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ÅRSMELDING 2018 – INNLEDNING

Bilde av Arkivforbundets styre, fra Oslo byarkiv 22. november 2018.
Fotograf: Johanne Bergkvist. Bilde tilhører Arkivforbundet.

Arkivforbundet er en medlemsorganisasjon, og har som sitt formål å fremme vern og
formidling av kommunale og private arkiver i Norge, samt å heve det faglige nivået på
dette arbeidet. Arkivforbundet har 123 medlemsorganisasjoner og 7 personlige
medlemmer.
Arkivforbundet har fortsatt sitt interessepolitiske arbeid. Som i 2017 ble det også i
2018 en økning på fire millioner kroner til prosjekt- og utviklingsmidlene, og en
totalramme på 12 millioner kroner. Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i
oppgave å kartlegge audiovisuelt kulturhistorisk materiale i arkiv, museer, bibliotek og
private samlinger i Norge, og utforme en plan for digitalisering og bevaring av dette. I
vår handlingsplan var dette to av de politiske sakene vi skulle jobbe for, og vi er godt
fornøyd med at vi har fått gjennomslag. Vi har i 2018 besøkt alle partigruppene i
Stortingets familie- og kulturkomite, hatt møte med statssekretæren og embetsverket
i Kulturdepartementet, samt deltatt på høringer i flere fagkomitéer på Stortinget.
De digitale utfordringene på arkivfeltet har fått en plass i Kulturmeldingen,.Denne
viser blant annet til at regjeringen allikevel vil flytte prosjekt- og utviklingsmidlene til
regionene, slik Ekspertutvalget foreslo. I uttalelsen om dette viser kulturministeren til
høringsuttalelsen fra Arkivforbundet.
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Sammen med Arkivverket og Fagforbundet gjennomførte vi et arrangement under
Arendalsuka som ble godt besøkt og som fikk bred omtale i lokalavisen i Arendal.
Tema var «Hva skjer når samfunnet ikke klarer å dokumentere seg selv?», og på
arrangementet deltok en rekke fremtredende politikere og samfunnsdebattanter, samt
riksarkivaren.
Privatarkivkonferansen 2018 var godt besøkt, med hele 121 deltakere, og ble
gjennomført i samarbeid med Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Arkivverket,
Norges museumsforbund og Oslo byarkiv.
Vi har gjennomført et brukerforum for programvaren Asta, og har vært med på å
etablere et brukerråd. Dette er et arbeid vi vil følge opp i 2019. Arkivforbundet var
også arrangør for et vellykket seminar for det fylkeskoordinerende nettverket for
privatarkiver.
Det har vært oppslag i media, blant annet VG, Dagsavisen og NRK, der vi har
synliggjort de store arkivutfordringene.
Også vår egen foreningshistorie er nå godt tatt vare på, da ordningen av LLP-arkivet
er sluttført av Stiftelsen Asta, og arkivet er nå deponert i Riksarkivet.

Bilde av Kjetil Landrog og Torleif Lind sammen med lederen av Kommunal- og forvaltningskomiteen
Karin Andersen under åpen høring på Stortinget 23. oktober 2018.
Foto: Susannah Thorbjørnsen. Bilde tilhører Arkivforbundet.

