 000 15000 5 000 4 50 000 0,30

Landslaget for lokalhistorie  10 000 72 433 Stor paraply 10 000 15000 5 000 4 72 433 0,21

Forbundet KYSTEN   9 895 9 895 Stor medlemsorganisasjon 10 000 15000 5 105 4 9 895 1,52

Norske Akevitters Venner * 7 980 7 980 Stor medlemsorganisasjon 10 000 15000 7 020 4 7 980 1,88

Fortidsminneforeningen  6 884 6 884 Stor medlemsorganisasjon 10 000 15000 8 116 4 6 884 2,18

Forbundet for Norske Museumsvenner   5 700 57 Mellomstor paraply 5 000 7500 1 800 3 23 000 0,33

Norsk Forening for Fartøyvern   4 650 186 Mellomstor paraply 5 000 7500 2 850 3 5 000 1,50

Norsk Kulturarv   4 000 1 104 Mellomstor paraply 5 000 7500 3 500 3 1 104 6,79

Arkivforbundet   3 000 120 Liten paraply 1 000 1500 -1 500 3 500 3,00

Norsk Jernbaneklubb   2 121 2 121 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 -621 2 2 121 0,71

Rutebilhistorisk Forening   1 540 1 540 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 -40 2 1 540 0,97

Norsk Slektshistorisk Forening   1 427 1 427 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 73 2 1 427 1,05

Foreningen SKIPET   1 402 1 402 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 98 2 1 402 1,07

Norsk Fyrhistorisk Forening   1 000 90 Mellomstor paraply 5 000 7500 6 500 3 5 000 1,50

Den norske historiske forening (HIFO)   1 000 729 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 500 2 729 2,06

Norsk Folkeminnelag  1 000 391 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 500 2 391 3,84

Norsk Folkedraktforum   1 000 110 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 500 2 110 13,64

Norges Metallsøkerforening   1 000 630 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 500 2 630 2,38

Norges Linforening   1 000 139 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 500 2 139 10,79

Norsk Heraldisk Forening   1 000 265 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 500 2 265 5,66

Nuperelleforeningen 1 000 150 Liten medlemsorganisasjon 1 000 1500 500 2 150 10,00

Europa Nostra Norge 1 000 20 Liten paraply 1 000 1500 500 2 20 75,00

Landsforeningen for luftfartøyvern   1 000 10 Liten paraply 1 000 1500 500 2 150 10,00

Museumsbanerådet  1 000 8 Liten paraply 1 000 1500 500 2 500 3,00

Assosierte: 99 599 105 000 157 500 57 901 71 225 304 0,70

Norske Parker

Luftsporsforbund 5 000 Stor assosiert 5 000 7500

Bygdekvinnene 5 000 11 229 Stor assosiert 5 000 7 500
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Vedlegg 
 
Sak 38/2021 – Arbeidsgruppe kontingentsystemet  
 
Vedlegg til sakspapirer for styremøte 23.august 2021:  
Nytt medlemskontingent 2021 – Norges Kulturvernforbund  
 
Bakgrunn for saksbehandlingen:  
Kontingenten for medlemmer i Kulturvernforbundet har stått uforandret siden foreningen startet 
opp i 1994. Kulturvernforbundet er i stor grad finansiert ved direkte statstilskudd og avlaster 
medlemsorganisasjonene for kostnader til de fellesfunksjoner forbundet utøver. Samtidig er det 
viktig at det tydelig markeres gjennom kontingentsystemet at forbundet er etablert av 
medlemsorganisasjonene og at dialogen mellom medlemsorganisasjonene og forbundet er det som 
setter retningen for virksomheten.  
Grunnprinsippet i kontingentsystemet er i dag kr 1 pr medlem, og med kr 1000 som nedre grense og 
kr 10 000 som øvre grense. I tillegg er det egne satser for medlemmer med institusjoner og 
organisasjoner som medlemmer. Assosierte medlemmer har halv kontingent. Utredningen bør 
vurdere om det kan gjøres forenklinger eller andre endringer i dette systemet.  
Kontingentnivået bestemmer også antall stemmer på landsmøtet. Gruppen bør også se på om dette 
bør videreføres som i dag. Iht. Norges Kulturvernforbund sine vedtekter vedtatt 26. april 2009, § 4. 
Landsmøte, så står det oppført følgende om dagens medlemskontingent og antall stemmer:  
«….  
 
