Utkast

Referat fra styremøte i LLP, 28. januar 2016 i Oslo Byarkiv
Tilstede: Tom Oddby, Petter Høiaas, Karin Gjelsten, Mads Langnes, Cecilie Lintoft, Ole
Martin Rønning, Elin Østevik. Terje Haram og Morten Evensen deltok under sak 4. Ellen
Rødsjø deltok som representant for Riksarkivaren under sak 4 og 5. Inger Lene Nyttingnes var
fraværende.
Referent: Ole Martin Rønning
Sak 1/2016: godkjenning av referat fra forrige styremøte og AU-møte
Saken ble besluttet utsatt til slutten av møtet.
Sak 2/2016: økonomi og regnskap pr. 31. desember 2015
På grunn av organisasjonssekretærs fravær ble saken trukket.
Sak 3/2016: Asta
Terje Haram og Morten Evenes orienterte om Stiftelsen Asta:
Tidligere var forholdet mellom Asta og Riksarkivet problemfritt. I den senere tid er det
oppstått flere konfliktområder. Bakgrunnen er ulike initiativ fra Arkivverket ved Ole Gausdal
som sannsynligvis ønsker å endre Astas selskapsform med sikte på å legge
programutviklingsvirksomheten inn under Riksarkivets kontroll. Siden Asta er registrert som
en stiftelse ligger det juridiske bindinger på hva som er mulig. En eventuell omdanning av
Asta må godkjennes av stiftelsestilsynet. Verdier kan ikke føres ut av stiftelsen.
LLP er forespurt om å være med i Arkivverkets forprosjekt ”Infrastruktur for arkivsektoren”.
Måle for prosjektet skal være å ”legge et godt grunnlag for å videreutvikle systemporteføljen
og oppfylle sektorens og brukernes behov”. Dette kan være et skyggeprosjekt som har til
hensikt å innlemme Asta i Riksarkivet.
Asta er i ferd med å utvikle en modulversjon med forenklede løsninger for registrering lokalt.
Det er også planer om å gjenopprette Asta brukerforum. En ny, webbasert versjon av Asta er i
startfasen og vil utvikles gjennom 2016 og 2017.
Vedtak: Styret bestemte at LLP skriver et brev til Riksarkivaren hvor de juridiske
implikasjonene ved en eventuell omdanning av Asta blir problematisert. LLP slutter seg til det
skisserte forprosjektet om infrastruktur for arkivsektoren, men ønsker at forprosjektet legges
inn under SAMDOK. LLP vil foreslå dette på førstkommende styringsgruppemøte i
SAMDOK.
Sak 4/2016: orienteringssaker
KOSTRA:
LLP har deltatt på møte med SSB, Bergen kommune og Kulturdepartementet. Det er i ferd
med å bli utformet egne funksjonsbeskrivelser for daglig- og depotarkiv.
Funksjonsbeskrivelsene vil eventuelt bli innført etter godkjennelse av KOSTRAs råd.
Tidligste rapportering vil bli i 2017.
Fylkeskommunal administrasjonshistorie:
Spørsmålene fra KS er besvart, men det er ikke kommet noen tilbakemelding ennå. Det er ca
100 000,- igjen i budsjettet til prosjektet. Inge Strand har kapasitet fra høsten 2016. Hvis

