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Om LLP 

Landslaget for lokal- og privatarkiv – LLP, er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorgani-

sasjon som siden 1986 har jobbet for å fremme bevaring og formidling av kommunale arkiver 

og privatarkiver (arkiver skapt av private aktører), samt heve den faglige kvaliteten på dette 

arbeidet. I dag er vi den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med disse spørsmålene. 

Vi har ca. 130 institusjonsmedlemmer fra hele landet, og blant annet er alle de kommunale 

arkivinstitusjonene medlemmer i LLP, sammen med bl.a. privatarkivinstitusjoner og museum. 

Til sammen representerer våre medlemmer et stort antall profesjonelle arkivarer, som forval-

ter vår felles hukommelse.  

Norge trenger et ”arkivløft”  

Arkiv har tradisjonelt vært en lite synlig del av ABM-sektoren, og ressursene har vært små, 

relativt sett. Men tidene forandrer seg, og utfordringene i på arkivfeltet er større enn noen 

gang – særlig hva gjelder digitalisering av offentlig sektor. Norge trenger derfor et skikkelig 

”arkivløft”, der både sektoren og de nasjonale, regionale og lokale utfordringene blir tatt på 

alvor. Det er også etter LLP sin mening behov for en utredning (NOU eller Stortingsmelding) 

for hele arkivsektoren, med konkrete forslag til tiltak.  

Alle ønsker et samfunn som sikrer demokrati og rettssikkerhet, og her er arkivene og tilgang 

til disse svært viktig. Hvis arkivarbeidet ikke gis nødvendig prioritet vil vi miste sentral doku-

mentasjon om samfunnet rundt oss, og konsekvensene kan bli store for landet vårt. På sikt vil 

dette gjøre oss til en dement stat, fordi mangel på satsning og riktig prioritering vil lage hull i 

samfunnets kollektive hukommelse. Og med samfunnets kollektive hukommelse mener vi 

den unike og uerstattelig kulturarven på papir og i digital form som overføres fra generasjon 

til generasjon, og der målet er å sikre at landet har en helhetlig samfunnsdokumentasjon.  

Dette gjelder tradisjonelle papirarkiver og digitalt skapte arkiver, som kan stå i fare for å gå 

tapt. Men ikke minst gjelder dette arkiv som en viktig felleskomponent i digitaliseringen av 

offentlig sektor, samt utvikling av brukervennlige selvbetjeningsløsninger som sikrer innbyg-

gerne tilgang til arkivmateriale der de er - når de ønsker det.  

LLP minner om følgende tekster fra statsbudsjettet: ”Dagens dokumentproduksjon skjer i 

elektroniske systemer. Bare en mindre del av arkivverdig digitalt skapt materiale er sikret for 

ettertiden.” (s. 45 i Kulturdepartementets proposisjon), samt ”Den største utfordringen for 

sektoren er håndteringen av digitalt skapte dokumenter. Utfordringene omfatter både arkive-

ring av dokumenter og langtidsbevaring.” (s. 46 i Kulturdepartementets proposisjon).  



”Arkivløftet” er LLPs hovedanliggende i denne budsjetthøringen, og vi skal konkretisere det i 

tre enkle punkter.   

Punkt 1: Rapportering på prosjekt- og utviklingstiltak for arkiv og museum 

I statsbudsjettet leser vi at det i 2016 er tildelt ca 32 millioner til prosjekt- og utvik-

lingstiltak på museums- og arkivfeltet. Arkiv- og museumsfeltet er altså slått sammen i 

rapporteringsøyemed. LLP mener dette er svært uheldig. Om det ikke blir mer penger 

til arkiv i 2017 må i det i hvert fall fremgå klart hvilken sum penger som tildeles arkiv-

sektoren i prosjekt- og utviklingsmidler. På samme måte som man i dag rapporterer 

isolert for biblioteksektoren. 

 

LLP vil også bemerke at parallelt med at midler til arkivutvikling ikke framgår av stats-

budsjettet betones Arkivverkets utviklingsoppgaver sterkt i den tekstlige delen av ka-

pittel 329 Arkivformål.  

Et ”arkivløft” må etter LLP sin mening innebære at arkivfeltet blir mer synlig i budsjetter 

og i rapporteringsøyemed, slik at diskusjoner om ressursbruk kan gjennomføres med 

like forutsetninger.  

