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Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2016
Administrasjon
Økonomi: Driftsmidler til LLP tildeles etter søknad til Kulturrådet. Sammen med
kontingent fra medlemmene utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi.
Overskuddet for 2016 var 227.543 kroner, som skyldes at det ikke ble satt inn vikar ifbm
sykmelding i sekretariatet.
Sosiale medier: Nettstedet www.llp.no og Facebooksiden er organisasjonens
kommunikasjonskanal mellom medlemmene og LLPs sekretariat og styre. Vi har ikke tall
på hvor mange som besøkte siden i 2016 men det ble publisert 21 nyhetssaker.
Facebooksiden hadde pr. 31.12.2016 cirka 500 følgere.
Sekretariat: Organisasjonssekretær har vært ansatt i 100 % stilling og styreleder i 20 %
stilling. Organisasjonssekretær har vært sykmeldt helt eller delvis det meste av året. Det
har ikke vært satt inn vikar.
Fagpolitiske aktiviteter
- møter med generalsekretæren i Kulturvernforbundet
- møter med Kulturdepartementet 6. januar samt med politisk ledelse 29. oktober
- møte med Statistisk Sentralbyrå 6. januar vedrørende arkiv og KOSTRA-rapportering
- møter med representanter for FrP, Ap, Sp, H og V på Stortinget
- skriftlig innspill til familie- og kulturkomiteen på Stortinget i forbindelse med
statsbudsjettet 2017, samt deltatt i budsjetthøringen 17. oktober.
- deltatt på møter i den norske Blue Shield-komiteen
Faglige aktiviteter
- LLP har i januar lyst ut stipend på kr. 30 000 og fordelt beløpet mellom fire søkere ved
utdeling.
- LLP har vært medarrangør ved det 7. norske arkivmøtet 5-6. april. Landsmøtet ble
avviklet i forbindelse med dette arrangementet.
- LLP har deltatt i arbeidet med revisjon av arkivforskriften, som ble koordinert av
Arkivverket.
- LLP er partner i SAMDOK, og har vært representert i alle delprosjektgrupper, i
arbeidsgrupper og i styringsgruppa.
- LLP har vært representert i styringsgruppa for KAISA-prosjektet.
- LLP har vært representert i programkomiteen for SAMDOK-konferansen1
- LLP har hatt møter med stiftelsen Asta og Arkivverket om Asta.
- LLP har deltatt på en rekke faglige arrangementer i løpet av 2016 (se side 4).
Samhandling
LLP samarbeider med alle aktører i arkivsektoren og kulturvernsektoren, både frivillige
organisasjoner og offentlige virksomheter som Arkivverket og Kulturdepartmentet. Det er
i løpet av 2016 etablert kontakt med de politiske partiene på Stortinget. LLP har kontakt
med de danske søsterorganisasjonene SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) og ODA
(Organisasjonen af danske arkiver), samt med den svenske organisasjonen FALK.
1

Planlagt avholdt november 2016, men flyttet til januar 2017.
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Medlemskap
LLP er medlem av:
- International Council on Archives (ICA)
- Kulturvernforbundet
- Arkivarer uten grenser
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1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid
a) Tillitsvalgte i LLP
Styret
•
Tom Oddby, Drammen byarkiv – leder
•
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv – nestleder (til 5. april)
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – nestleder (fra 5.
april)
•
Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv – styremedlem
•
Petter Høiaas, IKA Kongsberg IKS – styremedlem
•
Mads Langnes, Romsdalsmuseet – styremedlem
•
Elin Østevik, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane – styremedlem
•
Anne Overland, IKA Trøndelag IKS – styremedlem (fra 5. april)
•
Iselin B. Nerland, Folloarkivet – varamedlem
•
Tone Stakvik, Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – varamedlem
Arbeidsutvalget
•
Organisasjonssekretær
•
Leder
•
Nestleder
Valgkomité
•
Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS – leder
•
Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder – medlem
•
Siri Jordal, Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum – medlem
Sekretariat
•
Tom Oddby, styreleder i 20 % stilling
•
Inger Lene Nyttingnes, organisasjonssekretær i 100 % stilling
b) LLPs 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
Komiteen for Det 7. norske arkivmøte 2016 (7NA)
•
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv
Arkivdagen
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•
•

Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland
Karin Gjelsten, Bergen Byarkiv

SAMDOK/Samla samfunnsdokumentasjon
•
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 styringsgruppa
Den norske Blue Shield-komiteen
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (fra 26. august)
Den norske komiteen for verdens dokumentarv
•
Arne Skivenes, Bergen Byarkiv
c) Organisatorisk arbeid
Medlemmer
Medlemstallet pr 31.12.2016 var 124 medlemmer, mot 126 pr. 1.1.2016. Nedgangen i
medlemstall skyldes i hovedsak utmelding som følge av manglende betaling av
medlemskontingent.