4. Kun de hovedmedlemsorganisasjonene som har betalt årets kontingent har stemmerett på 
landsmøtet.  

5. Antall stemmer beregnes ut fra den kontingent hovedmedlemsorganisasjonen betalte for 
inneværende år.  

6. Antall stemmer fordeles slik at hovedmedlemsorganisasjoner som betaler  

• over 2/3 av maksimal kontingent har fire stemmer  
• inntil 2/3 av maksimal kontingent har tre stemmer  
• under 1/3 av maksimal kontingent har to stemmer.»  
 
På bakgrunn av denne informasjonen ble det ifølge protokoll fra Landsmøte 2020, sak 5, vedtatt 
følgende:  
 
«Vedtak: Styret nedsetter en gruppe for å vurdere kontingentsystemet og fremme forslag til 
endringer i kontingenten med utgangspunkt i prisstigningen og saksfremlegget. Styret gir sine 
anbefalinger på landsmøtet i 2022. Styrets forslag ble enstemmig godkjent»  
 
I den forbindelse ønsker vi å opprette en gruppe hvor Jan Solberg fra Kulturvernforbundet er leder og 
Marthe Thiis-Evensen sekretær. Videre ønsker vi å fremme et forslag til styret om at vi kontakter 
følgende personer til å delta i arbeidsgruppen:  
 
o Tone Moseid – styremedlem Kulturvernforbundet  

o Knut Sterud – styremedlem Kulturvernforbundet  

o Per Hillesund – Forbundet Kysten  

o Tor Anders Bekken Martinsen – Landslaget for lokalhistorie  
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Totalt vil gruppen da bestå av 6 personer, hvorav to av dem er fra Kulturvernforbundet sitt 
sekretariat, to fra Kulturvernforbundet sitt styre, samt to personer fra våre medlemsorganisasjoner.  
Gruppen bør avholde 3 møter før endelig rapport gjøres ferdig innen medio november.  
Gruppen bør se på to ulike utgangsalternativer når det gjelder endring av medlemskontingenten:  
 
1. Beholder dagens ordning, men prisjustere det, eks. 10 %. Denne ordningen forutsetter at vi 
definere noen av våre organisasjoner tydeligere.  

2. Beregne kontingent ut ifra en prosent av fjorårets driftskostnader i henhold til regnskap. Vi tar da 
utgangspunkt i sentralleddets regnskap, hvor vi kan hente ut tall fra blant annet Lotteri- og 
stiftelsessystemet (https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-
ordning/tal-og-rapportar-generell-ordning/).  
 
Tilleggsinformasjon:  
I referat fra årsmøte holdt den 27. april 2008, så står det følgende retningslinjer for 
medlemskontingenten:  
 
«Ingen medlemsorganisasjon betaler mindre enn kr 1000,- og mer enn kr 10 000,- i årlig kontingent. 
Medlemsorganisasjoner med mer enn 1000 personlige medlemmer betaler kr 1,- pr. medlem. 
Paraplyorganisasjoner betaler kr 100,- pr. medlem. Organisasjoner som i all hovedsak har 
institusjonsmedlemmer betaler kr 25,- pr. institusjonsmedlem. Kontingenten beregnes på grunnlag av 
innbetalt kontingent/medlemstall pr. 31/12 forrige år.»  
 
Forskjellen på en paraplyorganisasjon og organisasjoner med institusjonsmedlemmer:  
 
«En paraplyorganisasjon er en organisasjon med organisasjoner, foreninger, lag o.l som medlemmer. 
Kontingenten til paraplyorganisasjonen er knyttet til enkeltindivider. I en organisasjon med 
institusjonsmedlemmer, betales kontingenten etter antall institusjoner i organisasjonen. Dette vil 
gjelde for Norsk Forening for Fartøyvern og Landslaget for Lokal- pg Privatarkiv (vedtatt på styremøte 
12.02.1997).» (Kilde: «Referat fra årsmøte 27. april 2008)  
 
Denne informasjonen bør ligge til grunn for videre drøfting av medlemskontingenten ref. punkt 1 og 

2 ovenfor. 


