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SAK 2 – Årsmelding 2009 – 2010 
 
Styrets forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Årsmelding 2009 - 2010 

 

1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid 
 
a) Tillitsvalgte i LLP 
 
Styret 
Faste medlemmer: 
Ellen Røsjø var styreleder tom. 8. september, Karin Gjelsten fom. 9. september.  

o Torleif Lind, IKA Kongsberg – nestleder fom. 9. september 
o Kjetil Reithaug, IKAVA 
o Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal 
o Ketil Jensen, Arkiv i Nordland 
o Einar A. Terjesen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
o Anne-Mette Nielsen, Norsk vegmuseum 

Varamedlemmer: 
o Berit Stie, Aust-Agder kulturhistoriske senter 
o Marion Sørensen, IKA Finnmark 

 
Arbeidsutvalget 

o Sekretær 
o Ellen Røsjø tom. 8. september, Karin Gjelsten fom. 9. september 
o Torleif Lind fom. 9. september 

 
Sekretariat 
Styreleder 
     ○ Karin Gjelsten     20% stilling, 1.1.2009 – d.d. 
 
Organisasjonssekretær 

o Ayesha Iqbal Khan    40 % stilling, 1.8.2008 – 30.11.2009 
o Ayesha Iqbal Khan    50 % stilling, desember 2009 
o Ingrid Lene Nyttingnes   60% stilling, mars 2009 – d.d. 

 
Prosjektmedarbeidere 

o Kaisa Maliniemi, 2008 – d.d., prosjektleder, ”Minoriteter i offentlige arkiver – en 
undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver”  

o Elena V Rosnes, prosjektmedarbeider i ”Minoriteter i offentlige arkiver – en 
undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver” 

o Gudmund Valderhaug, konsulent på timebasis, ”Minoriteter i offentlige arkiver 
– en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver” 

o Katri Somby – prosjektmedarbeider ”Minoriteter i offentlige arkiver – en 
undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver”  

o Marit Hosar, fra 1.1.2008 – d.d. arbeider med etablering av studietilbud i 
arkivformidling ved Høgskolen i Lillehammer  
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Fagseksjon for privatarkiv  
   

○ Anne-Mette Nielsen, Norsk Vegmuseum 
o Kari Mette Avtjern, Opplandsarkivet, avd. Randsfjordmuseene 
o Birger Haugdal, Lokalhistorisk arkiv i Bergen 
o Frode Færøy, Norsk Hjemmefrontmuseum (vara) 
o Ingrid Skjøtskift, Lokalhsitorisk arkiv i Vinje (vara) 

 
Fagseksjon for kommunale arkiv 

o Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal 
o Berit Stie, Aust-Agder kulturhistoriske senter 
o Torleif Lind, IKA Kongsberg 
o Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (vara) 
o Tom Oddby, Byarkivet i Drammen (vara) 

 
Formidlingsutvalget 

o Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen 
o Ellen Røsjø, Oslo byarkiv  
o Bjarnhild Samland, ABM Sogn og Fjordane  

 
Formidlingsnettet 

o Bjarnhild Samland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
o Ulla Nachtstern Tannmand, Fylkesarkivet for Vestfold 
o Mona Nilsen, Bergen Byarkiv 
o Maria Press, Statsarkivet i Trondheim 
 

Prosjektgruppe for fylkeskommunale arkiver og administrasjonshistorie 
o Ingrid Nøstberg, Fylkesarkivet for Vestfold - leder 
o Egil Nysæter – Hordaland fylkesarkiv  
o Svein Fygle, ABM-utvikling 

 
Forsknings - og utdanningsutvalget 

o Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen - leder 
o Egil Nysæter, Hordaland fylkesarkiv  
o Harald Lindbach, Interkommunalt arkiv Troms 
o Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 
o Øyvind Ødegård, Riksarkivet. Oppnevnt av Riksarkivaren 
o Peter Pedryc, IKA Kongsberg, dernest IKA Trøndelag 
o Anne Tone Aanby, Aust-Agder kulturhistoriske senter 