Styret
Styret har hatt seks styremøter i 2016, hvorav ett styremøte gikk over to dager. Møtene
ble avviklet den 28. januar, 7. april, 2. juni, 26. august, 13. oktober og 23.-24. november.
Ellen Røsjø har representert Arkivverket på tre styremøter, mens Inga Bolstad har
representert Arkivverket på ett styremøte. Terje Haram, Erland Pettersen og Morten
Evensen har representert Stiftelsen Asta på to styremøter. Styret har behandlet 41
saker.
Organisasjonssekretæren
Organisasjonssekretæren har vært sykmeldt helt eller delvis det meste av 2016. Styret
har valgt ikke å ansette vikar, men heller ta ansvar selv samt kjøpe tjenester. Alle
sekretariatsoppgaver innenfor lønn og regnskap har blitt kjøpt fra LLP sitt
regnskapsfirma, mens styreleder og styremedlemmer har tatt ansvar for de andre
sekretariatsoppgavene. Det har vært en krevende situasjon for styret, men LLP har på
denne måten fått et meget godt økonomisk resultat. Organisasjonssekretæren sluttet i
sin stilling 31.12.2016, i forbindelse med at LLP flyttet sitt sekretariat fra Bergen til Oslo.
AU
På grunn av organisasjonssekretærens sykemelding har det ikke vært avholdt møter i
AU i 2016. Leder og nestleder har behandlet administrative saker løpende via telefon og
e-post.
Møtereferat fra styremøtene og sentrale dokumenter er publisert på
www.arkivforbundet.no
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Flytting av sekretariat og ansettelse av generalsekretær
Landsmøtet i 2016 vedtok å flytte sekretariatet til Oslo pr. 1.1.2017 samt ansette en
generalsekretær.
LLP har jobbet med to alternativer angående kontorplass i Oslo: leie i
Kulturvernforbundets lokaler i Oslo sentrum og leie på Oslo byarkiv. Tilbudet fra Oslo
byarkiv var rimeligst, og det ble også vektlagt kontorfellesskap med sentrale aktører i
arkivsektoren. Det ble i juni 2016 inngått avtale med Oslo byarkiv om leie av kontorplass
med tilgang til møterom m.m, og med årlig husleie på 54.000 kroner.
Stillingsannonse for generalsekretærstillingen ble godkjent i styremøte 2. juni, og
publisert via ulike nettsider og sosiale medier fra 10. juni, samt at det ble rykket inn
annonser i Klassekampen og Morgenbladet. Søknadsfrist var 20. august.
Ansettelsesutvalg var styreleder Tom Oddby, styremedlem Anne Overland og byarkivar i
Oslo, Ranveig Låg Gausdal. Det kom inn 23 søknader, hvorav fire søkere ble innkalt til
intervju. Intervjuer og referanseinnhenting ble gjennomført i september, og 24. oktober
ble det offentliggjort at Kjetil Landrog fra Sandefjord hadde takket ja til stillingen som
generalsekretær.
Landsmøte
Landsmøtet ble avholdt på Fornebu i forbindelse med det 7. norske arkivmøte. Det
møtte 31 stemmeberettigede.
LLP har vært representert på:
•
Kulturvernkonferansen 2016, 12. mars.
•
Det 7. norske arkivmøtet, 5-6. april.
•
Kulturvernforbundets landsmøte, 22-24. april.
•
Arendalsuka, 17-18. august.
•
Møte i Riksarkivet om de fylkeskoordinerende institusjonene for privatarkiver, 22.
september
•
Museumsmøtet 2016, 14-16. september.
