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Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2014 
 

Administrasjon 
Økonomi: Driftsmidler til LLP tildeles etter søknad til Kulturrådet fra post 74. Sammen 
med kontingent fra medlemmene utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. 
 
Sosiale medier: Nettstedet www.llp.no er en god kommunikasjonskanal mellom 
medlemmene og LLPs sekretariat. I 2014 var det 4793 besøk på nettstedet. LLP er også 
aktiv på Facebook.  
 
Sekretariat: Sekretær er ansatt i 60 % stilling og styreleder i 20 % stilling. I november og 
desember har organisasjonssekretær vært ansatt i 100 % stilling. Styreleder har hatt 
permisjon fra sitt verv fra oktober til desember. Nestleder har i denne perioden fungert 
som styreleder, mens styremedlem Cecilie Lintoft har fungert som nestleder. 
  
Fagpolitiske aktiviteter 
- LLP leverte 1. april høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende 
forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og helsearkivregisteret (helsearkivforskriften). 
- Styreleder ble i desember 2013 oppnevnt i referansegruppen for gjennomgang av 
Norsk Kulturråd. I 2014 har styreleder deltatt på tre møter i referansegruppen, samt at 
det 7. april ble levert høringsinnspill til Kulturdepartementet om gjennomgang av Norsk 
Kulturråd. 
- Turid Holen holdt innlegg på vegne av LLP på Arkivarforeningens vårseminar i Oslo,  
1.- 2. april. 
- Nestleder og styremedlem Ole Martin Rønning deltok og holdt innlegg 1. april på 
innspillskonferanse arrangert av Arbeiderpartiet sin fraksjon i familie- og kulturkomiteen 
på Stortinget. 
- Arbeiderpartiet sin fraksjon i Stortingets familie- og kulturkomite inviterte alle 
kulturorganisasjonene til innspillskonferanse 9. september vedrørende gjennomgang av 
Norsk Kulturråd. Styremedlemmene Ole Martin Rønning og Cecilie Lintoft deltok og 
holdt innlegg. 
- LLP har deltatt på tre møter i «Kulturkaffekoppen», i regi av Arbeiderpartiet sin fraksjon 
i familie- og kulturkomiteen. 
- LLP leverte i august innspill til høring om gjennomgang av Norsk Kulturråd.  
- Fungerende leder og nestleder deltok i november i budsjetthøringen i Stortingets 
familie- og kulturkomite, vedrørende regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. 
 

I 2014 var det ikke mulig for arkivinstitusjoner å søke støtte via støtteordningen for 
privatarkiv, da denne var forbeholdt museumsinstitusjoner. LLP har i samarbeid med 
Museumsforbundet aktivt arbeidet for å gjenopprette arkivinstitusjonenes mulighet til å 
søke slik støtte.  
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Faglige aktiviteter 
- Kaisa Maliniemis rapport «Arkivdokumentene forteller» ble i januar lansert på kvensk 
og samisk på Porsanger bibliotek.  
- LLP var i april medarrangør av den nordiske arkivformidlingskonferansen. 
Samarbeidspartnere var Kulturrådet, Riksarkivaren og en nordisk fagkomité. LLP 
avholdt sitt landsmøte under arkivformidlingskonferansen. 
- LLP arrangerte i november, sammen med Norges museumsforbund og Kulturrådet, 
seminar om privatarkivarbeid i museene; «Ut av mørket og frem til brukerne». 
Fungerende leder holdt innlegg.   
- LLP var i oktober medarrangør av Privatarkivkonferansen 2014. Samarbeidspartnere 
var Riksarkivaren og Kulturrådet. Konferansen ble arrangert parallelt med SAMDOK-
konferansen. Fungerende leder holdt innlegg og deltok i paneldebatten. 
- LLP har i september lyst ut stipend på kr. 30 000.10 000 kr. ble tildelt Skeivt Arkiv ved 
Universitetsbiblioteket i Bergen. Resten av stipendmidlene ble ikke utdelt.  
-LLP har vært representert i de tre gruppene som Riksarkivaren har opprettet for Samla 
samfunnsdokumentasjon (SAMDOK).  
 
Samhandling 

LLP samarbeider med flere parter. Nasjonalt er Norsk Arkivråd (NA) og KS Arkivgruppe 
sentrale samarbeidspartnere, i tillegg til Kulturrådet og Arkivverket. Det er naturlig for 
LLP å delta i felles utviklingsarbeid med alle som arbeider med arkivspørsmål, både 
politisk og faglig. LLP er representert i komiteen for Det 7. norske arkivmøte, i tillegg til å 
være medarrangør i de arrangementene som er nevnt under «Faglige aktiviteter». I 
oktober var LLP representert ved sin danske søsterorganisasjon SLA 
(Sammenslutningen af lokalarkiver) sitt årsmøte og generalforsamling i Middelfart. 
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1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid 
 
a) Tillitsvalgte i LLP 
 
Styret 
Faste medlemmer:          
 

 Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv - leder 

 Tom Oddby, Drammen byarkiv - nestleder  

 Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv 

 Petter Høiaas, IKA Kongsberg IKS 

 Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 

 Mads Langnes, Romsdalsmuseet 

 Turid Holen, Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS  
 

Varamedlemmer: 

 Marion Sørensen, Interkommunalt arkiv Finnmark 

 Tone Stakvik, Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 
 
Arbeidsutvalget 

 Organisasjonssekretær 

 Leder 

 Nestleder 
 
Valgkomité 

 Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (leder) 