Administrasjon
Sekretariat: Generalsekretær Kjetil Landrog har vært ansatt i hundre prosent stilling
gjennom hele året, og kontorplass er leid i Oslo byarkiv. Generalsekretæren har, som
et ledd i det å bli kjent med arkivsektoren og medlemmene, vært på en rekke reiser
og møter rundt om i landet.
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Økonomi: Driftsmidler til Arkivforbundet tildeles etter søknad til Kulturrådet. Dette
utgjorde en million kroner i 2018. Sammen med kontingent fra medlemmene, som
utgjorde 615 350 kroner, utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. Det var
ved utgangen av 2018 et overskudd på 835 kroner. Det var budsjettert med et
underskudd på 100.000 kroner, men på grunn av følgende forhold gikk regnskapet i
balanse: støtte fra Kulturrådet til LLP-arkivet, større økning enn antatt i
kontingentinntekter, overskudd fra Privatarkivkonferansen 2018 og noe lavere
lønnskostnader enn budsjettert.
Nettsted og sosiale medier: Nettstedet www.arkivforbundet.no og Facebook-siden er
organisasjonens fremste kommunikasjonskanaler mellom medlemmene og
Arkivforbundets sekretariat og styre.
Hjemmesiden hadde 25 nyhetsoppslag i 2018. Den er godt besøkt, og har i løpet av
året hatt besøk av 5.472 unike brukere. Dette tallet er noe lavere enn i 2017, noe
som kan ha med å gjøre at vi da hadde en ny hjemmeside, som mange ville inn og
se på. En annen grunn er at vi nå i større grad benytter oss av Facebook som
informasjonskanal.
Facebook-siden hadde pr. 31.12.2018 1367 følgere, noe som er en økning på 284 fra
2017. Det har i 2018 vært 130 oppdateringer på Facebook-siden.
Vi har i 2018 fortsatt med bruk av Instagram, som også synkroniserer bilder på
hjemmesiden. Instagram-kontoen hadde ved årsskiftet 280 følgere, en økning på 136
fra 2017. Det har blitt lagt ut 49 oppdateringer på Instagram-siden i 2018.
Arkivforbundet har også en Linkedin-konto. Den hadde 14 følgere ved årsskiftet, noe
som er en økning på 3 fra 2017. Vi har også en egen Youtube-side, samt en twitterkonto.

Arkivforbundet har tatt vare på sin facebook-historie i bokform fra
mars 2011 til 31. desember 2017. Foto: Kjetil Landrog (januar 2018)
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Fagpolitiske aktiviteter
- møter med generalsekretæren i Kulturvernforbundet
- møter med generalsekretæren i Slekt og Data
- deltatt på Kulturvernforbundets landsmøte
- møter med Kulturdepartementets administrative ledelse
- møte med Kulturdepartementet ved statssekretær
- møter med representanter for Ap, Sp, Venstre, KrF, SV, Frp og Høyre, på Stortinget
(medlemmer av familie- og kulturkomiteen).
- møte med lederen av kulturutvalget til Miljøpartiet de Grønne
- skriftlig innspill til Stortingets familie- og kulturkomité i forbindelse med
statsbudsjettet, samt deltatt i budsjetthøringen
- skriftlig innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forbindelse med
statsbudsjettet, samt deltatt i budsjetthøringen
- møte med Arkivlovutvalget
- møte med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre vedrørende bevaring av
audiovisuelle arkiver
Faglige aktiviteter
Arkivforbundets stipend
Det er delt ut stipend på til sammen kr. 50 000. Stipendet ble fordelt slik:
a) IKA Kongsberg, ved Anette Myrestøl Espelid og Henriette Sagengen Øygarden,
mottok 17.500 kroner. De søkte om hospitering hos byarkivet i Köln for to ansatte ved
IKA Kongsberg. De ønsket å oppdatere sin kunnskap, særlig på områdene brann,
mugg og fukt.
b) IKA Østfold, ved Antonia Reime Aabø mottok 17.500 kroner. Søker søkte om
stipend for å kunne reise på studietur til England, for å oppdatere sin kunnskap om
skjeggkre- og muggsopp-problematikk.
c) Danseinformasjonen, ved Sigrid Øvreås Svendal, mottok 15.000 kroner. De ønsket
å få opplæring av Stiftelsen Asta i ordning og registrering av noen av privatarkivene i
Dansearkivet. Søknadssummen skulle dekke 5 timer til opplæring, oppfølging og
kvalitetssikring, samt 9 timer til registrering og ordning.
Rapportene fra stipendmottakerne er tilgjengelige på Arkivforbundets hjemmeside.
Privatarkivkonferansen 2018
Arkivforbundet har gjennomført en privatarkivkonferanse på Radisson Blu
Scandinavia Hotel i Oslo, i samarbeid med Norges Museumsforbund, Arkivverket og
Oslo byarkiv. Det var 121 deltakere på konferansen. Temaer var samarbeid i
arkivfeltet, fremtidens arkivløsninger, audiovisuelle arkiv, og smakebiter fra prosjekter
som har fått tildelt midler fra Arkivverkets prosjekt- og utviklingsmidler. Det var også
en egen bolk med fokus på arkiver om mat og drikke.
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Hele 121 deltakere deltok på Privatarkivkonferansen 2018. Foto: Kjetil Landrog