 

Punkt 2: Prosjekt- og utviklingsmidlene 

Som nevnt i pkt. 1 er det i 2016 rapportert at det er tildelt 32 millioner i prosjekt- og 

utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet. Av disse 32 millionene kan vi opplyse at 26 

gikk til museum, og kun 6 til arkiv. Og til sammenligning gikk det ca 51 millioner til bib-

liotekssektoren i inneværende år. Det er opplyst at fordelingen av tippemidler til vide-

reføres i 2017, noe som betyr at arkivsektoren også neste år vil ha ca 6 millioner å for-

dele til prosjekt- og utviklingstiltak – inkludert ca 2 millioner til privatarkiver. LLP sitt 

budskap er klart: med dagens bevillinger på området er det svært vanskelig å få den 

faglige utviklingen og fremdriften som samfunnet trenger på arkivfeltet.  

LLP må også minne om at det de siste to-tre åra har vært en kraftig tilbakegang i bevil-

lingene til prosjekt- og utviklingsmidler for arkivsektoren. For 2015 ble det bevilget ca 

halvparten av det man gjorde i 2012. 

LLP vil i denne sammenheng vise til hva Riksarkivaren i sin budsjettsøknad for 2017 ut-

taler om sektorens reelle behov for utviklingsmidler - det vil si midler til styrking av ar-

beidet med lokale, kommunale og private arkiv:  
Det er Riksarkivarens vurdering at det er behov for en betydelig styrking av utviklingsmidler på 

arkivfeltet, som virkemiddel for fornyelse og endring i arkivsektoren[…]. Riksarkivaren foreslår 

også at det legges en plan for opptrapping av midlene over tre år i forbindelse med budsjettene 

2017 – 2019[…]. Styrkingen av utviklingsmidler på arkivfeltet begrunner vi særlig ut i fra at  

1) Arkivverkets tre overordnede mål i statsbudsjettet og tildelingsbrev for 2016 i stor grad er 

rettet mot å løse utfordringer i hele arkivsektoren, dvs. utover Arkivverkets egne operative opp-

gaver med statsforvaltningens arkiver  

2) Det gis eksplisitte forutsetninger i statsbudsjettet 2016 om at viktige oppgaver skal løses i 

samarbeid mellom Arkivverket og andre aktører på arkivområdet  



3) Det er behov for og forventninger i arkivsektoren om at staten gjennom Arkivverket kan støt-

te opp under kvalitets- og tjenesteutvikling i arkivsektoren på nasjonalt plan  

 

Et ”arkivløft” må etter LLP sin mening innebære at arkivfeltet blir mer ressursmessig li-

kestilt med bibliotek og museum, og at Arkivverket og sektoren blir lyttet til hva gjel-

der et mer realistisk behov for utviklingsmidler.   

 

Punkt 3: Arkivverkets manglende ressurser påvirker hele arkivsektoren 

LLP samarbeider svært godt med Arkivverket, og opplever at etaten har gjort gode og 

nødvendige grep for å løse sitt samfunnsoppdrag. Dette kommer særlig godt til syne i 

prosjektet SAMDOK, der Arkivverket sammen med hele arkivsektoren samarbeider om 

å løse samfunnets felles arkivutfordringer.  

Selv om det er gitt positive signaler om oppstart av Norsk Helsearkiv på Tynset og nytt 

arkivmagasin i Mo i Rana, er allikevel LLP bekymret for at Arkivverket heller ikke i 2017 

er tilført de nødvendige ressurser for å løse oppgaver som er viktige for hele sektoren: 

fastsette krav og standarder for arkiv- og dokumentforvaltning, styrke og utvikle fag-

miljøene i arkivsektoren, utvikle fellesløsninger for sektoren (særlig for digitalt skapt 

arkivmateriale) samt å fremme helhetlig samfunnsdokumentasjon. At Arkivverket ikke 

har de nødvendige ressurser påvirker hele sektoren, og gjør at det bl.a. kan stilles 

spørsmål om hvilken rolle etaten skal ha ifht dokumentasjonsforvaltning og fellesløs-

ninger.   

Et ”arkivløft” må etter LLP sin mening innebære at Arkivverket får tilført nødvendige 

ressurser over tid, og som gjør etaten i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på en 

måte som gjør at hele sektoren får en faglig og kvalitativ nivåheving.  

Kort oppsummering 

LLP ber altså om et samlet ”arkivløft”, slik at 1) både kulturarvmateriale på papir og i digital 

form blir skikkelig ivaretatt, at 2) dagens og fremtidens digitale arkivutfordringer kan løses på 

en god måte, at 3) rapportering og utviklingsmidler er mer på linje med biblioteks- og mu-

seumssektoren, og 4) at Arkivverket gis ressurser for å løse oppgaver for hele sektoren.  

 

LLP mener at et slikt løft for sektoren er en billig investering, som gir en god samfunnsøkono-

misk gevinst ved at man utvikler tidsbesparende, publikumsvennlige og ressurseffektive løs-

ninger. På denne måten kan vi på en god måte forebygge demens hva gjelder samfunnets 

kollektive hukommelse.  