 
Digitaliseringsutvalget 

o Anne Aune, Hordaland fylkesarkiv – leder   
o Harriet Marie Terjesen, Fylkesarkivet for Vestfold til 1.12. 
o Snorre D. Øverbø, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
o Kari Mette Avtjern, Opplandsarkivet, avd. Randsfjordmuseene 
o Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 
o Einar A. Terjesen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
o Erik Roll, IKA Trøndelag/Rørosmuseet 
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b) LLPs representasjon i ulike samarbeidsorgan 
 Styret i Stiftelsen Asta fra 1.1. 2009: 

o Terje Haram, Bergen Byarkiv (2009 – 2010) 
o Solveig Halvorsen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (2009 – 2010) 
o Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (1. vara 2009-

2010)  
o Ketil Jensen, Arkiv i Nordland (2. vara 2009-2010) 

 
Styringsgruppe Asta 5 

o Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
o Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 

 
Referansegruppe Arkivportalen.no, Asta 

o Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen 
o Ellen Røsjø, Oslo byarkiv 
o Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
o Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 

 
Styret i ABM-media 

o Hilde Bjørnå, Interkommunalt arkiv Troms 
 
Styringsgruppa for Det fjerde norske arkivmøte 2009 

o Terje Haram, Bergen Byarkiv 
 
Arkivdagen 2009 

o Formidlingsutvalget 
 
Nordisk kontaktmøte om Arkivdagen 2009 og 2010 

o Ellen Røsjø, Oslo byarkiv 
o Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen 

 
Arbeidsgruppe for Arkivstatistikk, ABM-utvikling 

o Snorre D. Øverbø, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
 
Referansegruppe Privatarkiver i museene, ABM-utvikling 

o Marit Slyngstad, Fylkesarkivet for Vestfold 
 



Årsmelding for Landslaget for lokal- og privatarkiv    2009-2010 
 

 4 

c) Organisatorisk arbeid 
 
Medlemmer 
Medlemstallet per 1.1.2009 var på 129. Medlemstallet blant museer er gått noe ned 
pga. konsolideringer i sektoren. 
 
Styret 
Styret har hatt 5 styremøter siden ordinært landsmøte i april 2009, og 
behandlet 48 + 14 (?) saker (legg til for møtet den 11. mars): 2.6.2009, 22.9.2009, 
24.-25.11.2009, 14.1.2009 og 11.3.2009.  
 
AU 
Arbeidsutvalget har hatt ett telefonmøte i perioden: 19.05.09. Resten har vært 
avviklet som epost.  
 
Landsmøte 
Landsmøte ble avholdt i forbindelse med Det 4. Norske arkivmøtet i Bergen den 21. 
april 2009. Det var totalt 23 stemmeberettigede. Da valgkomiteen på forhånd ikke 
hadde funnet en leder for organisasjonen, og da ny leder heller ikke ble klar i løpet av 
landsmøtet, ble man enig om å arrangert et ekstraordinært landsmøte i 
september/oktober 2009. Ellen Røsjø sa seg villig til å sitte som leder frem til dette 
ekstraordinære møtet.  Det kom forslag om en avstemning via e-post og ikke fysisk 
oppmøte. Den 8. september ble Karin Gjelsten ble valgt som leder. Det kom inn 21 e-
poststemmer.   
 
