
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 

LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV (LLP) 

Virksomhetens art og hvor den drives   
Landslaget for lokal og privatarkiv (LLP) er en arkivorganisasjon beliggende i Bergen.  
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
LLP har hatt en omsetningsnedgang på 32 % i 2014. Det har vært en nedgang i inntekter knyttet til 
videresalg av arkivartjenester. Medlemskontingenter viser en mindre økning fra 2013. Driftstilskudd og 
øremerkede tilskudd viser en samlet reduksjon på kr 312.000 og det skyldes at det i 2014 ikke er 
mottatt tilskudd til konkrete prosjekter. LLP har en egenkapitalandel pr 31.12.2014 på 90 % mot 87 % 
pr 31.12.2013. 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle 
stilling og resultat pr 31.12.2014. 
 
Forsknings- og utviklingsaktiviteter 
I 2013 ble Kaisa Maliniemis rapport «Arkivdokumentene forteller» ferdig oversatt til kvensk. 
Forskningsarbeidet ble avsluttet i 2010. Kortrapportene på kvensk og samisk ble lansert på Porsanger 
bibliotek i januar 2014. I prosjekt for fylkeskommunal administrasjonshistorie har Ingrid Nøstberg vært 
frikjøpt fra sin stilling i 4 måneder for å skrive artikler for prosjektet. Dette resulterte i 22 artikler, og 
disse er publisert på Wikipedia. 
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
 
Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 
2014. Samlet sykefravær i 2014 var 7 dager mot 5 i 2013.  
 
Likestilling 
Bedriften har 0,8 ansatte (styreleder 20% og sekretær 60%), hvorav 0 menn og 2 kvinner. Styret 
består av 4 menn og 5 kvinner, inkludert varamedlemmer. Styrets leder er kvinne. Styret har ut fra en 
vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak 
med hensyn til likestilling. 
 
Ytre miljø 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

Disponering av resultat 
Virksomheten har for 2014 hatt et overskudd på kr 11.821, som foreslås disponert som følgende:  
Overført til annen egenkapital kr 11.821 
Sum disponert kr 11.821 
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