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Oppsummering av Arkivforbundets aktiviteter i 2017
Administrasjon
Sekretariat: Generalsekretær har vært ansatt siden 15. januar 2017, og kontorplass er
leid i Oslo byarkiv. De første tre månedene var styreleder frikjøpt 20 % for å bistå med
opplæring/overlapping.
Økonomi: Driftsmidler til Arkivforbundet tildeles etter søknad til Kulturrådet. Sammen
med kontingent fra medlemmene utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. Det
var ved utgangen av 2017 et underskudd på kroner 126.836, noe som skyldes
oppstarten av nytt sekretariat i Oslo.
Nettsted og sosiale medier: Nettstedet www.arkivforbundet.no og Facebook-siden er
organisasjonens fremste kommunikasjonskanaler mellom medlemmene og
Arkivforbundets sekretariat og styre.
Hjemmesiden hadde 21 nyhetsoppslag i 2017, og det ble etablert en ny hjemmeside
med nytt design i månedsskiftet oktober/november. Her har det også blitt lagt vekt på ny
funksjonalitet, eksempelvis er hendelser i året lagt til. Hjemmesiden er godt besøkt, og i
løpet av året har 6 369 unike brukere besøkt hjemmesiden.
Facebook-siden hadde pr. 31.12.2017 1083 følgere, noe som er mer enn en dobling.
Det har i 2017 vært 113 oppdateringer på Facebook-siden.
Vi har i 2017 tatt i bruk Instagram, som også synkroniserer bilder på hjemmesiden.
Instagram-kontoen ble lansert 6. september og hadde ved årsskiftet 146 følgere. Det har
blitt lagt ut 25 bilder på kontoen siden oppstart.
Det har også i 2017 blitt lansert en Linkedin-konto for Arkivforbundet, en egen Youtubeside samt en twitter-konto. En utfordring i forbindelse med twitter-kontoen er at den
svenske arkivinstitusjonen Östergötlands Arkiv også har «arkivforbundet» som sitt
«retweet-navn», noe som kan lede til misforståelser. Det har i 2017 ikke lyktes å få en
løsning på navneutfordringen rundt bruk av «arkivforbundet» på twitter.
Fagpolitiske aktiviteter
- møter med generalsekretæren i Kulturvernforbundet
- møter med generalsekretæren i Slekt og Data
- møter med Kulturdepartementet
- møter med representanter for Arbeiderpartiet, Høyre, KrF, SV og Venstre på Stortinget
- skriftlig innspill til Stortingets familie- og kulturkomite i forbindelse med statsbudsjettet,
samt deltatt i budsjetthøringen
- møte i den norske Blue Shield-komiteen
- møte med leder og sekretariatsleder for Arkivlovutvalget
- møte med Arkivlovutvalget
- møte med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre vedrørende audiovisuelle arkiver
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Faglige aktiviteter
- utlyst og utdelt stipend på til sammen kr. 30 000. Stipendet ble fordelt slik:
- Rørosmuseet – Museene i Sør-Trøndelag: Arkivstudier om handels-historien på
Røros. 15.000 kroner.
- KUBEN – Aust-Agder museum og arkiv: Støtte til en nettbasert quiz. 10.000
kroner.
- Bergen Byarkiv: Støtte til festskriftet til Arne Skivenes. 5000 kroner.
- arrangert Privatarkivkonferansen 2017
- arrangert og deltatt i debatt under Arendalsuka, i samarbeid med Kulturvernforbundet,
Norsk Arkivråd og Arkivverket
- deltatt i SAMDOK, alle delprosjektgrupper, i arbeidsgrupper og i styringsgruppa.
- deltatt i strategiske møter med Arkivverket om Stiftelsen Asta og programvaren Asta.
Samhandling
Arkivforbundet samarbeider med alle aktører i arkivsektoren og kultursektoren, både
frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og politiske aktører. I 2017 har
Arkivforbundet fulgt opp arbeidet med å etablere kontakt med de politiske partiene på
Stortinget, og det har også vært avholdt møter med flere av de nye medlemmene av
familie- og kulturkomiteen, deriblant komiteens leder. Arkivforbundet har kontakt med de
danske søsterorganisasjonene SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) og ODA
(Organisasjonen af danske arkiver), samt med de svenske organisasjonene FALK
(Föreningen för Arkivverksamma inom Landsting och kommun) og FAI (Föreningen för
arkiv & informationsförvaltning).