Arendalsuka
Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og
næringsliv møter hverandre og publikum, for debatt og utforming av politikk for nåtid
og framtid. Arkivforbundet arrangerte og gjennomførte et arrangement i samarbeid
med Fagforbundet og Arkivverket.
Temaet i 2018 var «Hva skjer når samfunnet ikke klarer å dokumentere seg selv?»
Her hadde vi invitert inn flere stortingspolitikere, samt statssekretær Frida Blomgren.
Det var også innledninger ved riksarkivaren, Stiftelsen Rettferd for Taperne,
Transparency International Norge og Redaktørforeningen. Debatten var så vellykket
at det ble besluttet å gjennomføre et arrangement med omtrent samme innhold i Oslo
våren 2019.
Stiftelsen Asta og Arkivverket
Arkivforbundet har i 2018 deltatt i strategiske møter med Arkivverket om Stiftelsen
Asta og programvaren Asta. Vi har også deltatt i et strategisk kommunikasjonsmøte
med Arkivverket.
Samhandling
Arkivforbundet samarbeider med alle aktører i arkivsektoren og kultursektoren, både
frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og politiske aktører. I 2018 har vi fulgt
opp arbeidet med å etablere kontakt med de politiske partiene på Stortinget. Vi har
også deltatt på høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Arkivforbundet
har kontakt med de danske søsterorganisasjonene SLA (Sammenslutningen af
lokalarkiver) og ODA (Organisatioonen af danske arkiver), samt med de svenske
organisasjonene FALK (Föreningen för Arkivverksamma inom Landsting och
kommun) og FAI (Föreningen för arkiv & informationsförvaltning).
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Medlemskap
Arkivforbundet er medlem av:
a) International Council on Archives (ICA)
Formålet til ICA er å jobbe for bevaring og bruk av arkiver i hele verden.
Organisasjonen fremmer deling av erfaringer, forskningsresultater og ideer om
arkivfaglige spørsmål og om hvordan arkiver best kan organiseres og styres.
b) The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)
Den internasjonale sammenslutningen av lyd- og audiovisuelt arkiv (IASA) er en
profesjonell forening som er opptatt av å ta vare på, gi tilgang til, og drive langsiktig
bevaring av verdens lyd- og audiovisuelle arkiver.
c) Kulturvernforbundet
Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for
det frivillige kulturvernet i Norge.
d) Kulturalliansen
Kulturalliansen er en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturorganisasjonene i
Norge, stiftet for å styrke samarbeidet i kulturfrivilligheten.
e) Den norske Blue Shield-komiteen
Den norske Blue Shield-komite (BSN) er den norske nasjonalkomite av ICBS, The
International Committee of the Blue Shield.
f) Arkivarer uten grenser
Organisasjonen arbeider for internasjonal solidaritet på arkivfeltet, og for å aktiv
arkivbevaring i situasjoner der det er fare for at arkiv vil gå tapt.
1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid
a) Tillitsvalgte i Arkivforbundet
Styret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom Oddby, Drammen byarkiv – styreleder
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv – nestleder
Petter Høiaas, IKA Kongsberg IKS – styremedlem (til 12. mars 2018)
Mads Langnes, Romsdalsmuseet – styremedlem
Runar Jordåen, Skeivt Arkiv – styremedlem
Solveig Helene Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland – styremedlem (fra 12.
mars 2018)
Yngve Schulstad Kristensen, Aust-Agder museum og arkiv – styremedlem
(til 12. mars 2018)
Bård Raustøl, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (fra 12. mars 2018)
Åsta Vadset, Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal (fra 12. mars 2018)
Marit Stranden, Stiftinga for folkemusikk og folkedans
Kjetil H. Djuve, Norsk industriarbeidermuseum – varamedlem
Tone Stakvik, Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS – varamedlem (til 12. mars
2018)
Bjørg Ida Berget, Fylkesarkivet i Oppland – varamedlem (fra 12. mars 2018)
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•