Sendte høringsuttalelser med mer: 
 ○Høringsuttalelse – Stortingsmelding nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for 
 digital bevaring og formidling av kulturarv - høring i Familie- og          
 kulturkomiteen 
 ○Kommentar etter seminar om Kulturløftet II 

○Høringsuttalelse – St.meld. 49 Framtidas museum – museumsmeldinga 
○Fagseksjonen for kommunale arkiver har hatt ansvaret for en utredning som   
ledet frem til KDRS (Kommunalt digitalt ressurssenter). 
Kommentar til Statsbudsjettet 2010 

 
LLP har vært representert på: 

o Møte med nordiske kontakter om Arkivdagen 2.3.2009 og i norsk 
koordineringsgruppe 18.05. og 24.08. 

o Møte med leder for Familie- og kulturkomiteens leder Brit Hildeng om 
Digitaliseringsmeldinga 12.05.2009 

o Giskes seminar om kulturløftet II 22.06.2009 
o Møte med Familie- og kulturkomiteen, høring om statsbudsjettet, 10.11.2009 
o Kontaktmøter med ABM-utvikling, LLP, Norsk Bibliotekforening, Norges 

museumsforbund, 27.04. og 16.11.2009 
o Kontaktmøte mellom Asta, Riksarkivaren og LLP 26.06.2009 
o Kontaktmøte med riksarkivaren, 14. januar 2010 
o Møte med Riksrevisjonen om forvaltningsrevisjon av arkivområdet 27.08.2009 

(KKD / kommuner og fylkeskommuner)  
o Kommunearkivkonferansen i Finnmark 8.-9. september 2009 
o Møte i Bergen 9. juni 2009 om Nasjonalt industriarkivsenter i Odda 
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o KAFFs seminar på Lillehammer 20.10.2009 (Norsk Kulturråd, Riksantikvaren 
og ABM-utvikling) der prosjektleder Kaisa Malienemi holdt foredrag om LLPs 
prosjekt Minoriteter i offentlige arkiver.  

o Møte i referansegruppa for prosjektet ”Minoriteter i offentlige arkiver” i Tromsø, 
4.2.2010 

o LLP var representert under markeringen ”Avslutningen av Kulturåret” i Tromsø 
26.-27. november 2009 i regi av Norges Kulturvernforbund. 

o Møte med statssekretær Lubna Jaffery Fjell i Bergen 08.01.2010 
 
Fagseksjon for privatarkiv 
Det var ingen aktivitet i fagseksjonen for privatarkiv i 2009.  
 
Kommunal fagseksjon 
 
Kommunal fagseksjon har hatt ett ordinært møte i 2009. To tema var på sakskartet. 
1. Felles nasjonalt e-depot samarbeid. I den sammenheng var faglig ansvarlig for 
rapporten ”Tjenester i eit fellesdepot”, Ståle Prestøy tilstede. Denne rapporten danner 
det faglige fundament for tjenestene til KDRS. 
2. Fagseksjonen og konferansen i Finnmark 
 
I tillegg var fagseksjonen arbeid bestått av følgende: 
 

- Representasjon ved Kjetil Reithaug i møte med KS bedrift om 
organisasjonsform for KDRS 

- Representasjon ved Arnt Ola Fidjestøl på oppstartsmøte til interimstyret for 
KDRS.  

- Representasjon ved Arnt Ola Fidjestøl sammen med Ellen Røsjø i møte med 
Riksrevisjonen i forbindelse forvaltningsrevisjonen på arkivområdet. 

- Foredrag ved Arnt Ola Fidjestøl om progresjonen i arbeidet med etableringen 
av KDRS på KAI konferansen i Kirkenes. 

 
Forsknings- og utdanningsutvalget 
Utvalget har hatt ett møte i årsmøteperioden. Utvalget arbeider med en undersøkelse 
om forskning i LLPs medlemsinstitusjoner. Et mulig samarbeid med 
Arkivarforeningen er aktuelt. Utvalgets leder har arbeidet med utdanningsspørsmål, 
særlig med opprettelsen av arkivfaglige studietilbud ved Høgskolen i Lillehammer og 
et evt. samarbeid med Høgskolen i Oslo. Det er innledet et samarbeid med 
arkivutdanningene ved Universitetet i Aalborg og Universitetet i Lund om en felles 
litteraturliste med oversikt over artikler og bøker i arkivformidling. 
 
