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Godt nytt år!
Først og fremst vil vi få gratulere med stillingen som kulturminister, og ønske lykke til med norsk
kulturlivs viktigste jobb. LLP ser frem til fortsatt samarbeid med deg, ditt departement og de ulike
forvaltningsenhetene som ligger inn under kulturdepartementet.
I den forbindelse vil vi få minne om at arkiv også hører inn under kulturministerens mangefasetterte
portefølje. Dette er et område av kulturforvaltningen som dessverre har fått trangere kår de siste
årene, til tross for at arkivene – vår felles hukommelse – er en av samfunnets viktigste bærebjelker.
LLP – Landslaget for lokal- og privatarkiv – er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon
som siden 1986 har jobbet for å fremme vern og formidling av kommunale arkiver og privatarkiver,
samt heve den faglige kvaliteten på dette arbeidet. Vi har ca. 130 institusjonsmedlemmer fra hele
landet, og til sammen representerer disse et stort antall profesjonelle arkivarer som alle forvalter en
viktig del av vår felles hukommelse. Vårt sekretariat er plassert i Bergen.
Arkiv er en overmåte viktig aktivitet for det norske samfunnet, og uten arkivene og arkivarene
stopper Norge. Dette viktige arbeidet krever retning, form og ikke minst ressurser, noe som ditt
departement har en særs viktig rolle i. Alle ønsker et samfunn som sikrer demokrati og rettssikkerhet,
og her er arkivene og tilgang til disse svært viktig. Arkivsektoren har dessverre tapt terreng de siste
årene, og konsekvensene er at færre arkiver vil bli bevart. På sikt vil dette gjøre Norge til en ”dement
stat”, fordi mangel på satsning er i ferd med å lage huller i samfunnets kollektive hukommelse.
Hva er samfunnets kollektive hukommelse? Jo, det er en unik og uerstattelig kulturarv som overføres
fra generasjon til generasjon, og der arkivarene har ett hovedmål med jobben som gjøres; nemlig å
sikre at dette landet har en helhetlig samfunnsdokumentasjon, ikke minst hva gjelder privatarkiver
(arkiver fra privatpersoner, private bedrifter, frivillige organisasjoner, lag og foreninger).
Privatarkivene ivaretas i dag ofte av arkivinstitusjoner som ikke har dette som en av sine
kjerneoppgaver, og der offentlige støtteordninger er et meget sentralt virkemiddel.
I sine møter med kulturmyndighetene, politikerne og andre har LLP de siste åra vært spesielt opptatt
av to ting. Det ene gjelder arbeidet med bevaring av privatarkiver i sin alminnelighet, som vi mener
må styrkes vesentlig. Det andre gjelder støtteordninger for arkivsektoren, som de siste årene
dessverre har vært gjenstand for kraftige kutt. Da partiene i dagens regjering var i opposisjon var det
nettopp privatarkivarbeidet og støtteordningene som ble trukket frem som sentrale elementer. Vi
håper derfor at du som kulturminister kan bidra til å sette arkiv på dagsorden.

Vi oppfordrer kulturministeren til å besøke en eller flere arkivinstitusjoner, for både å få kjennskap til
arkivsektoren samt for å få et innblikk i de utfordringene vi har for å få til en helhetlig
samfunnsdokumentasjon.
Med vennlig hilsen
Tom Oddby
styreleder