Ingebjørg Kopperud Eidhammer, Norsk Teknisk Museum – varamedlem (fra
12. mars 2018).

Arbeidsutvalget
•
Generalsekretær
•
Styreleder
•
Nestleder
Valgkomité
•
Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS – leder (til 12. mars 2018)
•
Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder – medlem
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – leder (valgt til
leder fra 12. mars 2018, valgt til vanlig medlem i komiteen på landsmøtet i
2017)
•
Turid Nilsen, Museene i Sør-Trøndelag (fra 12. mars 2018)
Sekretariat
Kjetil Landrog, generalsekretær i 100 prosent stilling

•

Cecilie Lintoft holdt innledning på Stortinget 3. mai 2018 på et arkivseminar arrangert av Senterpartiet.
Foto: Kjetil Landrog

b) 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)
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Styret i ABM-media
•
Heidi Meen, Vestfoldarkivet
Det 8. norske arkivmøte
De norske arkivmøtene blir arrangert hvert tredje år. Det 8. norske arkivmøte vil
gjennomføres på Oslo kongressenter 8.-9. april 2019. Målgruppen er alle
arkivansatte og arkivinteresserte i Norge, både innen arkivdanning og i ABMsektoren. Arrangementet er et samarbeid mellom Arkivverket, Norsk Arkivråd og
Arkivforbundet. Det har i 2018 vært avholdt 15 komitémøter I tillegg har de to
komitémedlemmene fra Arkivforbundet hatt egne internmøter. Komiteen har også hatt
mye kommunikasjon på e-post mellom møtene. Arkivforbundet har hatt følgende
medlemmer i komiteen:
•
Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv
•
Kjetil Landrog, generalsekretær
Arkivdagen 2018
Arkivdagen ble startet i Sverige 1998 og Norge kom med, sammen med Island, i
2001. I 2002 kom Finland med og i 2003 Færøyene. I dag er det samarbeid mellom
mange ulike typer arkivinstitusjoner i hele Norden. Arkivdagen i Norge holdes en av
dagene i den andre uken i november. I 2018 overtok Arkivforbundet domenet
arkivdagen.no, og vi ble administratorer på Arkivdagens Facebook-side. Årets tema
for Arkivdagen var «I nyhetens interesse». Arkivforbundet har hatt følgende
medlemmer som representer Norge i dette nordiske samarbeidet, og som informerer
ut om den norske arkivdagen:
•
Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland
•
Kjetil Landrog, generalsekretær
Den norske Blue Shield-komiteen
Den norske Blue Shield-komiteen (BSN) er den norske nasjonalkomite av ICBS, The
International Committee of the Blue Shield, som er et samarbeidsorgan mellom de
fire organisasjonene International Council of Museums (ICOM), International Council
on Monuments and Sites (ICOMOS), The International Federation of Library
Associations (IFLA) og International Council on Archives (ICA). Arkivforbundet er i
denne sammenhengen representant fra ICA. Komiteen har til formål å samle og spre
informasjon, samordne innsats og påvirke myndigheter og fagprofesjoner til å ivareta
kulturarven under væpnete konflikter eller ved katastrofer. Arkivforbundet har hatt
følgende medlemmer i komiteen:
•
Kjetil Landrog, generalsekretær
•
Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv, vara til 22. november 2018
•
Frode Færøy, Norges Hjemmefrontmuseum, vara fra 22. november 2018
Den norske komiteen for verdens dokumentarv
Norges dokumentararv er den norske delen av UNESCOs verdensminneregister.
I Norge kalles registret Norges dokumentararv. Det finnes registre på internasjonalt,
regionalt og nasjonalt nivå. Privatpersoner, organisasjoner og institusjoner kan sende
inn søknader. Arkivforbundet har vært representert med følgende komitémedlem:
•
Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv
Brukerråd for programvaren Asta
Det ble i 2018 etablert et brukerråd knyttet til programvaren Asta. Rådet ble etablert i
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forbindelse med at det ble arrangert et brukerforumsmøte i Oslo 26. januar, og har
representanter fra Arkivforbundet, Arkivverket og stiftelsen Asta. Les mer om dette
under «Stiftelsen Asta» og «Prosjekt- og utviklingsmidlene» i årsberetningen.
Arkivforbundet har hatt følgende medlemmer i brukerrådet:
•
Annette Langedal Holme, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
•
Rolf Holte, Vestfoldarkivet
•
Ingebjørg Kopperud Eidhammer, Norsk Teknisk Museum