Formidlingsutvalget 
Formidlingsutvalget har arbeidet med fellestiltak for Arkivdagen i Norge. LLP har i 
samarbeid med ABM-utvikling og Riksarkivet utviklet et felles profileringstilbud for 
bruk under Arkivdagen. ABM-utvikling har tatt ansvar for en norsk nettside for 
Arkivdagen og trykker en felles brosjyre. Formidlingsutvalget har i perioden deltatt på 
to møter i det nordiske koordineringsorganet for Arkivdagen. 
Formidlingsutvalget har deltatt på seminaret web 2.0. og arkivene - en konference 
om sociale medier og kulturarv arrangert av formidlingsnetværket i ODA 
(Organisationen danske arkiver) i København 26. mars. 
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Utvalget ferdigstilte i fjor studieplan og pensumsliste for Arkivformidlingsstudiet for 
historiske arkiver ved Høgskolen i Lillehammer. Det tegnet seg ikke nok studenter, så 
tilbudet vil lanseres på nytt høsten 2010. Marit Hosar vil ha emneansvaret for 
studietilbudet.  
 
Formidlingsnettet 
LLP fikk 100 000 kr i 2008 til etablering av nasjonalt nettverk i arkivformidling. 
 
Prosjektet ” Etablering av nasjonalt nettverk i arkivformidling” har i 2009 hovedsaklig 
arbeidet med ferdigstilling, lansering, markedsføring og drifting av blogg: se 
http://www.llp.no/formidling/ . Bloggen ble lansert i forbindelse med arkivmøtet i 
Bergen i april.  
 
I slutten av oktober ble det arrangert en workshop over to dager, "Skrivekabler for 
arkivfolk" med Merete Morken Andersen. Dette ble arrangert i Oslo, i ABM-utviklings 
lokaler og ABM-utvikling var medarrangør. Det var 20 deltakere på workshopen.  
 
Prosjektgruppa for fylkeskommunale arkiv og administrasjonshistorie  
Prosjektgruppen for fylkeskommunale arkiver og administrasjonshistorie har i løpet 
av perioden arbeidet med søknader til finansiering av prosjektet. Foreløpig er det 
søkt om støtte fra Kommunal og Regionaldepartementet og Kommunenes 
sentralforbund (KS), med negativt resultat. En hovedsak framover blir derfor å 
arbeide for videre finansiering. 
 
Gruppa har for det meste hatt kontakt pr. e-post og telefon. Det er avholdt ett møte 
(4. des.) der også leder av LLPs forsknings- og utdanningsutvalg deltok. Det er avgitt 
skriftlig rapport til LLPs styre med status for prosjektet i september. 
 
Digitaliseringsutvalget 
Digitaliseringsutvalget deltok i utarbeidelse av høringsuttalelse til Stortingsmelding nr. 
24 (2008-2009) ”Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv”, 
høring i Familie- og kulturkomiteen.  
 
Asta 
Stiftelsen Asta er opprettet av LLP og drives i samarbeid med Riksarkivaren. LLP og 
Riksarkivaren har 2 styremedlemmer hver i styret, samt to varamedlemmer. Partene 
har ledervervet hvert sitt år. I 2009 har Riksarkivaren hatt ledervervet ved Ole 
Gausdal. LLPs representasjon i styret har vært Terje Haram (nestleder), Solveig 
Halvorsen (styremedlem), Marianne Schmidt Vindenes (1. vara) og Kjetil Jensen (2. 
vara). Ole Myhre Hansen er daglig leder for stiftelsen. Styret har hatt 4 styremøter. 
Viktigste sak i 2009 har vært ansvaret for utvikling av Arkivportalen. Vi viser ellers til 
Astas årsmelding.  
 
ABM-media 
ABM-media er opprettet som et aksjeselskap med en aksjekapital på kr 400 000. LLP 
eier 10% av aksjene. Hilde Bjørnå er LLPs representant i styret. LLPs styreleder 
møter på generalforsamlingen.  
 
