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Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2011 
 
Administrasjon 
LLP sitt sekretariat har i 2011 fortsatt arbeidet med å effektivisere og modernisere driften 
av organisasjonen. Fra årsskiftet 2010/2011er vi tilknyttet nytt regnskapsfirma, og flere 
administrative og regnskapstekniske oppgaver er lagt til LLPs sekretær. Nettsidene 
fungerer som en god kommunikasjonskanal mellom medlemmene og LLPs sekretariat. 
 
LLPs aktiviteter krever et sterkt sekretariat og gode informasjonskanaler. LLP har hatt 
fokus på dette i året som har gått, og har fortsatt arbeidet med informasjonsstrategien.  
 
LLP er ikke lenger en egen post i statsbudsjettet, men er overført til en samlepost for 
ulike kulturtiltak (post 74). Driftsmidler til LLP tildeles etter søknad til Norsk Kulturråd. 
LLP derfor ikke blitt invitert til Familie- og kulturkomiteens høring om statsbudsjettet slik 
som tidligere år. 
 
Politisk og arkivfaglig arbeid 
Stortingsmelding om arkiv har vært det mest sentrale tema for LLP i 2011. Det ble levert 
skriftlig uttalelse om stortingsmeldingen til kulturdepartementet, der LLP la vekt på at 
stortingsmeldingen må være for hele arkivlandskapet. For LLP er det avgjørende at 
også privatarkiv og kommunale-/lokale arkiv blir ivaretatt i denne meldingen. LLP holdt 
innlegg på innspillskonferansen til den planlagte arkivmeldingen, og LLPs syn ble videre 
formidlet på KAI-konferansen i Drammen der kulturrådets leder også var til stede.  
 
Av kurs- og seminarvirksomhet, vil sekretariatet trekke fram tilbud om arkivkurs til 
ansatte ved museene og privatarkivseminaret i Bergen (høsten 2011). Behovet for rent 
arkivfaglige seminar med tema privatarkiv er stort, og LLP har som målsetning å kunne 
gjennomføre dette årlig. 
 
LLP har samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus om arkivforskning, og ønsker å 
utvikle dette framover. LLP er stolte av at det høsten 2011 ble det satt i gang et nytt 
studium i Arkivformidling ved HioA som var initiert av LLP.  
 
Samhandling 
LLP er en frittstående organisasjon som er avhengig av å samhandle med flere parter. 
Nasjonalt er Norsk Arkivråd og KS-arkivgruppe sentrale samarbeidspartnere, i tillegg til 
Norsk kulturråd og Arkivverket. Det er naturlig for LLP å samhandle og delta i felles 
utviklingsarbeid med alle som arbeider for arkivsaken, både politisk og faglig. LLP var i 
2011 blant arrangørene til Det 5. Norske arkivmøtet. 
 
LLP var ellers representert på ICA-konferanse i Edinburgh og i komiteen for Det 
6.Norske arkivmøtet. 
 
 
Bergen 29. februar 2012, 
Karin Gjelsten, for styret i LLP 
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1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid 

 
a) Tillitsvalgte i LLP 
 
Styret 
Faste medlemmer:  

 Karin Gjelsten, Bergen byarkiv - leder 

 Torleif Lind, IKA Kongsberg – nestleder  

 Ketil Jensen, Arkiv i Nordland 

 Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 

 Tore Somdal-Åmodt, Oslo Byarkiv 

 Einar A. Terjesen, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 

 Anne-Mette Nielsen, Norsk vegmuseum t.o.m. 4.mai 

 Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet f.o.m. 4. mai 
  
Varamedlemmer: 

 Berit Stie, Aust-Agder kulturhistoriske senter 

 Marion Sørensen, IKA Finnmark 
 
Arbeidsutvalget 

 Sekretær 

 Karin Gjelsten 

 Torleif Lind 
 
Valgkomité 

 Marit Hosar, Opplandsarkivet, Avdeling Maihaugen leder t.o.m. 4. mai 

 Anne Aune, Fylkesarkivet i Hordaland, leder f.o.m. 4. mai 

 Ellen Røsjø, Oslo Byarkiv 

 Kjetil Reithaug, IKAVA, f.o.m. 4. mai  
 
Sekretariat 
Styreleder 

 Karin Gjelsten, 20% stilling 
Organisasjonssekretær 

 Inger Lene Nyttingnes, 60% stilling, f.o.m. mars 
 
Prosjektmedarbeidere 
Nancy Porsanger Anti var ansatt for oversettelsesjobb i Minoritetsprosjektet. Hun har 
oversatt Kaisa Jaohanna Maliniemis bok "Hva arkivene skjulte. En undersøkelse av 
kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865 - 1948"  
til samisk. 
 
