
 
 
Innspill på statsbudsjettet 2016 fra DIS-Norge, Slekt og Data 
Budsjetthøring: Post 55. Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål og Kap. 329 Arkivformål. 

 
DIS-Norge, Slekt og Data er landets største organisasjon for slektsforskere. Vi er over 10.000 
medlemmer, fordelt på 18 distriktslag og mer enn 50 lokallag spredt over hele landet.  
 

Våre medlemmer finner, bevarer og formidler slekts- og personhistorie - og bidrar i så måte med å 
bevare vår kulturarv – i tråd med de overordnede målene for bevilgningene til kulturformål. Vi har et 
godt samarbeid med arkivene og bidrar med å transkribere og digitalisere innhold - og ikke minst 
formidler vi kunnskap om innhold og bruk av arkivene til privatpersoner, og avlaster i så måte 
offentlige ressurser. Vi er medlem i Norges Kulturvernforbund, men er en av de 
kulturvernorganisasjonene som i dag ikke får statlig støtte. 
 
Kulturvernorganisasjonene må likestilles og post 55 økes 

Slektsforskning bringer vår egen historie nærmere og skaper interesse for vår egen fortid. 

Kunnskapen om mennesker som levde før oss gir oss verdifull innsikt i vår egen identitet. I en tid med 

stor mobilitet kan slektsforskning bidra til å hjelpe oss med å forstå samtiden i alt sitt mangfold. 
 

DIS-Norge, Slekt og Data bidrar med faglig kompetanse og kurs, vi tilrettelegger for kunnskapsdeling 

både digitalt og lokalt, og vi stimulerer til at slekts- og personhistorier blir bevart. Den 

organisasjonsdrevne kulturminneforvaltningen kan ikke alene ivareta våre nasjonale 

kulturminneinteresser. Varig driftsstøtte til kulturvernorganisasjonene legger best til rette for 

effektivt spleiselag. 

 

Den immaterielle kulturarven må styrkes 

Slektsforskning er ikke lenger kun en privat hobby, det er en sentral og viktig del av vår immaterielle 

kulturarv og lokale historie. På grunn av sin egenart er immateriell kulturarv gjerne usynlig i forhold 

til den materielle. Men uten familie- og personhistoriene risikerer vi å gå glipp av halve historien. For 

hvilken verdi har gamle hus, hvis vi ikke vet hvem som bygde dem og levde der?  
 

Kulturrådet ved Faglig utvalg for kulturvern, innarbeider immateriell kulturarv som et særskilt 

satsingsområde i sin områdeplan for 2015-2018. Denne prioriteringen må gjenspeiles i 

statsbudsjettet for de neste tre årene. 

 

Viktig samarbeidspartner og faglig ressurs 

DIS-Norge, Slekt og Data har et organisasjonsapparat som gjør at vi kan spre kunnskap nedover og 

utover over hele landet på en effektiv måte. Med statlig støtte på 2-3 millioner kan vi tilrettelegge og 

øke kursingen av egne frivillige og skalere opp det arbeidet vi gjør i dag. Med støtte på lik linje med 

flere av de andre kulturvern-organisasjonene kan vi i enda større grad: 

 Avlaste de statlige arkivene gjennom å bidra med faglig veiledning til besøkende.  

 Vi kan bidra til at flere historiske kilder blir transkribert og digitalisert.   

 Vi kan bidra til at person- og familiehistorier ikke går tapt -  men blir bevart for fremtidige 
generasjoner. 

 

Den samfunnsmessige gevinsten av dette vil kunne bli adskillig høyere enn kostnadene. Det er et 

effektivt og konstruktivt samspill mellom det offentlige og private. 

 

For mer informasjon kontakt gjerne:  

Anne Schiøtz: generalsekretar@disnorge.no/91185604 