Norges kulturvernforbund 
LLP er representert på LLPs landsmøte. 

http://www.llp.no/formidling/
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ICA 
LLP er blitt medlem i ICA. 
 
OpenARMS  
 
Prosjektet ble etablert i 2004, men stagnerte da utvikler i 2007 ble syk og måtte 
trekke seg fra prosjektet. Siden den tid er det gjort noen forsøk på å knytte prosjektet 
opp til forskjellige utviklingsmiljøer uten å lykkes. 1. juli 2009 ble det søkt ABM-u om 
å overføre restmidlene av OpenArms-prosjektet til en framtidig implementering og 
eventuell tilpassing av depotstyringssystem. Dette vil være en naturlig forlenging av 
det arbeidet som er gjort i OpenArms prosjektet og vil også vere en naturlig 
forlenging av et annet ABM-støttet prosjekt i kommunearkivmiljøet, Testing av 
depotforvaltningssystem. Disse prosjektene hadde samme formål – å skaffe de 
kommunale arkivinstitusjonene et depotstyringssystem. I brevet adressert til ABM-
utvikling er det redegjort nærmere for alt dette. Søknaden ble sendt i en kortversjon 
16. november samme år. 
 
Søknaden ble innvilget i brev fra ABM-utvikling datert 17. november med følgende 
ordlyd:  
 ”Midlene skal brukes i prosjektet "Testing av depotstyringssystemer" etablert i 
 2008 av faggruppa for digitalt depot i KAI i samarbeid med ABM-utvikling. 
 Dette prosjektet vil ende opp med å anbefale et depotstyringssystem som 
 felles plattform for KAI-sektoren, og er forlengelse av OpenArms-prosjektet. 
 LLP vil fortsatt være eier av prosjektet.” 
 
Minoriteter i offentlige arkiver  
Minoriteter i offentlige arkiver er et treårig prosjekt iverksatt med økonomisk støtte fra 
Norsk Kulturråd, ABM-utvikling, Troms fylkeskommune og Nordreisa kommune. 
Hovedmålet med prosjektet er å gi kunnskap om minoritetenes plass i arkivene, da 
med særlig vekt på kvener og samer.  
 
Prosjektet Minoriteter i offentlige arkiver har fått publisert en artikkel i Archival 
Science Volume 9, Numbers 1-2 / June, 2009 kalt Public records and minorities: 
problems and possibilities for Sámi and Kven. 
Se vedlagt rapport for informasjon om framdrift og aktivitet i perioden 2009/2010. 

2. Faglig arbeid 
LLP har fulgt opp landsmøtet sitt vedtak for følgende arbeidsmål for 2009/2010: 
 
Arkivpolitiske tiltak 

1. LLP skal arbeide for betre rammevilkår for organisatorisk og fagleg arbeid i 
arkivsektoren. 

 
LLP har i sitt innspill til statsbudsjettet, i møte med Kirke- og kulturdepartementet og i 
brev til KKD tatt opp behovet for iverksetting av en støtteordning for privatarkiver og 
behovet for øremerkede midler til digitalisering i hele arkivsektoren, for en 
arkivutredning og økt driftsstøtte til LLP. 
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LLPs forsknings- og utdanningsutvalg har som oppgave å utarbeide forslag til LLPs 
handlingsplan innen forsknings- og utdanningsområdet og å kartlegge hva som 
foregår av forskning innen medlemsinstitusjonene, samt skaffe oversikt over 
medarbeidere i medlemsinstitusjoner som har forskning som arbeidsfelt i henhold til 
arbeidsinstrukser.  
 
Videre har LLP sammen med Norsk arkivråd gjort innspill for at et arkivfaglig tidsskrift 
kan komme i gang. Dette er nå så vidt kommet i gang som et elektronisk tidsskrift i 
regi av ABM-media. 
 

