
Høring av Riksantikvarens utkast til revidert frivillighetsstrategi – 
Riksantikvarens strategi for samarbeid med frivillig sektor – frist for innspill er 
30. mai 2022.  
 
Riksantikvaren sender med dette ut utkast til revidert frivillighetsstrategi for Riksantikvaren. 
En sterk frivillig sektor innen kulturmiljøfeltet er viktig for hele kulturmiljøforvaltningen. 
Riksantikvaren ønsker å bidra til å styrke frivilligheten og legge til rette for bedre 
medvirkning. Den reviderte strategien bygger på Riksantikvarens tidligere 
frivillighetsstrategier, men skiller seg fra de to foregående ved at denne strategien ser frivillig 
sektor, medvirkning og hele kulturmiljøforvaltningen i sammenheng. De strategiske målene 
og handlingsplanen er likevel Riksantikvarens egne mål og tiltak for bedret samarbeid med 
frivillig sektor.  
 
Engasjement som ett av tre nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken 
Stortingsmelding nr. 16 «Nye mål i kulturmiljøpolitikken - engasjement, bærekraft og 
mangfold» (2019-2020) peker ut engasjement som ett av de tre nasjonale målene for 
kulturmiljøpolitikken: «alle skal ha mulighet til å engasjere seg og ta ansvar for kulturmiljø». 
Frivillig sektor er helt avgjørende for å nå dette målet, og for å nå de to andre målene fastsatt 
i stortingsmeldingen:  
• «Kulturmiljø skal bidra til bærekraftig utvikling gjennom helhetlig samfunnsplanlegging» 
• «Et mangfold av kulturmiljø skal tas vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelse og 
bruk» 
 
Frivillighetsstrategiens mål og innhold  
Riksantikvarens frivillighetsstrategi skal bidra til å styrke samarbeidet mellom 
kulturmiljøforvaltningen og frivillig sektor. Frivillighetsstrategien viser i korte trekk hvordan 
frivilligheten innen kulturmiljøfeltet er mangfoldig, at den favner bredt og at frivillig innsats 
er helt avgjørende for at vi får tatt vare på kulturminner og kulturmiljø, men også at 
frivilligheten er i endring. Det er viktig for Riksantikvaren å støtte opp om frivillig sektor i 
alle sammenhenger, samtidig er det helt avgjørende at frivillig sektor er fri og uavhengig. Selv 
om frivillighetsstrategien tegner opp et større bilde av frivilligheten innen kulturmiljøfeltet, 
er den bygd opp slik at det er Riksantikvarens egne mål og tiltak for samarbeid med frivillig 
sektor på nasjonalt nivå som er formulert i teksten. Strategien omtaler fylkeskommunene, 
kommunene og Sametinget, men det er viktig å understreke at disse styrer sin egen 
frivillighetspolitikk. 
 
Hva Riksantikvaren ønsker innspill på  
Riksantikvaren ber om alle typer tilbakemeldinger og innspill til forslaget, men ber særlig om 
følgende:  
• Evt. merknader til frivilligheten i endring og utfordringsbildet  
• Evt. merknader til visjon, mål og tiltak  
• Evt. merknader til forslag til handlingsplan 
 
Høringsinstanser og frist for innspill  
Frivillige organisasjoner, regionalforvaltningen, Sametinget, byantikvarene, Norsk 
Kulturminnefond, utvalgte direktorater og øvrige høringsinstanser.  
 
Riksantikvaren ber om uttalelser til forslaget sendes innen 30.05 2022 på e-post til: 
postmottak@ra.no.  
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