Medlemskap
Arkivforbundet er medlem av:
- International Council on Archives (ICA)
- Kulturvernforbundet
- Kulturalliansen
- Arkivarer uten grenser
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1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid
a) Tillitsvalgte i Arkivforbundet
Styret
•
Tom Oddby, Drammen byarkiv – styreleder
•
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv – nestleder (fra 4. april)
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – nestleder (til 4.
april)
•
Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv – styremedlem (til 4. april)
•
Petter Høiaas, IKA Kongsberg IKS – styremedlem
•
Mads Langnes, Romsdalsmuseet – styremedlem
•
Elin Østevik, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane – styremedlem (til 4. april)
•
Anne Overland, IKA Trøndelag IKS – styremedlem (til 7. juni)
•
Runar Jordåen, Skeivt Arkiv – styremedlem
•
Solveig Helene Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland – styremedlem
•
Yngve Schulstad Kristensen, Aust-Agder museum og arkiv – styremedlem
•
Marit Stranden, Stiftinga for folkemusikk og folkedans (varamedlem til 7. juni,
styremedlem fra 7. juni)
•
Kjetil H. Djuve, Norsk industriarbeidermuseum – varamedlem
•
Tone Stakvik, Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – varamedlem
Arbeidsutvalget
•
Generalsekretær
•
Styreleder
•
Nestleder
Valgkomité
•
Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS – leder
•
Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder – medlem
•
Siri Jordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum – medlem (til 4. april)
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (fra 4. april)
Sekretariat
•
Kjetil Landrog, generalsekretær i 100 prosent stilling
b) Representasjon i ulike samarbeidsorgan
Styret i Stiftelsen Asta
•
Terje Haram, Bergen Byarkiv
•
Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS
•
Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (vara for Terje Haram)
•
Lene Tamburstuen, IKA Rogaland (vara for Wenche Risdal Lund)
Styret i ABM-media
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (til 8. mai)
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•
•

Kjetil Landrog (fra 8. mai til 2. desember)
Heidi Meen (fra 2. desember)

Arkivdagen
•
Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland
•
Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv
SAMDOK
•
Tom Oddby, Drammen byarkiv, delprosjekt kommunale arkiver
•
Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv, delprosjekt privatarkiver
•
Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv, delprosjekt arkiv i eForvaltning
Prosjekt standardisering av arkivbeskrivelse (KAISA)
•
Tom Oddby, Drammen byarkiv, medlem av styringsgruppa
Den norske Blue Shield-komiteen
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (til 26. august)
•
Kjetil Landrog (fra 26. august)
Den norske komiteen for verdens dokumentarv
•
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv
c) Organisatorisk arbeid
Medlemmer
Medlemstallet pr 31.12.2017 var på 118 medlemmer, mot 130 pr. 31.12.2016.
Vi har fått fem nye medlemmer i løpet av året, mens tre har meldt seg ut. Det er flere
årsaker til nedgangen i medlemstallet: medlemsorganisasjoner der flere avdelinger eller
seksjoner har hatt separate medlemsskap har redusert til ett medlemskap. I tillegg er det
foretatt en grundig opprydning i medlemsregisteret, der blant annet noen medlemmer er
strøket på grunn av manglende innbetalt kontingent.
Medlemmene har i 2017 betalt inn til sammen kroner 537.850 i kontingent, mot kroner
335.820 for 2016.
Styret
Styret har hatt fire styremøter: 15. mars, 7. juni, 14. september og et todagers møte 22.23. november. Styret har behandlet 66 saker. Anne Aune fra Arkivverket har deltatt på ett
styremøte. Terje Haram har, som Arkivforbundets styremedlem i Stiftelsen Asta, deltatt
på ett styremøte. Styreleder Vibeke Solbakken Lunheim i Arkivarforeningen har
presentert sin forening for styret, det samme har styreleder Marthe Hommerstad i Den
norske historiske forening (HIFO) gjort.
På grunn av jobb-bytte trakk Anne Overland seg fra styret 7. juni, og varamedlem Marit
Stranden rykket opp.
Møtereferat fra styremøtene er publisert på hjemmesiden.
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Generalsekretæren
Generalsekretær Kjetil Landrog begynte i stillingen 15. januar, og har kontorplass i Oslo
byarkiv. Som et ledd i det å bli kjent med arkivsektoren og medlemmene har han vært på
en rekke reiser og møter rundt om i landet. En rekke arkiv- og museumsinstitusjoner
både i Bergen, Trondheim og Stavanger ble besøkt i løpet av vinteren, i tillegg til besøk
og møter hos en rekke medlemsinstitusjoner i Oslo og Østlandsområdet.
Landsmøte
Landsmøtet ble avholdt på Hotell Scandic St. Olavs Plass i forbindelse med
Privatarkivkonferansen 2017. Det møtte 32 stemmeberettigede.
Arkivforbundet har vært representert på:
•
SAMDOK-konferansen, Gardermoen, 31.januar – 1. februar
•
Kulturvernkonferansen, Oslo, 11. mars
•
Museumsmøtet 2017, Fredrikstad, 29.-31. mars
•
Arkivveckan, Visby, Sverige, 15-18. mai
•
Riksarkivets 200 års jubileum, Oslo, 6. juni
•
Oslo byarkivs 25 års jubileum, 16. juni
•
Arkivenes Hus Stavanger, offisiell åpning, 16. august
•
Arendalsuka, 16-17. august
•
KAI-konferansen, Bergen, 6.-7. september
•
The International Association of Sound and Audiovisual Archives
(IASA), Berlin,Tyskland, 19.-21. september
•
Årsmøte og generalforsamling for SLA, Middelfart, Danmark, 7.-8. oktober
•
Opplandsarkivets fagdag, Valdres Folkemuseum, 20. november
•
The International Council on Archives (ICA), Mexico City, Mexico, 27.-29.
november
•
Dagsseminar «Teknologisk hverdag», Norsk Teknisk Museum, Oslo, 6. desember.