2. LLP skal arbeide for at det vert sett i gang arbeid med ei statleg arkivutreiing. 
 
LLP har i sitt innspill til statsbudsjettet, i møte med Kirke- og kulturdepartementet og i 
brev til KKD påpekt nødvendigheten av at det settes i gang arbeid med en egen 
arkivmelding som staker ut kursen for en nasjonal arkivpolitikk. 
 

3. LLP skal arbeide for bevaring av privatarkiv lokalt, regionalt og nasjonalt, og for 
ei statleg finansiering av dette arbeidet. 

 
LLP har tatt opp bevaring av privatarkiver og behovet for statlig finansiering av dette 
arbeidet i høringsmøtet om statsbudsjettet med Stortingets Familie- og kulturkomite, i 
møte med Kirke- og kulturdepartementet og i brevs form til samme departement.  

 
4. LLP skal arbeide for at reglane/lovverket rundt innsyn i kommunale arkiv blir 

forenkla 
 

Vi har tidlig i 2008 sendt en anmodning til Justisdepartementet om at 
arkivinstitusjonene skal kunne gi innsyn (delegasjon av et departements myndighet 
etter forvaltningsloven § 13 d første ledd, jf. forvaltningslovforskriften § 8). 
Departementet har siden meldt at en anmodning om endring av forskriftene til 
Forvaltningsloven vil komme på høring med vårt forslag omtalt.  Det er ennå ikkje 
skjedd på tross av fleire purringer. 

 
5. LLP skal arbeide for å auke medvitet og satsinga på digitalisering, samt 

utarbeide ein politikk for digitalisering av kulturhistoriske/eldre arkiv uavhengig 
av nivå 

 
LLPs digitaliseringsutvalg skal utarbeide forslag til LLPs politikk for digitalisering av 
kulturhistoriske/eldre arkiv uavhengig av forvaltningsnivå. I tillegg har utvalget lagd en 
oversikt over digitaliseringsprosjekt som medlemmene i LLP arbeider med. 
Oversikten skal publiseres på LLPs hjemmesider.  
 

6. LLP skal utgreie vidare grunnlaget for etablering av eit nasjonalt senter for e-
arkivtenester i kommunal sektor 

 
Fagseksjon for kommunale arkiv har på oppfordring fra KAIs ledermøte arbeidet med 
utredning av etablering av et nasjonalt senter for e-arkivtjenester i kommunal sektor. 
Seksjonen har arbeidet etter følgende plan: 
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• Undersøkt interessen og muligheten i KAI for å avsette midler i 2009/2010 og 
tilslutte seg et nasjonalt senter (KDRS) 

• Fagpersonene i de villige KAI har utarbeidet oversikt over faglige oppgaver og 
kompetanse i et nasjonalt senter  

• Videre behandling i fagseksjonen med forslag til organisering mv. 
• Endelig vedtak om oppstart/stiftelse, utarbeidelse av vedtekter, styre osv. 

 
Fagseksjonen har tatt kontakt med KS for å be om bistand til å utrede en 
organisatorisk løsning som KAI og senteret vil være tjent med. Det endelige vedtak 
om tilslutning fra KAI må vente til anbefaling av organisatorisk løsning foreligger. 
Fagseksjonen antar at dette arbeidet vil være sluttført og klart til behandling på KAI-
konferansen 2009. 
 
Arkivfaglege tiltak 

7. LLP skal arbeide for at studieplanen vert lagt til grunn for eit utdanningstilbod 
ved  høgskular og universitet.  

 
LLP skal halde fram samarbeidet om dei utdanningstilboda som er etablert, 
samt arbeide for at det skal etablerast fleire studietilbod. 
 

