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Tom Oddby presenterte bakgrunnen for at LLP har bede om eit nytt møte med departementet. 

Det er ønskjeleg å følgje opp forrige møte vedkomande utviklingsmidlane til arkivsektoren og 

finansiering av privatarkivarbeidet. LLP har bede med seg Kjetil Høstrup Djuve, 

medlemsrepresentant frå museumssektoren. Høstrup Djuve presenterte seg, Telemarksarkivet 

og Norsk Industriarbeidermuseum. 

 

LLP har bestemt seg for å legge diskusjonen kring støtteordninga for privatarkiv bak seg og 

konstaterer at KUD og LLP er usamde om kva som har skjedd i saka. Realitetane for 

privatarkivarbeidet er likevel dei same. Finansiering av privatarkiv er framleis ei like viktig 

problemstilling. Ein klarer ikkje å bevare privatarkiva utan ei form for finansiering eller 

støtteordning. Oddby spurte kva KUD kan bidra med i denne samanhengen. 

 

KUD meiner framleis at ein har gjeve eit godt bidrag til privatarkivarbeidet, og at dette ikkje 

er redusert, men styrka. Ein syner til at midlane vert henta frå tippemidlane. KUD si tilråding 

til Kulturrådet vil kome utfrå dei argument som vert lagt fram frå arkivsektoren og frå 

museumssektoren. Ein kan gjerne sende innspel til KUD og gjerne legge fram klårgjerande 

eksempel frå arkivsektoren. KUD må ha dette i hende innan ein månad. Øyvind Danielsen 

nemnde at ein opplever at museumssektoren prioriterar arkiv mindre enn anna museumsarbeid 

og at ein i sektoren prioriterar samlingar trass gode midlar til sektoren. 

 

Høstrup Djuve la fram si bekymring vedkomande utlysingar av midlar, der museumssektoren 

ofte ikkje er nemnde. Eit døme er utlysinga av utviklingsmidlar i 2015 der Telemarksarkivet 

var ein av søkjarane. Mange museum søkte, men vart avvist av formelle grunnar. 

 

KUD er under omorganisering. LLP spurte kva betydning dette vil ha for arkivsektoren. 

 

Organisasjonsendringa vil ikkje ha nokon betydning for arkivsektoren, og svært mykje av 

museum ligg i Kulturrådet. Endringa i KUD medfører at små einingar vert større einingar, og 

at departementet hentar inn meir jusskompetanse. Arkiv og museum vil no ligge i to ulike 

avdelingar. 

 

Høstrup Djuve spurde om KUD har eit mål for privatarkivbestanden. 

 

KUD sitt mål er heilskapeleg samfunnsdokumentasjon. Ein vil ikkje få politikarane til å binde 

seg til nivå på enkeltområde. 

 

Oddby framheva at LLP har eit svært godt samarbeid med Arkivverket og ønskjer at dette skal 

halde fram. Det er svært viktig for LLP at ein no oppnår meir midlar til sektoren. Utfrå det 

som er Arkivverket sitt samfunnsoppdrag, så meiner LLP også at Arkivverket har behov for 



større økonomiske løyvingar. LLP vil sende inn innspel til KUD vedkomande fordelinga av 

tippemidlane. Ein vil og utfordre KUD til å vere deltakande på arkivkonferansar, besøke 

arkivinstitusjonar og slik gjere seg kjende med feltet. 

 


