
 

Referat fra styremøte 25. september 2019 

Innkalt  
Styre: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft, styremedlemmene Gunnhild 
Engstad, Jan Tore Helle, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Marit Stranden og Åsta 
Vadset. Varamedlemmene innkalles også til møtet: Bjørg Ida Berget og Ingebjørg 
Eidhammer.  

Forfall: Åsta Vadset, Jan Tore Helle, Bjørg Ida Berget og Ingebjørg Eidhammer.  

Møtet ble holdt hos Oslo byarkiv (Maridalsveien 3, Oslo) fra klokken 10-15.  

Saksliste og dagsorden:  

Sak 36/2019: Referat fra styremøte 12.-13. juni.    

Innledning: Referatet fra styremøtet ble behandlet etter sist styremøte per e-post.  

Vedtak: Tas til orientering.  

Sak 37/2019: Privatarkivkonferansen 2020  

Innledning: Vi avholdt Det 8. norske arkivmøte i 2019, og i 2017-2018 arrangerte vi 

Privatarkivkonferanse. Det foreslås herved å arrangere privatarkivkonferanse også i 2020 der 

vi som tidligere år får til et samarbeid med Arkivverket, Norges museumsforbund, Arbark og 

Oslo byarkiv.  

Ved de forrige to privatarkivkonferansene ble det avholdt 3 forberedende møter med e-

postutveksling. Det var foruten Kjetil Landrog; Liv Ramskjær, Kirsti Gulowsen, Ole-Martin 

Rønning og Ellen Røsjø som var i komiteen for Privatarkivkonferansen 2017 og 2018.  

Generalsekretær Kjetil Landrog har tatt kontakt med flere hoteller og har landet på at Thon 

Hotel Storo vil gi en god ramme, både ift. pris, men også fordi det er greit tilgjengelig med 

kollektivtransport, da det ligger rett ved t-banestoppet Storo.  

Fra vedtektene § 4 Innkalling til landsmøte: «Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til 

medlemmene minst 60 dager på forhånd. Landsmøtet skal holdes innen juni måned». Det er 

også viktig å ikke komme for tett på i tid til det Det nasjonale museumsmøte og 

Arkivarforeningens konferanse.   

 



 

Vedtak: Det tas kontakt med Arbark, Oslo byarkiv, Arkivverket og Norges museumsforbund 

for et samarbeid rundt Privatarkivkonferansen 2020.  Det foreslås at dato settes til 19.-20. 

mai 2020 og at stedet blir Thon Hotel Storo. Det vil avholdes landsmøte i samband med 

konferansen og dato settes til 19. mai etter dag 1 av Privatarkivkonferansen. For 2021 var 

det et ønske fra styret om å få til privatarkivkonferansen i Bergen, og at det byttes på hvilke 

medlemmer som kobles på i arbeidet med konferansen.  

Sak 38/2019: Det 8. norske arkivmøte 

8.-9. april 2019 ble det på Oslo kongressenter avholdt Det 8. norske arkivmøte. Det var over 

600 deltakere, mot 350 tre år tidligere. Overskuddet vil også bli bedre enn budsjettet. 

Arkivforbundet hadde stort utbytte av dette samarbeidet, og har fått gode tilbakemeldinger. 

Derfor bør vi være positive til å delta også om tre år.  

Vedtak:  

Arkivforbundet ser arkivmøtene og samarbeidet rundt dem som viktige tiltak i sektoren, og 

vil derfor være positive til et fortsatt samarbeid om arrangementene, som et minimum hvert 

tredje år. Vi mener samtidig det er behov for å diskutere hyppighet, samarbeidsform og 

forhold til andre arrangementer. Det har ikke vært innkalt til noe evalueringsmøte etter det 

Det 8. norske arkivmøtet. Kjetil følger opp med et brev til AV hvor vi ber om at det innkalles 

til evalueringsmøte og diskusjon om videre arbeid med arkivmøtene.  

Sak 39/2019: Økonomi og regnskap 2019 – til og med 31. august 

Statusrapportene gjorde det denne gangen ikke så enkelt å gjøre opp reell status, da det var 

relativt store og uforklarlige avvik på vesentlige poster som for eksempel lønn. Det er 

imidlertid grunn til å tro at det dreier seg om periodiseringsavvik. Det er dessuten ikke grunn 

til uro knyttet til årets budsjett, både med utgangspunkt i at aktiviteter gjennomføres på det 

nivå det er lagt opp til i planlegging og budsjett, samt at overskuddet fra 8. NA ligger an til å 

bli vesentlig større enn budsjettert.  

Vedtak: Statusrapporten tas til orientering. Kjetil følger opp Nitschke & Borgting 

Økonomibyrå AS for å undersøke årsaker til avvik og å få frem mer reelle rapporter. 

Forbedrede rapporter og eventuelle avviksforklaringer etter dette legges frem for AU så 

snart som mulig. 



