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Museumsforbundet 

Om museumsforbundet 

Norges museumsforbund er 

interesseorganisasjonen for 

museumspolitisk arbeid og faglig 

utvikling. Formålet er å:  

• arbeide for videreutvikling av 

museenes innsatsområder: fornying, 

forvaltning, forskning og formidling 

• være faglig møteplass for debatt, 

kompetanseheving og 

kunnskapsdeling, samarbeid mellom 

museene og relevante forsknings- 

og utdanningsmiljøer, nasjonalt og 

internasjonalt 

• bidra til å synliggjøre og styrke 

museenes samfunnsrolle 

• være pådriver og kunnskapsressurs i 

den offentlige debatten om 

museenes faglige og politiske 

interesser 

Historie 

Norges museumsforbund ble opprettet i juni 

1996 som en direkte videreføring av Norske 

Kunst- og Kulturhistoriske Museer 

(NKKM) og Norsk Museumspedagogisk 

Forening. NKKM er fortsettelsen av Norske 

Museers Landsforbund som ble stiftet i 

1918. Fra mai 2000 ble Norges 

museumsforbund slått sammen med Norske 

Naturhistoriske Museers Landsforbund 

(NNML). Samisk Museumslag (SML) var 

fra stiftelsen i 1989 en frittstående 

organisasjon, men vedtok i 2006 å gå inn 

som seksjon i Norges museumsforbund. 

SML ble tatt opp som egen seksjon fra 

2007. Foreningen norske vitensentre (FNV) 

var egen seksjon fra 2009, men ble etter 

eget forslag lagt ned på årsmøtet i Norges 

museumsforbund i 2015. 

HM Dronning Sonja er Museumsforbundets 

høye beskytter. 

Drift og medlemskap 

Norges Museumsforbund har 132 

institusjonsmedlemmer, 100 personlige 

medlemmer og åtte assosierte medlemmer. 

 Fra 2016 tas det ikke opp nye personlige 

medlemmer. Medlemskap i Norges 

museumsforbund er åpent for alle museer i 

Norge som tilfredsstiller ICOMs definisjon 

av et museum, og som slutter seg til 

museumsforbundets vedtekter. 

Virksomheten driftes av et sekretariat med 

tre ansatte, og bygger ut over dette på 

frivillig innsats gjennom et styre, ni 

fagseksjoner og flere styreoppnevnte utvalg 

og komiteer. Norges museumsforbund eier 

Norsk museumstidsskrift som utgis av 

Universitetsforlaget. 

Museumssignatur 

Yrjar Heimbygdslag fikk tildelt 

museumssignaturen "YHL" fra den gang 

NKKM. Ved spørsmål omkring denne 

signaturen, er Norges museumsforbund nå 

(2018) rette adresse.  

https://museumsforbundet.no/ 

 

 