Det ble arrangert et brukerforumsmøte på Oslo byarkiv den 26. januar 2018.
Foto: Kjetil Landrog

c) Organisatorisk arbeid
Medlemmer
Medlemstallet pr 31.12.2018 var på 123 medlemmer. Av disse er det 1 assosiert
medlem og 7 er personlige medlemmer.
Vi har fått 7 nye medlemmer i løpet av året, mens 10 har meldt seg ut. Det er flere
årsaker til nedgangen i medlemstallet: medlemsorganisasjoner der flere avdelinger
eller seksjoner har hatt separate medlemskap, har redusert til ett medlemskap.
Arkivverket har for eksempel redusert sitt medlemskap fra 9 til 1 medlem. Dette fordi
de ulike statsarkivene og Samisk arkiv tidligere var selvstendige medlemmer i
Arkivforbundet. I tillegg er det i 2018 foretatt opprydning i medlemsregisteret, noe
som har resultert i at noen medlemmer er strøket på grunn av manglende innbetalt
kontingent. De som er strøket her er medlemmer på minstesats.
Medlemmene har i 2018 betalt inn til sammen kroner 615.350 i kontingent, mot
kroner 537.850 for 2017. I 2016 var kontingent-inntekten på 335.820 kroner.
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Popsenteret på Grünerløkka i Oslo er en av våre nye medlemmer i 2018. Kjetil Landrog og
Cecilie Lintoft besøkte dem 19. september 2018. Foto: Popsenteret.