Marit Hosar fullførte arbeidet med å få arkivformidlingsfag realisert som fag ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 
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Fagseksjon for privatarkiv  

 Anne-Mette Nielsen, Norsk Vegmuseum, leder t.o.m. 4. mai 

 Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet, leder f.o.m. 4. mai 

 Birger Haugdal, Lokalhistorisk arkiv i Bergen 

 Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv 

 Frode Færøy, Norges Ann Hjemmefrontmuseum (vara)  

 Solveig Lindback Jensen, Arkiv i Nordland (vara) 
 

Fagseksjon for kommunale arkiv 

 Torleif Lind, IKA Kongsberg, leder  

 Berit Stie, Aust-Agder kulturhistoriske senter 

 Tom Oddby, Byarkivet i Drammen 

 Karianne S. Vindenes, Vestfoldarkivet 

 Tor Ingve Johannesen, IKA Rogaland 
 
Formidlingsutvalget 

 Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen 

 Ellen Røsjø, Oslo byarkiv  

 Bjarnhild Samland, ABM Sogn og Fjordane  
 
Formidlingsnettet 

 Bjarnhild Samland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 

 Ulla Nachtstern Tannmand, Vestfoldarkivet 

 Mona Nilsen, Bergen Byarkiv 

 Maria Press, Statsarkivet i Trondheim 
 

Prosjektgruppe for fylkeskommunale arkiver og administrasjonshistorie 

 Ingrid Nøstberg, Vestfoldarkivet – leder 

 Egil Nysæter, Hordaland fylkesarkiv  

 Inge Manfred Bjørlin, Aust-Agder kulturhistoriske senter 
 
Forsknings - og utdanningsutvalget 

 Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen – leder 

 Egil Nysæter, Hordaland fylkesarkiv  

 Harald Lindbach, Interkommunalt arkiv Troms 

 Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design/Telemark museum 

 Øyvind Ødegård, Riksarkivet. Oppnevnt av Riksarkivaren 

 Peter Pedryc, IKA Trøndelag 
 
b) LLPs representasjon i ulike samarbeidsorgan 
Styret i Stiftelsen Asta: 

 Terje Haram, Bergen Byarkiv 

 Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg. 

 Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet (1.vara) 
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 Ketil Jensen, Arkiv i Nordland (2. vara)  
 
Styringsgruppe Asta 5 

 Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet 

 Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 
 
Referansegruppe Arkivportalen.no, Asta 

 Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen 

 Ellen Røsjø, Oslo byarkiv 

 Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet 

 Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 
 
Styret i ABM-media 

 Hilde Bjørnå, Interkommunalt arkiv Troms 
 
Styringsgruppa for Det femte norske arkivmøte 2011 (5NA) 

 Tore Somdal-Åmodt, Oslo byarkiv 
 

Styringsgruppa for Det sjette norske arkivmøte 2013 (6NA) 

 Tore Somdal-Åmodt, Oslo kommune 
 
Arkivdagen 2011 

 Formidlingsutvalget 
 
Nordisk kontaktmøte om Arkivdagen 2011 

 Ellen Røsjø, Oslo byarkiv 

 Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen 
 
DIAS-referansegruppe 

 Torleif Lind, IKA Kongsberg 
 
Prosjekt for bevaring og kassasjon i offentlig sektor 

 Torleif Lind, IKA Kongsberg 
 

Arkivarer uten grenser, interimsstyret 

 Anne Marit Noraker fram til stiftelsesmøtet i forbindelse med 5NA (4. mai) 
 
c) Organisatorisk arbeid 
Medlemmer 
Medlemstallet per 1.1.2011 var 139 medlemmer. 
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Styret 
Styret har hatt 6 styremøter i 2011. Styremøtene ble avviklet den 12. januar, 3. mars, 6. 
april, 25. mai, 23. august og 18. oktober. I tillegg hadde et mindretall av styret et 
arbeidsmøte den 16. november. Styret har behandlet 50 saker. 
 
