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Støtteordning for privatarkiv

 

LLP kjempet som kjent i flere år for at det skulle bevilges penger til en støtteordning for privatarkiver. Denne
kom i stand i 2010, og har vært et svært viktig tiltak i forhold til privatarkivarbeidet.

I stortingsmelding om arkiv (Meld.St.7 2012-2013), fremgår det i punkt 5.4.5 Norsk kulturråd, at ”[….]
Kulturrådet rettar støtteordninga for privatarkiv inn mot museumsfaglige relevante arkivprosjekt [….].” LLP er
gjort kjent med at de utlyste midlene fra Kulturrådet for 2014 nå er øremerket til privatarkivprosjekter i
museum, eller i samarbeid med museum.

 

LLP er glad for at privatarkivprosjekter i museer kan få støtte til viktige prosjekter. LLP er imidlertid samtidig
svært bekymret for at arkivinstitusjonene samtidig nå har mistet muligheten til å søke på disse - eller
tilsvarende midler. Vi vil minne Riksarkivaren på en uttalelse fra avdelingsdirektør Gunnar Urtegaard i
Museumsnytt 1/2013 om 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 er interessert i å få vite hvordan Riksarkivaren har fulgt opp denne saken, og om Riksarkivaren allerede
har hatt kontakt med kulturdepartementet vedrørende midler til privatarkivarbeid. Hva kom i så fall ut av denne
kontakten?

Videre ønsker LLP å få kjennskap til om Riksarkivaren har midler som kan øremerkes viktige
privatarkivprosjekter i – eller utenom Arkivverket, og som det er mulig for arkivinstitusjoner å søke på.

LLP vil også gjøre Riksarkivaren oppmerksom på at det jobbes bredt med denne saken, både overfor
Stortinget og mot media.   

 

Med vennlig hilsen

 

 

Karin Gjelsten
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