 

Sak 40/2019: SLA i Danmark 5-6. oktober  

Innledning: Vår danske søsterorganisasjon Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) har 

seminar og årsmøte 6.-7. oktober. Konferansen arrangerer også i år i Middelfart. I fjor deltok 

Bård Raustøl, året før der Kjetil Landrog. Det vil bli sett positivt på om et styremedlem vil 

representere Arkivforbundet i Danmark.  

Vedtak: Ingen i styret eller i sekretariatet kunne delta, så vi vil takke for invitasjonen, og stille 

opp om vi blir invitert til neste år. Det skal lages en hilsen som kan leses opp under 

konferansen.  

Sak 41/2019: Månedlige møter med Arkivverket  

Innledning: Ranveig hadde et felles møte med Riksarkivar Inga Bolstad og direktør for 

Strategi og styring Guri Lande rett før sommerferien, der de ble enige om månedlige møter. 

Her vil vi ha dialog på tvers som er nyttig for hele sektoren, slik at man kan gjøre felles sak 

når det er sammenfallende interesser, for eksempel i dialogen med KUD eller politisk nivå.  

Vedtak: Styret til Arkivforbundet er positive til at styreleder og generalsekretær har jevnlige 

møter med ledelsen i Arkivverket. Det vil også tas initiativ til å ha jevnlige møter mellom 

Arkivforbundet og Norsk Arkivråd. Kjetil Landrog sender en forespørsel til Arkivverket der 

det vil etterspørres hva som skjer ift. opprettelsen av et strategisk råd. Det ble også besluttet 

at man skal invitere AV til deler av styremøtene når det er interessant med utgangspunkt i 

agenda. 

Sak 42/2019: NOU 2019: 9 Fra Kalveskinn til datasjø Ny lov om samfunnsdokumentasjon 

og arkiver 

Innledning: Vi har nå gjennomført et høringsseminar om NOU 2019: 9 og fristen til å sende 

høring er 2. desember. Vi har som mål å ha ferdig et utkast til høringsuttalelse for vedtak i 

styremøtet i november. Samtidig vil det nå arbeides parallelt i våre medlemsorganisasjoner 

med egne høringer. Styremedlemmene var på forhånd spurt om hva som bør være 

hovedtemaene i Arkivforbundets høringsuttalelse. 

Høringsfristen er kort m.t.p. kompleksiteten i NOUen, spesielt for kommuner med politiske 

vedtak. NA vurderer visstnok en slik utsettelse. 

 



 

Vedtak: Styret diskuterte flere innfallsvinkler på hva som Arkivforbundet vil sende inn forslag 

på. Styremedlemmer sender ytterligere innspill til AU innen 4. november. Det vil sendes ut 

en e-post til våre medlemmer for innspill. Det vil legges ut spørsmål til medlemmene på fb 

for å undersøke behovet for en henvendelse fra AF til KUD om utsettelse av fristen.  

Sak 43/2019: Budsjetthøring på stortinget 

Innledning: Det vil være budsjetthøring i uke 43. Det er uken det gjennomføres ICA-

konferanse, og hele AU er derfor bortreist. Det vil derfor være behov for at ei/en annen i 

styret gjennomfører dette på vegne av Arkivforbundet. Vært innlegg vil være på i underkant 

av 5 minutter og vi var i fjor i to komiteer, Familie- og kulturkomiteen og Kommunal- og 

forvaltningskomiteen. Hvilke dager dette blir vet vi ikke enda, men datoene som er satt av så 

langt er 21.-22. og 24. oktober. Så det vil bli en eller to av disse. Her vil det i samarbeid med 

AU bli utarbeidet et manus. Det er også mulig å ha med en fra våre medlemsorganisasjoner 

slik vi hadde i 2018.  

Vedtak: Marit Stranden vil kunne få dette til. Det vil også sendes en forespørsel til Jan Tore 

Helle om han har mulighet.  

Sak 44/2019: Innspill til museumsmeldingen 

Innledning: Fristen til å levere innspill til museumsmeldingen er satt til 1. mars 2020.  

Målet for meldingen er å legge til rette for en faglig god og fremtidsrettet utvikling av 

museumssektoren i Norge. Noe av det som det vises til er Granavollplattformen der det 

blant annet står: «Legge bedre til rette for digitalisering av arkivsektoren og formidlingen i 

museene». Et moment å kommentere er at Kulturrådet har utviklingsansvaret for museene, 

mens Arkivverket har virkemidlene i form av støtteordningen for privatarkiv. 

Vedtak:  

Vi setter ned en arbeidsgruppe som vil bestå av:  

Kjetil Landrog, Cecilie Lintoft og Mads Langnes. 

De vil komme med et forslag til innspill som vil behandles på styremøtet som avholdes på 

nyåret 2020. Det vil sendes ut en e-post til våre medlemmer for innspill. I den utstrekning 

det er enighet mellom AF og AV om synspunkter på utviklingen av privatarkiv i museene, vil 

AF vise til AVs innspill til KR. 