AU 
Arbeidsutvalget har løst løpende administrative saker på telefon og via e-post i 2011. 
Saksbehandling og vedtak er dokumentert i arkivet. 
 
Landsmøte 
Landsmøtet ble avholdt i Tromsø i forbindelse med 5NA den 4. mai 2011. Det møtte 27 
stemmeberettigede.  
 
Sendte høringsuttalelser med mer: 

 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i arkivforskriften 

 Skriftlig uttalelse til kulturdepartementet om Stortingsmelding om arkiv 

 Høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende ”Forslag til 
lovendringer i samband med etablering av norsk helsearkiv og 
helsearkivregistere.” 

 Høringsuttalelse vedrørende ABM-plan for Bergen kommune 
 

LLP har vært representert på: 

 Norsk Arkivråds kommunearkivseminar 

 Nordisk møte om Arkivdagen i Oslo 

 Møte mellom Riksarkivaren, Norsk kulturråd, Norsk Arkivråd og LLP om 
Stortingsmelding om arkiv, 13. april 

 Norsk kulturråds innspillskonferanse om Stortingsmelding om arkiv, 9. juni 

 Kommunearkivkonferansen i Drammen 6.– 8. september. 

 CIA-konferanse i Edinburgh, 31. august – 2. september 

 Norsk Arkivråds 50 års jubileum, 25.-27. oktober 
 
Fagseksjon for privatarkiv 

 LLPs fagseksjon for private arkiv hadde tre møter i 2011. 
 

Kommunal fagseksjon  

 Kommunal fagseksjon hadde ett møte i 2011. 
 

Forsknings- og utdanningsutvalget 
Fra 2000 har LLP arbeidet for å utvikle et kompetanseprogram for medarbeidere i 
arkivinstitusjoner/depotinstitusjoner og ferdigstilte en studieplan i videreutdanning av 
arkivarer i desember 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, 
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registrering og formidling av foto, film, video og lyd i samarbeid med HIL og 
Fylkesarkivet i Oppland.   
 
LLP vil følge opp arbeidet for at minst ett lærested i Norge vil kunne tilby arkivfaglig 
utdanning på masternivå. Utvalget har i årsmøteperioden ikke avholdt noen møter. Det 
har ikke lyktes å finne ny leder for utvalget etter at nåværende leder ønsket å bli fritatt 
for ledervervet ved siste landsmøte. 
 
Utvalget har allikevel opprettholdt en viss aktivitet, bl.a. ved å selge inn 
Arkivformidlingsstudiet til Høgskolen i Oslo og Akershus. 
 
Det er gjennomført et kurs ”Arbeid med privatarkiv” den 1. og 2. sept. 2011 i samarbeid 
med Riksarkivet, Norsk kulturråd og Opplandsarkivet avd. Maihaugen. 22 deltok. 
 

Formidlingsutvalget – arkivformidlingsutdanningen 
Formidlingsutvalget ferdigstilte i 2008 studieplan og pensumsliste for 
Arkivformidlingsstudiet for historiske arkiver ved Høgskolen i Lillehammer, 
Arkivformidling av historiske arkiver (evu-emne). Dette studiet er delt opp i seks moduler 
og tilsvarer en halvårsenhet, dvs. 30 studiepoeng, men vil gå over to semestre. Det 
tegnet seg ikke nok studenter til å starte studiet der i 2008 og 2009. I 2010 var det 
kontakt med Høgskolen i Oslo. Avdeling for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag, 
arkivstudiet tilbyr nå to 15-poengsemner i arkivformidling fra høsten 2011 som del av sin 
vanlige bachelorgrad i arkiv.  
 
Flere av våre medlemmer stiller som emneansvarlige og foredragsholdere på 
utdanningstilbudene. Forsknings- og utdanningsutvalget er referansegruppe for 
emneansvarlige, mens formidlingsutvalget i LLP har en viktig rolle som referansegruppe 
for emneansvarlig for studiet i Arkivformidling. 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. Det er også et nordisk 
samarbeid på gang om å lage en arkivformidlingsantologi. 
 
