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Sak 9.1 Forslag om ny organisasjonsmodell for LLP. 

Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet:  

 
Det skal fra 1.1.2017 ansettes en generalsekretær som skal erstatte dagens 
ordning med organisasjonssekretær i 100 % stilling (60 % fast og 40 % 
engasjement) og betalt styreleder i 20 % stilling. Generalsekretæren skal ha 
hovedkontor i Oslo. Drift av ny organisasjonsmodell skjer delvis gjennom bruk av 
LLPs fondsmidler. Vedtaket forutsetter driftsstøtte fra Kulturrådet for 
budsjettåret 2017 på linje med dagens nivå. 
 
Begrunnelse for forslaget:  
Styret har over flere år diskutert LLPs organisasjonsmodell, og diskusjonen har 
dreid seg om LLP har organisert sin egen organisasjon på en god nok måte ifht å 
jobbe til det beste for arkivsektoren og medlemmene. På landsmøtet i 2015 ble 
det vedtatt at styret til landsmøtet i 2016 skulle ”legge frem sak [….] om ny 
organisasjonsstruktur”. I tråd med dette har styret det siste året brukt tid på å 
utrede en ny organisasjonsstruktur for LLP. Ut fra de diskusjonene som har 
vært, og vurderingene som er gjort, mener styret at LLPs organisasjon må 
styrkes for å synliggjøre og effektivisere det arbeidet som skal gjøres i årene 
fremover. Dette inkluderer å jobbe med å utvikle rammevilkårene for 
arkivsektoren, å synliggjøre arkivsektoren og arkivenes plass i samfunnet samt å 
drive påvirkning i forhold til forvaltning og politiske prosesser.  
 
Styret mener at etablering av en såkalt generalsekretærmodell, tilsvarende den 
som Norges Museumsforbund har, vil være en god løsning for LLP. En 
generalsekretærstilling må ha geografisk plassering i Oslo, fortrinnsvis i et 
kontorfellesskap sammen med lignende organisasjoner. Dette vil sikre 
kontinuitet i arbeidet med viktige saker, og gi nærhet til mange viktige nettverk. 
En slik stilling vil erstatte dagens ordning med en lønnet organisasjonssekretær i 
100 % stilling (60 % fast stilling og 40 % engasjement) og en lønnet styreleder i 
20 % stilling. 
 
En ny organisasjonsmodell utfordrer LLP med hensyn til utgifter, som vil øke 
med ca 20 % i forhold til dagens utgiftsnivå. Det er to elementer som bidrar til 
dette: lønnsutgifter og økt husleie. Styret mener at det kan brukes av LLPs 
fondsmidler i inntil tre år for å dekke opp de økte utgiftene. Det vil for øvrig 



være et viktig målsetting for den nye generalsekretæren å øke inntektene.  