Stiftelsen Asta
Stiftelsen Asta er opprettet av Arkivforbundet og Riksarkivaren, som hver har to
styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Partene har styreledervervet annethvert år. I
2017 har Arkivforbundet hatt styrelederen og Arkivverket har hatt nestlederen.
Styret har hatt ansvaret for økonomi og strategiske valg for stiftelsen. Styret har hatt 4
styremøter i 2017. Omorganiseringer i Arkivverket har medført utfordringer i samarbeidet
om stiftelsen, men det er en løpende dialog mellom partene om utfordringene.
Programvareutviklingen er under omorganisering. Det skal etableres et brukerforum som
samles på eget initiativ, og med et brukerråd på 4 – 5 medlemmer. Målet er å få til en
mer effektiv utvikling som er i samsvar med de fleste brukernes ønsker. Økonomien har
vært svakere i 2017 enn tidligere, men er i bedring.
Stiftelsen har pr. 31.12.2017 34 ansatte. Ca 130 depotinstitusjoner bruker Astaprogramvaren, og vel halvparten av disse har publisert arkiver i Arkivportalen.
Arkivportalen kom i ny versjon i 2017. Det er i meldingsåret brukt over seks millioner på
vedlikehold og utvikling av programvaren. Uttrekksverktøyet Asta Mapper er tatt i bruk
med lovende resultat. For detaljerte opplysninger om dette, se www.asta.no og
årsmelding for Stiftelsen.
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ABM-media
ABM-Media er et aksjeselskap som har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader
for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABMsektoren i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt, og skal ha vekt på kunnskapsog forskningsformidling. Selskapet eies av Arkivforbundet (10 %), Norges
museumsforbund (45 %) og OsloMet – storbyuniversitetet (45 % eierandel).
ABM-media er organisert som et aksjeselskap, med en aksjekapital på kr 400 000.
Arkivforbundet har ett medlem i styret, og eier 10 prosent av aksjene. Det er avholdt to
styremøter og to generalforsamlinger i 2017.
SAMDOK
Styreleder har representert Arkivforbundet i styringsgruppa for SAMDOK, der det har
vært avholdt tre møter i 2017. Styringsgruppen ble avviklet 31.12 da SAMDOKprosjektet ble nedlagt, og vil bli erstattet av et samhandlingsråd for arkivsektoren. Her vil
Arkivforbundet ha en fast plass.
d) Måloppnåelse handlingsplan
Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2017, og har vært førende for
Arkivforbundets arbeid. Styret vurderer at handlingsplanen i stor grad er oppfylt.
Styret er spesielt godt fornøyd med at regelmessig kontakt med politikerne ser ut til å ha
gitt resultater, blant annet i forhold til stortingsvedtak om en revidering av arkivloven
samt en utredning av samfunnets arkivfunksjoner. Det er også styrets oppfatning at
fokuset på privatarkiver var medvirkende til at det i 2017 ble en meget stor økning i
prosjekt- og utviklingsmidler øremerket privatarkiver.
For Arkivforbundets egen del var det gledelig at Kulturrådet i vedtak av desember 2017
opprettholdt driftsstøtten for 2018 på én million kroner.
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2. Økonomi. Regnskap og resultat
a) Årsresultat 2017
Årsresultatet for 2017 viser et underskudd på 126 836 kroner. Dette skyldes
hovedsakelig opprettelsen av generalsekretærstillingen og nytt sekretariat i Oslo, og at
reiseaktiviteten har vært stor som følge av opplæringen av generalsekretæren. Styret
viser her til at sak 9.1 på LLP sitt landsmøte i 2016 fikk full tilslutning: «Styret mener at
det kan brukes av LLPs fondsmidler i inntil tre år for å dekke opp de økte utgiftene.»
Styret vurderer at Arkivforbundet har solid økonomi.
b) Regnskap 2017
Inntektene for 2017 er cirka 300 000 kr høyere enn budsjett, noe som i hovedsak
skyldes økte kontingentinntekter og meget god deltakelse på Privatarkivkonferansen
2017.
Utgiftene for 2017 er cirka 400 000 kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes stort
sett følgende forhold, som enten var budsjettert for lavt eller ikke budsjettert:
- Opprettelse av sekretariat i Oslo samt høy reiseaktivitet for generalsekretæren
- Kjøp av eksterne lønns- og regnskapstjenestene
- Revisjon av regnskapet (ikke budsjettert)
- Etablering av ny hjemmeside samt utarbeidelse av ny logo (ikke budsjettert)
- Høyere personalkostnader
- Feil innbetaling ifht forsikring samt feil vedrørende lønn og pensjonsinnskudd for
nåværende og tidligere ansatte, som har medført en tilleggsregning og
etterbetaling for Arkivforbundet.
Arkivforbundet fikk i 2017 utbetalt om lag det man hadde budsjettert med i
momskompensasjon.
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