Ett av medlemmene i formidlingsutvalget har hatt permisjon i årsmøteperioden. Det har 
kun vært avholdt et møte for å arbeide med studieplan og litteraturlista til 
arkivformidlingsstudiet, men det har vært jevnlige telefonmøter i hele perioden. 
 
Arkivdagen 
Utvalget har i samarbeid med Kulturrådet og Riksarkivet utarbeidet en brosjyre om 
Arkivdagen i Norge. Det er i perioden avholdt en workshop for den nordiske 
samordningsgruppen for å diskutere utviklingen av Arkivdagen. 
 
Formidlingsnettet  
På grunn av permisjon blant prosjektgruppens medlemmer, har det vært liten aktivitet i 
prosjektgruppen. Imidlertid er nettsiden jevnlig oppdatert.  
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Prosjektgruppen for fylkeskommunale arkiv og administrasjonshistorie  
Prosjektgruppen har i perioden jobbet med videre med planer for videreføring av 
prosjektet. 
 
Minoritetsprosjektet 
Prosjektet som resulterte i Kaisa Jaohanna Maliniemis bok "Hva arkivene skjulte. En 
undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og 
Nordreisa 1865 - 1948" er i ferd med å avsluttes. LLP hadde ”stand” i forbindelse med 
5NA. Det pågår et oversettelsesarbeid til samisk. 
 
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 2011 har Riksarkivaren hatt ledervervet. LLPs representasjon i 
styret har vært Terje Haram (nestleder), Wenche Risdal Lund (styremedlem), Karianne 
Schmidt Vindenes (1. vara) og Kjetil Jensen (2. vara).  
 
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 var representert på Norges kulturvernforbunds landsmøte. 
 
ICA 
LLP er medlem i ICA og deltok på CIA-konferanse i Edinburgh, september 2011. 
 
OpenARMS 
LLPs midler fra OpenArms-prosjektet ble overført til DIAS-prosjektet (”Digital 
arkivpakkestruktur”). Etablering av openARMS har utgangspunkt i eArkivsamarbeidet 
som ble organisert mellom, de fleste kommunale arkivinstitusjoner i Norge. Det viktigste 
resultatet av dette samarbeidet var etablering av en metode for depotinstitusjoner for 
bevaring og autentisitetssikring av elektronisk arkivinformasjon basert på OAIS og med 
implementering av konseptet arkivpakker. DIAS-prosjektet tar sikte på å skaffe det 
norske arkivmiljøet et depotforvaltningssystem, i tråd med målsettingene i openARMS-
prosjektet. LLP er representert i referansegruppe for DIAS gjennom Kommunal 
Fagseksjon. I tillegg sitter styreleder for LLP i styringsgruppen.  

2. Oppfølging av handlingsplan for 2011 

Årsmeldingen for 2011 viser at LLP har lykkes med å følge opp handlingsplanen for 
inneværende år. 
 
LLPs tiltak/strategi for å være et arkivpolitisk talerør på arkivfeltet i 2011: 

 LLP skal bidra til Arkivmeldingen gjennom møter med Kulturrådet og 

Riksarkivaren. 
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 LLP deltar i Riksarkivarens bevarings- og kassasjonsprosjekt for kommunal 

sektor. 

 LLP sitter i referansegruppen til DIAS (Digital arkivpakkestruktur) 

 LLP deltar i utviklingen av ASTA. 

 
LLPs tiltak/strategi for å heve det arkivfaglige nivået på arkivarbeidet blant sine 
medlemmer i 2011:  

 LLP skal arrangere seminar for privatarkivsektor i november 2011. 

 LLP skal i 2011 utarbeide retningslinjer for fagsesjonene.  

 LLP skal orientere Fagseksjonene om saksframlegg til styret.  
 

LLPs tiltak/strategi for å styrke faglige fellesskap og nettverk i perioden 2011:  

 LLP skal i 2011 ferdigstille arbeidet med nye nettsider. 

 LLP vil i saker der er naturlig samarbeide med Norsk arkivråd (NA). 

 LLP vil i saker der er naturlig samarbeide med Norsk museumsforbund. 

 LLP vil i 2011 arbeide for å formalisere samarbeidet med ledergruppen i KAI. 

 