Fra 2000 har LLP arbeidet for å utvikle et kompetanseprogram for medarbeidere i 
arkivinstitusjoner/depotinstitusjoner og ferdigstilte en studieplan i videreutdanning av 
arkivarer i 2005. LLP har tatt initiativet til møter med universitet og høgskoler for å få i 
gang studietilbud. Et av dem ble gjennomført ved Universitetet i Oslo høsten 2007, 
ARKIV1050D Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (evu-emne). Arkiv- og 
informasjonsforvaltning (evu-emne) ved Høgskolen i Lillehammer (HIL) er utvikla på 
HIL i samarbeid med Fylkesarkivet i Oppland. LLP har her vært involvert i emnet 
Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og lyd i samarbeid med HIL og 
Fylkesarkivet i Oppland.  Mens et tilbud kalt Arkivformidling av historiske arkiver (evu-
emne) ved HIL skulle starte høsten 2009, men da det ikke tegnet seg nok studenter, 
vil tilbudet lanseres på nytt høsten 2010. Dette studiet er delt opp i seks moduler og 
tilsvarer en halvårsenhet, dvs 30 studiepoeng, men vil gå over to semestre. Flere av 
våre medlemmer stiller som emneansvarlige og foredragsholdere på 
utdanningstilbudene. Forsknings- og utdanningsutvalget er referansegruppe for 
emneansvarlige, mens formidlingsutvalget i LLP vil ha en viktig rolle som 
referansegruppe for emneansvarlig for studiet i Arkivformidling.  
LLP vil følge opp arbeidet for at i det minste ett lærested i Norge vil kunne tilby 
arkivfaglig utdanning på masternivå. I tillegg vil LLP følge opp sitt kurstilbud til 
medlemmene, bl.a. innføringskurs for kolleger som arbeider med arkiv i museum og 
bibliotek.  

 
8. LLP skal gje eit variert kurs- og seminartilbod. 
 

LLP arrangerte 22-23 februar 2010 et kurs om arkivarbeid i museene. Sted: 
Lillehammer. Antall deltagere: 17 stk.    
LLP arrangerte seminaret Digitaliserte og elektroniske arkiv, bevaring og 
tilgjengeliggjøring 20.- 21. april i Bergen. 

 
9. LLP fortset arbeidet med elektroniske arkiv og OpenARMS. 
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Restmidlene av OpenArms-prosjektet skal brukes i prosjektet "Testing av 
depotstyringssystemer" etablert i 2008 av faggruppa for digitalt depot i KAI i 
samarbeid med ABM-utvikling. Dette prosjektet vil ende opp med å anbefale et 
depotstyringssystem som  felles plattform for KAI-sektoren, og er forlengelse av 
OpenArms-prosjektet. LLP vil fortsatt være eier av prosjektet. 

 
10. LLP skal føre vidare prosjektet Minoriteter i offentlige arkiv. 

 
Prosjektet har mottatt støtte fra Norsk kulturråd, ABM-utvikling, Nordreisa kommune 
og Troms fylkeskommune. Prosjektet har tidligere gjort interessante og overraskende 
funn ved gjennomgang av arkivmateriale og har blitt møtt med stor interesse blant 
lokalbefolkning og lokale media i Vest-Finnmark. Det har vært skrevet på 
forskningsrapporten går inn i sin avslutningsfase våren 2010. Prosjektet har fått 
publisert en artikkel i Archival Science Volume 9, Numbers 1-2 / June, 2009 kalt 
Public records and minorities: problems and possibilities for Sámi and Kven.. Det vil 
også bli lagd en kortversjon på norsk, kvensk og samisk  

 
11. Organisatoriske tiltak 

LLP skal i landsmøteperioden leggje vekt på å vidareutvikle nære relasjonar til 
ABM-utvikling og Riksarkivaren og tilby faglig assistanse der det måtte vera 
aktuelt. LLP tilbyr samarbeid om aktuelle prosjekt. 
 

LLP har deltatt på to årlige kontaktmøter med ABM-utvikling der også Norges 
museumsforbund og Norsk Biblioteksforening deltar. LLP har deltatt i 
prosjektgruppen om utvikling av en arkivstatistikk og sitter i referansegruppen for 
Privatarkiver i museene. 
 
LLP har i perioden hatt ett kontaktmøte med Riksarkivaren. Riksarkivaren er 
representert i LLPs Forsknings- og utdanningsutvalg.  
 