•
Årsmøte og generalforsamling for SLA, Middelfart, Danmark 1.-2. oktober.
•
Norsk lydarkivkonferanse, 17-18. oktober.
Stiftelsen Asta
Stiftelsen Asta er opprettet av LLP og Riksarkivaren, som hver har to styremedlemmer,
samt to varamedlemmer. Partene har styreledervervet annethvert år. I 2016 har
Riksarkivaren hatt ledervervet og mens LLP har hatt vært nestledervervet.
Styret har hatt ansvaret for økonomi og har tatt strategiske valg for stiftelsen. Styret har
hatt fire styremøter i 2016. Programvareutviklingen er under omorganisering, og planen
er at nye versjoner vil komme oftere enn tidligere. Asta Online, som er spesialtilpasset
de som bare trenger en enkel registreringsmodul, ble ferdig i 2016. Størst ressurser ble
imidlertid brukt på Asta Mapper, som er et uttrekksverktøy. Pga kostnadsutviklingen har
det vært stort fokus på kostnadene i programvareutviklingen. Med utgangspunkt i
brukerundersøkelser er målet å få til en mer effektiv utvikling.
Stiftelsen har pr. 31.12.2016 32 ansatte. Ca 130 depotinstitusjoner bruker Asta6

programvaren, og vel halvparten av disse har publisert arkiv i Arkivportalen.
Arkivportalen har hatt ca 1,2 millioner besøk på nettsiden i 2016. Det er i meldingsåret
brukt kr. 3,8 millioner på utvikling, endringer og vedlikehold av programvaren. For
detaljerte opplysninger om dette, se www.asta.no og årsmeldingen.
ABM-media
ABM-media er organisert som et aksjeselskap, med en aksjekapital på kr 400 000. LLP
eier 10 % av aksjene, og har ett styremedlem. LLPs styreleder møter på
generalforsamlingen.
SAMDOK
LLP er representert ved styreleder i styringsgruppa for SAMDOK. Det har vært avholdt
tre møter i styringsgruppa i 2016. Nestleder representerte LLP på ett
styringsgruppemøte.
d) Måloppnåelse handlingsplan
Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2016, og har vært førende for det arbeidet
LLP har gjort. Styret vurderer at handlingsplanen i stor grad er oppfylt. Enkelte
målsettinger har det imidlertid vært vanskelig å følge opp på grunn av situasjonen med
sykemelding i sekretariatet, og der styret har vurdert at løpende drift måtte prioriteres.
Styret er spesielt godt fornøyd med at regelmessig kontakt med politikerne ser ut til å ha
gitt resultater i forhold til synliggjøring av situasjonen rundt privatarkiver og revidering av
arkivloven.
For LLP sin egen del var det svært gledelig at Kulturrådet i vedtak av desember 2016
økte driftsstøtten for 2017 med nærmere 20 %. En økning av LLP sin offentlig støtte var
et viktig mål for 2016.
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2. Økonomi. Regnskap og resultat
a) Årsresultat 2016
Årsresultatet for 2016 viser et overskudd på 227.543 kroner, og skyldes hovedsaklig at
det ikke ble ansatt vikar i forbindelse med sykemelding i sekretariatet. LLP har fått full
sykelønnsrefusjon fra NAV.
Styret vurderer at LLP har solid økonomi.
b) Regnskap 2016
Inntektene for 2016 er cirka 61 000 kr høyere enn budsjett, som i hovedsak skyldes LLP
sin del av overskuddet etter Det 7. norske arkivmøtet. Kontingentinntektene var ca. 7000
lavere enn budsjettert, og skyldes både utmelding og manglende kontigentinnbetaling.
Styret vil minne om at kontigentinnbetalingen er viktig for å sikre driften av LLP.
Utgiftene for 2016 er cirka 117.000 kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes primært
to forhold: for det første at en rekke lønn- og regnskapstjenester ble kjøpt eksternt, og
dernest kostnader til annonsering i forbindelse med ansettelsen av generalsekretær.
LLP fikk i 2016 utbetalt nesten dobbelt så mye i momskompensasjon som det var
budsjettert med.
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