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LLP LLP <postmottak.llp@gmail.com>

Vs: Støtte til privatarkivarbeid

Gjelsten, Karin <Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no> 1. oktober 2013 kl. 15:48
Til: Bothner Mona <mona.bothner@stortinget.no>
Kopi: Tom Oddby <Tom.Oddby@drmk.no>, LLP sekretariat <postmottak@llp.no>

Til Familie- og kulturkomiteen:

Vedrørende støtte til privatarkiv

Landslaget for lokal og privatarkiv (LLP) viser til tidligere kontakt i høringsprosessen rundt Stortingsmeldingen
om arkiv, samt kontakt i forbindelse med de siste årenes statsbudsjett. Nå som stortingsvalget er over,
ønsker vi å sette fokus på de temaene i arkivmeldingen som Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet
ga uttrykk for var for lite offensiv, og der de samme partiene etterlyste både økte midler og styrket innsats for
å skape en helhetlig arkivpolitikk. LLP var veldig fornøyd med at dette ble så klart kommunisert i den
påfølgende debatten. Når det nå gjennomføres sonderinger rundt en felles borgerlig regjering, er det derfor
store forventninger til en offensiv satsning på dette politikkområdet, der arkivfeltet blir gjenstand for en revidert
gjennomgang i tråd med tidligere uttalelser.

LLP kjempet i flere år for at det skulle bevilges penger til en støtteordning for privatarkiver. Denne kom i stand i
2010 gjennom daværende ABM-utvikling, og har vært et svært viktig tiltak i forhold til privatarkivarbeidet i
Norge. Støtteordningen administreres i dag gjennom Kulturrådet, og det er i Arkivmeldingen lagt opp til at
denne støtteordningen fra 2014 kun skal tilfalle museumsinstitusjoner  og eventuelle samarbeidspartnere:
”[….] Kulturrådet rettar støtteordninga for privatarkiv inn mot museumsfaglige relevante arkivprosjekt [….].”

Status er dermed at Kulturrådets midler til arkiv for 2014 er øremerket til privatarkivprosjekter i museum. LLP
er glad for at privatarkivprosjekt i museer kan få støtte til å utføre viktige oppgaver. LLP er samtidig svært
bekymret for at blant annet de kommunale arkivinstitusjonene nå har mistet muligheten til å søke om støtte
fra disse midlene. Riksarkivaren er oppmerksom på dette, og avdelingsdirektør Gunnar Urtegaard uttalte i
Museumsnytt 1/2013 at ”midlene er svært viktige for utviklingsarbeidet i arkivsektoren. Riksarkivaren vil ta
dette opp med Kulturdepartementet og skal ha som mål at slike midler også skal være tilgjengelig fra og med
2014.”

LLP vil i denne sammenheng referere til stortingsdebatten om arkivmeldingen, der mindretallets medlemmer i
komiteen ”[….] mener meldingen er svak når det gjelder strategier for å styrke privatarkivene. Disse
medlemmer vil peke på de meget store utfordringene som ligger i bevaringen av de private arkivene. Mangel på
politikk og bevilgninger på dette området har vært et tema gjennom en årrekke [….].”

LLP vil med denne henvendelsen oppfordre til at det i kommende stortingsperiode legges til rette for både
driftsstøtte til privatarkivarbeid ved arkivinstitusjoner, i tillegg til at støtteordningen for privatarkiver også
fortsetter å gjelde for arkivinstitusjoner.

Med vennlig hilsen

Karin Gjelsten

Styreleder LLP

Mobil 48111723

E-post: karin.gjelsten@bergen.kommune.no
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