forfatteren er medlem av NFF, kan det også søkes der om ytterligere midler. Karin følger opp
saken med Anne Mette Dørum i KS.
Arkivmøtet 2016:
Planleggingen er i rute. LLPs landsmøte er innført i programmet som blir offentliggjort ca 1.
februar. Styret kommenterte at programmet burde vært gjort kjent tidligere, for å få flest
mulig deltakere til arkivmøtet.
Møte i Kulturdepartementet 6. januar:
Referat fra møtet ligger på LLPs nettside. LLP oppnådde ingen respons hos representantene
fra departementet. Det er sannsynligvis bedre å forsøke å påvirke politikerne. Etter
omorganiseringen i departementet, bør LLP prioritere å få møte ny avdelingsleder som har
ansvar for arkiv, istedenfor Danielsen og Nordtug.
SAMDOK:
Tom refererte fra møte i styringsgruppen i desember. Prosjektgruppene for privat- og
kommunalarkiv fungerer bra. Gruppen for e-arkiv er problematisk. Arbeidet videreføres i
2016. Cecilie går inn i privatarkivgruppen som vara for Kirsti Gulowsen i en periode.
Innmelding Trondheim byarkiv:
Styret har ingen innvendinger. Inger Lene lager forslag til vedtak og ordner det praktiske i
forbindelse med medlemskapet.
Orientering fra Riksarkivaren:
Ellen Rødsjø orienterte:
• RA er inne i en prosess med vekt på målstyring og omorganisering, men uten at den
nye organisasjonsplanen er tatt i bruk. Det kan medføre knappe ressurser og
omprioriteringer som igjen kan berøre SAMDOKs arbeidsgrupper.
• Privatarkivstrategien er presentert. Det planlegges en intern fagdag om juridiske
problemstillinger vedrørende lov- og forskriftsendringer, og en fagdag med
Kulturdepartementet om relevante tema.
• RA har etablert en arbeidsgruppe for evaluering av fylkeskoordinerende institusjoner
for privatarkiv. Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant disse
institusjonene. LLP vil få mulighet til å kommentere spørsmålene. Ellen sender over
en liste når spørsmålene er klare.
• Utviklingsmidler til arkiv skal utlyses, men størrelsen på beløp til utdeling avhenger
av tippemidler og er ikke fastsatt ennå. Heller ikke fristen for søknader er bestemt. RA
skal legge ut et varsel om at det vil bli utlyst søkbare midler i 2016.
• Prosjekt Infrastruktur for arkivsektoren er tatt opp i ledermøte. LLP skal involveres i
prosjektet.
Sak 5/2016: oppfølging av sak vedrørende støtteordninger og privatarkiv/arkivpolitikk
Notat Digitalt skapte privatarkiv – Hva mener LLP?
Notatet ble diskutert, og det kom innspill til notatets sluttpunkter av både språklig og
innholdsmessig art. Ole Martin reviderer notatet i tråd med innspillene og sender det ut til
styremedlemmene. Mads og Petter vil gå igjennom siste versjon og lese korrektur. Revidert
notat vil utgjøre en plattform for LLPs videre arbeid og blir sendt ut til medlemmene.
Møte med familie- og kulturkomiteen:

Tom ber om et møte så fort som mulig. Tom, Mads og Ole Martin deltar fra LLP. Det er
viktig at LLP og RA snakker opp hverandre i møter med bevilgende myndigheter. Tom
avklarer med Riksarkivaren før møtet.
Inger Lenes kronikk:
Styremedlemmene syntes det er et godt utkast, men LLP bør nevnes. Teksten kan aktualiseres
i forbindelse med tildeling av tippemidler eller LLPs møte med familie- og kulturkomiteen.
Inger Lene tilpasser teksten og prøver å få den inn som en kronikk.
Innspill til KUD:
Tom og Inger Lene lager utkast til brev om tippemidlene.
Digitalisering for kassasjon:
Forslaget er ikke dramatisk, i følge Ellen. Det er ment å omfatte materiale som finnes både på
papir og i digitalt format. Saken gjør at arkivforskriften må endres. Tom tar dette opp med
Riksarkivaren og følger med utvikingen videre.
Sak 6/2016: landsmøte 2016
Årsmelding og handlingsplan ble lagt fram uten noen kommentarer. Forslagene om ny
organisasjonsmodell og vedtektsendringer ble vedtatt. Forslaget om nytt navn på LLP kom
opp til avstemning i styret. Det ble flertall for forslaget ”Norges Arkivforbund”. Foreslått ny
fastsetting av kontingent ble vedtatt. I den forbindelse oppsto det uklarhet om hva som menes
med formuleringen ”personlig/assosiert medlem”. Inger Lene undersøker dette.
Sak 1/2016: godkjenning av referat fra forrige styremøte og AU-møte
Referatene sendes ut til godkjenning via e-post.
Sak 7/2016: lønnsforhandlinger for organisasjonssekretær
Styreleders forslag ble godkjent av styret.
Sak 8/2016: eventuelt
Mads reiste spørsmålet om representasjon i komiteen for Norges dokumentarv. Han er
nominert til å sitte i komiteen for Norsk Museumsforbund. Styret så ingen problemer i dette.
Tom behandler administrativt LLPs representasjon i komiteen. Det vil være Arne Skivenes og
Rannveig Gausdal.