LLP har fulgt opp arbeidet med Stiftelsen Asta der LLP og Riksarkivet har et nært 
samarbeid, og har fulgt opp utviklinga av ASTA 5.0 og Arkivportalen. 
 
12.  LLP skal utarbeide ein informasjonsstrategi som blant anna skal innehelde 
 planar  for: 

a. Vidareutvikling av LLPs heimesider til ein betre reiskap for 
 informasjon og kunnskapsformidling 

b. Utarbeiding av brosjyrar og anna informasjonsmateriell 
c. Strategi for medlemsverving  
d. Mediestrategi 
 

LLP har videreutviklet sine hjemmesider noe i landsmøteperioden. Styret har vurdert 
sidene som gode nok, og de er blitt LLPs viktigste informasjonskilde til medlemmene. 
Forrige landsmøtevedtak har ført til foreløpig nedjustering av denne aktiviteten.  
 
 
 
Vedlegg: 
Minoriteter i offentlige arkiver – Rapport for 2009  
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Vedlegg til årsmelding 2009/2010 
 
Rapport 2009 for prosjektet ”Minoriteter i offentlige arkiver – en undersøkelse av 
minoritetskulturers plass i offentlige arkiver. Landslaget for lokal- og privatarkiv. 

Oppnådde mål 
 

Prosjektet vekker fortsatt en stor interesse både blant lokalbefolkning og arkivmiljø. 

Prosjektlederen holdt foredraget ”Minoriteter i offentlige arkiver” den 24.7. 2009 i forbindelse 

med Kippari-festivalen i Børselv. I oktober 2009 blir prosjektet presentert i forbindelse med 

KAFF-konferansen i Lillehammer.   

 

Til tross for at det er blitt en del forandringer i løpet av dette prosjektet, som prosjektlederens 

stillingsprosent, forandringer i forhold til medarbeidere, overraskende minoritetsspråklige 

dokumentfunn og innsynssøknadsavslag, kommer man til å oppnå de viktigste målene som 

blir nevnt i prosjektbeskrivelsen.  Manuset til sluttrapporten er ferdig, men det trenger en del 

korrigering og språkvask. I tillegg er flere dokumenter, spesielt de minoritetsspråklige 

dokumentene, blitt digitalisert, og de venter på å bli undersøkt nærmere i videre prosjekter.  

Alle dokumentene er likevel ikke blitt oversatt og renskrevet på norsk på grunn av mengden 

av dokumenter og prosjektmedarbeideres begrensete tidsbruk.  Disse dokumentene bør 

publiseres både på nettet og i bokform slik at også minoritetene kan få nytte av dem. I 

forbindelse med dette prosjektet er det blitt skrevet flere artikler og blitt holdt foredrag både i 

Norge og internasjonalt. Man har oppnådd ny kunnskap i forhold til minoriteter og denne 

kunnskapen kan utnyttes både av arkivinstitusjoner og samfunnet generelt. Samtidig har man 

bygget opp samarbeidsnettverk mellom flere institusjoner. Dette prosjektet kan gi grunnlag 

for videre prosjekter. 
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Prosjektets framgang 1.1. 2009-31.12. 2009 

Januar - Juni 
Skriveprosess 
 
Juli 
Kippari-festivalen. Børselv. 24-26.07. 2009. 
 
August 
Skriveprosess 
Artikkel til ”Archival Science”. 
 
September -oktober 
Skriveprosess 
Kortere versjon av rapporten 
KAFF-konferanse Lillehammer. 20-21.10. 2009 
 
 
November - desember 

 
• Skriveprosess 
• Kortere versjon av rapporten 

 
Januar 
 

• Kortere versjon av rapporten 
 
Februar-Mai 
 

• Møte med referansegruppe 
• Prosjektet ferdigstilles.  
• Oversetning av den kortere versjonen av rapporten til samisk, kvensk og engelsk. 
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