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UTTALELSE FRA ÅRSMØTET 16. SEPTEMBER 2017: 

Vedr. statlig driftstøtte til Forbundet for norske museumsvenner (FNM) og 

tilfredsstillende rammer for det frivillige kulturvernarbeidet i Norge. 
 

Store og små museer, bygdetun m.fl. over hele Norge har knyttet til seg venneforeninger som en stor frivillig 

ressurs. Venneforeningene bistår med svært omfattende frivillig arbeid i lokalsamfunn rundt i hele landet.  

 

Konsoliderte museer og lokale venneforeninger 

De konsoliderte museene består i dag av flere mindre enheter. De fleste enhetene har egne venneforeninger. 

Det frivillige arbeidet dekker et bredt spekter innen kultur, natur- og miljøaktiviteter generelt, og kulturvern 

spesielt. Venneforeningene er ifølge Norsk Museumsforbund helt avgjørende for virksomheten ved de fleste 

museer, bygdetun m.fl.  

 

56 venneforeninger med ca. 20 000 medlemmer 

Forbundet for norske museumsvenner (FNM) er en sammenslutning av 56 venneforeninger ved store og små 

museer, bygdetun og andre kulturinstitusjoner i Norge. Vi er tilsluttet Kulturvernforbundet og er det 4. 

største landsdekkende forbundet med ca. 20 000 medlemmer. FNM ble stiftet i 1997, og er i år 20 år. Vi har 

i løpet av denne tiden ikke mottatt statlig støtte. 

 

Svært stor frivillig innsats og samfunnsverdi på kulturvernsektoren 

Samlet utgjør denne frivillige innsatsen en svært stor samfunnsverdi og kommer store deler av befolkningen 

til gode. Vi har i løpet av de siste årene fått stadige flere venneforeninger i FNM. Dette er ressurskrevende 

da vi så langt ikke har noen administrasjon og kun et styret basert på frivillighet. Venneforeningenes 

frivillige innsats kommer store deler av befolkningen til gode.  

 

I framtida med så mange lokale lag, og behov for rekruttering av enda flere venneforeninger spesielt i Nord-

Norge, er det behov for en viss samordning, utveksling av erfaring, informasjons- og kompetansegivende 

tiltak m.m. Dette er ikke mulig uten statlig bidrag. 

 

Vi bør være en organisasjon i tråd med ønske om stort lokalt engasjement og innsats, og hvor hovedtyngden 

av arbeidet skjer lokalt. Vi brenner for kulturvernet i Norge, og mener en økt satsing på dette området er 

uhyre viktig for vår identitet, for god kunnskaps- og kulturformidling, for å sikre gode norske verdier og 

også legge et grunnlag for framtidig generasjoner. 

 

Vi anmoder om statlig støtte for å følge opp dette arbeidet! 
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