BLI MEDLEM!

Forskerforbundet
ved museer og
kulturminnevern

For å bli medlem i FMK sender du en epost til
blimedlem@forskerforbundetfmk.no

KONTAKT OSS!

FMK

Send en epost til styret@forskerforbundetfmk.no
Facebook: @ForskerforbundetFMK
Nyheter, vedtekter, informasjon om styret, med mer
finnes på forskerforbundet.no/fmk

Den rekonstruerte Klunkestua i Perspektivet Museum – Folkeparken, Tromsø.
Foto: Mari Hildung/Perspektivet Museum

Har du spørsmål om ditt medlemskap, ta kontakt på
minside@forskerforbundet.no

FMK OG FORSKERFORBUNDET
HVA FÅR DU SOM MEDLEM I FMK?
Faglig nettverk på tvers av arbeidssteder i museer og
kulturminnevernsektoren
Mulighet til å ta opp faglige og fagpolitiske spørsmål
med foreningen eller kollegaer
Du kan delta på årsmøte og årlige fagseminar
Du kan få dekt reiseutgifter og opphold i forbindelse
med årsmøte og fagseminar
Du kan søke på årlige reisestipender til faglig
relevante reiser

FMK er tilknyttet Forskerforbundet, landets største
fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning,
høyere utdanning og kunnskapsformidling med ca.
22 000 medlemmer. Forskerforbundets hovedmål er
økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter
for medlemmene.
Forskerforbundets medlemmer arbeider i
vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige
stillinger ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer, arkiver, helseforetak og i offentlig
forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning.
Forskerforbundet har lokallag ved ca. 60 museer og
kulturminneverninstitusjoner.
Du må være medlem i Forskerforbundet for å bli medlem
i FMK. Innmelding i Forskerforbundet kan gjøres på
forbundets nettside.

Forskerforbundet
Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo
Besøksadresse: Tullins gate 2, Oslo
21 02 34 00
post@forskerforbundet.no
Fra Vestfoldmuseenes felles magasiner for kulturhistoriske gjenstander.
Foto: Mekonnen Wolday/Vestfoldmuseene

forskerforbundet.no

Fredet kulturmiljø i Sogndalstrand i Rogaland.
Foto: Kjell Andresen/Riksantikvaren

HVA ER FMK?
FMK er en av Forskerforbundets fagpolitiske foreninger, og
fungerer som en ressurs- og kompetansebase for forbundets
hovedstyre i ulike faglige og yrkesfaglige spørsmål som angår
FMKs medlemmer.
Medlemskap i FMK er åpent for alle Forskerforbundets
medlemmer innen museum og kulturminnevern.
Foreningen har omtrent 235 medlemmer (tall for 2018), og
rundt en fjerdedel av dem i kulturminnevernet.

OPPGAVER OG UTFORDRINGER
INNEN MUSEENE

FMK-HISTORIKK
FMK har sine røtter tilbake i 1918 med stiftelsen
av Norske museers landsforbund (i dag Norges
Museumsforbund), som jobbet for lønns- og
arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte i museer.
I 1949 ble dette skilt ut i foreningen for Vitenskapelige
tjenestemenn ved museer (VTM), som var en av
stifterne av Forskerforbundet. I 1994 skiftet VTM
navn til FMK – Forskerforbundet ved museer og
kulturminnevern.

Museer og kulturminneverninstitusjoner forvalter
kulturarv og kulturminner av lokal, regional og nasjonal
verdi. Museene har store samlinger av gjenstander,
kunstverk, fotografier, bygninger med mer, som deres
faglig ansatte utvikler, bevarer, forsker i, formidler og
stiller ut. Museene har stor faglig frihet til å definere sin
tilnærming til utvikling og formidling av kunnskap om
menneskeliv og kulturarv.
Samtidig forventes det at museene skal inkludere og
involvere publikum mer i sitt arbeid. De siste årene har
museene opplevd stagnerende offentlige bevilgninger.
De fleste har store etterslep i digitalisering og
tilgjengeliggjøring av samlingene. Forskning har de siste
årene vært definert som en av museenes kjerneoppgaver,
og det forventes at museene setter av tid til og øker sin
kompetanse i forskning på sine fagområder.

Oversiktsbilde over BC03 fra utgravning på Barcode B11-13, Bjørvika i Oslo (2008-09).
Foto: Andreas Kerr/Norsk Maritimt Museum

OPPGAVER OG UTFORDRINGER
INNEN KULTURMINNEVERNET
Kulturminnevernet forvalter kulturminner, kulturmiljøer
og landskap, på land og under vann, i henhold til norsk
lovgivning og internasjonale konvensjoner. De ulike
forvaltningsnivåene – Klima- og miljødepartementet,
Riksantikvaren, fylkeskommunene, Stortinget,
Sysselmannen på Svalbard, forvaltningsmuseer, Norsk
institutt for kulturminneforskning, kommunene og
andre aktører som Fortidsminneforeningen – behandler
reguleringsplaner og fredningssaker, og gjør arkeologiske
og andre undersøkelser i, forsker i og formidler
kulturminnene.

Kulturlandskap i Hjartdal kommune.
Foto: Unn Yilmaz/Riksantikvaren

I deler av kulturminnevernet finnes utstrakt bruk av
midlertidige stillinger, særlig innen arkeologien. En
utfordring kulturminnevernet har felles med museene,
er problemene et varmere, våtere og villere klima skaper
for bygningsvernet.

Norsk jernbanemuseums “Tertittoget” har tøffet daglig gjennom museumsparken
om sommeren siden 1962.
Foto: Mette Larsen, Norsk jernbanemuseum

Fra Agder Naturmuseums utstilling «Skatter eller skrot?».
Foto: Torvald Slettebø, agderkultur.no