 Tor Ingve Johannessen, Interkommunalt arkiv i  Rogaland IKS 

 Siri Jordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 
 
Sekretariat 
Styreleder 

 Karin Gjelsten, 20 % stilling (Tom Oddby fungerte i perioden 1.10-31.12) 
Organisasjonssekretær 

 Inger Lene Nyttingnes, 60 % stilling (100 % stilling i perioden 1.11-31.12) 
 
Prosjektmedarbeidere  
Fylkeskommunal administrasjonshistorie 
Ingrid Nøstberg var frikjøpt fra sin stilling i Vestfoldarkivet for å jobbe med prosjektet 
Fylkeskommunal administrasjonshistorie. Til sammen ble det utført fire månedsverk, 
som resulterte i 19 nettartikler på lokalhistoriewikipedia.  
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b) LLP sin representasjon i ulike samarbeidsorgan 

 
Styret i Stiftelsen Asta: 

 Terje Haram, Bergen Byarkiv 

 Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS  

 Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet (1. vara) 

 Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal IKS (2. vara)    
 
Styringsgruppe Asta 5 

 Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet 

 Arne Skivenes, Bergen Byarkiv  

 Snorre Øverbø, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (Aust-Agder kulturhistoriske 
senter fra 1.10) 

 
Styret i ABM-media 

 Tom Oddby, Drammen byarkiv 
 

Komitéen for Det 7. norske arkivmøte 2016 (7NA) 

 Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv 
 
Arkivdagen  

 Marit Hosar, Opplandsarkivet avdeling Maihaugen 

 Karin Gjelsten 
 

SAMDOK/Samla samfunnsdokumentasjon 

 Tom Oddby, Drammen byarkiv, strategigruppe kommunale arkiver 

 Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, strategigruppe privatarkiv 

 Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, strategigruppe arkiv i 
eForvaltning 

 

Prosjekt, standardisering av arkivbeskrivelse 

 Karin Gjelsten 
 

c) Organisatorisk arbeid 
Medlemmer 
Medlemstallet pr 1.1.2014 var 136 medlemmer, mot 126 pr. 31.12.2014. Nedgangen i 
medlemstall skyldes i hovedsak utmelding som følge av manglende betaling av 
medlemskontigent.  
 
Styret 
Styret har hatt tre styremøter i 2014, hvorav ett styremøte som gikk over to dager. 
Møtene ble avviklet den 4. april, 28. august, og 24.-25. november. På de to sistnevnte 
styremøtene har representanter fra Riksarkivaren og Kulturrådet deltatt. Styret har 
behandlet 33 saker.   
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AU 
Arbeidsutvalget har hatt tre møter. Møtene ble avviklet 22. januar, 18. juni og 29. 
oktober. AU har ut over dette behandlet løpende administrative saker på telefon og e-
post i meldingsåret.  

Møtereferat fra styremøtene og sentrale dokumenter er tilgjengeliggjort på www.llp.no 

Landsmøte 
Landsmøtet ble avholdt i forbindelse med den Nordiske arkivformidlingskonferansen i 
Oslo 18. mars. Det møtte 13 stemmeberettigede.  

 
LLP har vært representert på: 

 Den nordiske arkivformidlingskonferansen i Oslo, 17. -18. mars 
 Åpningen av Norsk olje- og gassarkiv i Sandnes, 16. september 
 KAI-konferansen i Bodø, 16.-18. september 
 Årsmøte og generalforsamling for SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) i 

Middelfart, Danmark. 4.-5. oktober 
 SAMDOK-konferansen på Gardermoen 15.-16. oktober 
 Konferanse om privatarkiv i musea, Oslo, 6.-7. november 
 Markeringen på Riksarkivet ved riksarkivar Ivar Fonnes sin avslutning 

 
Prosjektgruppen for fylkeskommunale arkiv og administrasjonshistorie 

 Anne Aune, Hordaland fylkesarkiv - leder  

 Ketil Jensen, Arkiv i Nordland 

 Snorre Øverbø, Aust Agder kulturhistoriske senter 
 
Asta 
Stiftelsen Asta er opprettet av LLP og Riksarkivaren, som har to styremedlemmer hver, 
samt to varamedlemmer. Partene har ledervervet annethvert år. I 2014 har Terje Haram 
på vegne av LLP hatt styreledervervet.  
 
Styret har hatt ansvaret for økonomi og har tatt strategiske valg for stiftelsen. Styret har 
hatt fire styremøter i 2014. Programvareutviklingen er delegert til en styringsgruppe, som 
i tillegg til administrasjonen har bestått av seks personer, derav tre fra LLP. I 2014 var 
det et skifte av daglig leder.   
  
Stiftelsen har 31 ansatte ved årsskiftet pr. 31.12.2014. 126 depotinstitusjoner bruker 
Asta-programvaren, og 62 av disse har publisert arkiv i Arkivportalen. Arkivportalen har 
hatt ca. 90 000 besøk på nettsiden i 2014. Det er i meldingsåret brukt over 6.7 millioner 
kr på utvikling, endringer og vedlikehold av programvaren. For detaljerte opplysninger 
om dette, se www.asta.no og årsmeldingen til stiftelsen.    
 
ABM-media 
ABM-media er opprettet som et aksjeselskap med en aksjekapital på kr 400 000. LLP 
eier 10 % av aksjene, og har ett styremedlem (nestleder). LLPs styreleder møter på 
generalforsamlingen.  

http://www.asta.no/