 

Sak 45/2019: Behov for en Nasjonal arkivstrategi  

Vi har allerede diskutert med AV behovet for å få igangsatt arbeid med en nasjonal 

sektorstrategi, på samme måte som biblioteksektoren nettopp har fått sin strategi. Vi har 

allerede nevnt dette for KUD.  

Vedtak: Det sendes brev til KUD hvor AF ber om at det settes i gang arbeid med en politisk 
forankret strategi for feltet. Saken følges opp i aktuelle sammenhenger fremover. 
 

Sak 46/2019 Møte med KUD – stillingene til Nasjonalbiblioteket 

Det ble orientert om at Ranveig og Kjetil har vært i møte med KUD, sammen med 

Museumsforbundet. Det ble arrangert formøter, med Museumsforbundet, Arkivverket og 

Kulturrådet. Det ble sendt likelydende brev fra AF og Museumsforbundet til KUD i forkant av 

møtet, hvor vi orienterte om hovedpoengene vi ønsket å spille inn til KUD:  

1) Det er viktig at det avklares hva som er omfattet av den store satsingen på digitalisering i 

NB, og at den avgrensningen det legges opp til i mediemeldingen ikke er hensiktsmessig. 

Særlig er det viktig at også dokumentarv i lokale og regionale arkiv- og museumsinstitusjoner 

er omfattet av satsingen.  

2) Det er viktig at satsingen ikke styres av NB alene, men at de to sektoransvarlige AV og KR 

kobles på i styring og planlegging, sammen med representanter for de to sektorene. AF og 

Museumsforbundet bidrar gjerne her.  

Møtet med KUD ble fulgt opp med en invitasjon til å møte AF med litt bredere tema, og 
avdelingsdirektør og saksbehandler fra KUD fikk i møte en presentasjon av AF. De fikk 
samtidig høre om følgende saker: 1) Behovet for arbeid med en nasjonal sektorstrategi 2) 
Behovet for økning i utviklingsmidlene 3) Behovet for digitale fellesløsninger 
 

Vedtak: Tas til orientering. 

Sak 47/2019: Ytterligere orienteringssaker  

Bergverksarkivet – har blitt lansert. Kjetil orienterte om åpningen i Larvik. 

 

Arkivdagen tema 2019: Gjemt eller glemt (helgen 8.-10. november).   

 

Seminar 25.-26. november om Industridokumentasjon og bedriftsarkiv Samarbeid med SIKA 



 

(Norges Museumsforbunds seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg) med flere. – se 

program 

 

Konferanse i Bergen om spesialsamlinger 11.-12. desember  

Kai-konferanse: Ranveig tok opp at det på KAI-ledermøte ble besluttet at Arkivforbundet 

kunne trekkes inn i arbeidet rundt KAI-møtene. Neste år er KAI-møte lagt til Oslo med Oslo 

byarkiv som arrangør, og Arkivforbundet vil her inviteres inn. Styret så positivt på dette.  

Arkheion: Til neste møte vil Heidi Meen og Bård Frydenlund fra styret til ABM-media bli 

invitert til styremøte for å fortelle mer om hva de tenker seg rundt utvikling av fagbladet for 

å dekke en større del av hele arkivsektoren.  

Sak 48/2019: Kommende styremøter 

20.-21. november (20. november vil det inviteres til julebord).  

Årshjul: Til neste styremøte skal generalsekretær Kjetil Landrog lage et utkast til årshjul som 

så vil oppdateres i løpet av året og legges ved hvert styremøte. Dette vil gjøre det lettere for 

styremedlemmer og forberede seg på hva de kan bidra med samt hva de kan delta på i løpet 

av året. Ranveig har tidligere ønsket seg et årshjul som viser hvilke saker som skal behandles 

på hvilke styremøter gjennom året, og dette gjøres også klart til neste møte.  

Styret ber generalsekretæren sjekke muligheten for å ha at et senere styremøte hos 

Nasjonalbiblioteket i Oslo med omvisning på det nyåpnede kartsenteret. Neste styremøte vil 

fastsette datoene for styremøtene i 2020.  

Sak 49/2019: Eventuelt  

Arkiv i museum: Mads tok opp at han vil være med i en arbeidsgruppe som ser på arkiv i 

museum gjennom Norges museumsforbund.  

Utviklingsmidler: Mads nevnte at det nå skal være et arrangement i Hobart på Tasmania (øy 

som tilhører Australia) for å feire et berømt skip bygd i Molde. Dette er et eksempel på hva 

en har fått til på grunn av prosjekt- og utviklingsmidlene på støtte til privatarkiver.  



 

Skeivt kulturår i 2022: Runar tok opp at det i 2022 vil være et skeivt kulturår for å markere 

opphevelsen av at det var 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge. Her kan 

en få økt oppmerksomhet også på arkiver.   