Styret
Styret har hatt fem styremøter i 2018: 13. februar, 13. mars, 5. juni, 12. september og
et todagers møte 21.-22. november. Styret har behandlet 74 saker.
Bjørn Bering fra Arkivverket har deltatt på ett styremøte. Terje Haram har, som
Arkivforbundets styremedlem i Stiftelsen Asta, deltatt på ett styremøte. Styreleder i
Norsk Arkivråd, Anja Vestvold, har presentert Norsk Arkivråd på ett styremøte.
Generalsekretær Toril Skjetne i Kulturvernforbundet presenterte på årets første møte
Det Europeiske kulturarvåret. Møtereferat fra styremøtene er publisert på
hjemmesiden.
Landsmøte
Landsmøtet ble avholdt på Radisson Blu Scandinavia Hotel i forbindelse med
Privatarkivkonferansen 2018. Det møtte 30 stemmeberettigede.
Arkivforbundet har i 2018 vært representert på:
•
Regionalt innspillsmøte om ny kulturmelding, Oslo, 8. januar
•
Brukerforumsmøte for programvaren Asta, Oslo, 26. januar
•
Det nasjonale innspillsmøtet om ny kulturmelding, Oslo, 4. februar
•
Frivillighetskonferansen, Riksantikvaren, Oslo 16. mars
•
Kulturvernkonferansen, Oslo, 17. mars
•
Privatarkivkonferansen 2018, Oslo, 12.-13. mars
•
Representantskapsmøtet i Rådet for folkemusikk og folkedans, Oslo, 14. mars
•
Den offisielle åpningen av det europeiske kulturarvåret i Norge, Oslo, 15. mars
•
Arkivseminar ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Trondheim, 20.21. mars
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Arkivenes dag, Stockholm, 11.-12. april
Dagsseminar om industridokumentasjon, SIKA, Mo i Rana, 17. april
Det nasjonale museumsmøtet, Mosjøen, 18.-19. april
Arkivseminar på Stortinget, arrangert av Senterpartiet, 26. april
Nordiske arkivdager, Reykjavik, 23.-25. mai
Kulturvernforbundets landsmøte, Halden, 26.-27. mai
Fylkeskoordinerende privatarkivnettverksmøte, Sørmarka, 29.-30. mai
Norges museumsforbunds 100-årsmarkering, Oslo, 6. juni
Formiddagsseminar om arkiv og personvern ift. GDPR, Arkivverket, Oslo,
20. juni
Arendalsuka, Arendal, 14-15. august
Workshop om den digitale transformasjonen i offentlig sektor, DIFI, Oslo,
27. august
Dagskonferanse om bevaringsplaner for privatarkiv i Telemark, Bø,
20. september
KAI-konferansen, Tromsø, 25.-27. september
The International Association of Sound and Audiovisual Archives
(IASA), Accra, Ghana, 1.-5. oktober
Årsmøte og generalforsamling for SLA, Middelfart, Danmark, 6.-7. oktober
Norsk Arkivråds høstkonferanse, Oslo, 16.-17. oktober
Lydarkivkonferansen, Trondheim, 22.-23. oktober
Fagdag om evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark), Oslo, 19. november
Fremleggelse av kulturmeldingen, Oslo, 23. november
Åpningen av Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform, Oslo,
3. desember
Dagskonferanse: The International Image Interoperability Framework (IIIF),
Nasjonalbiblioteket, Oslo, 6. desember
Lanseringsseminar: Norges dokumentarv, Oslo, 7. desember

Stiftelsen Asta
Stiftelsen Asta er opprettet av Arkivforbundet og Riksarkivaren, som hver har to
styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Partene har styreledervervet annethvert
år. I 2018 har Arkivforbundet hatt nestlederen og Arkivverket har hatt styrelederen.
Styret har hatt ansvaret for økonomi og strategiske valg for stiftelsen. Styret har hatt
fire styremøter i 2018. Omorganiseringer i Arkivverket har medført utfordringer i
samarbeidet om stiftelsen, men det er en løpende dialog mellom partene om
utfordringene. Programvareutviklingen er under omorganisering. Det er etablert et
brukerforum som samles på eget initiativ, med et brukerråd på fem medlemmer.
Målet er å få til en mer effektiv utvikling, som er i samsvar med de fleste brukernes
ønsker. Økonomien har vært svakere i 2018 enn tidligere, men er i bedring.
Stiftelsen Asta har pr. 31.12.2018 34 fast ansatte. Cirka 130 depotinstitusjoner bruker
Asta-programvaren, og vel halvparten av disse har publisert sine arkiver i
Arkivportalen. Det er i meldingsåret brukt over seks millioner kroner på vedlikehold
og utvikling av programvaren. Uttrekksverktøyet Asta Mapper er tatt i bruk med
lovende resultat. For detaljerte opplysninger om dette, se www.asta.no og årsmelding
for stiftelsen.
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ABM-media
ABM-Media er et aksjeselskap som har som formål å utgi frie og uavhengige
fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Publikasjonene skal bidra til å
synliggjøre ABM-sektoren i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt, og skal ha
vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet eies av Arkivforbundet (10 %),
Norges museumsforbund (45 %) og OsloMet – storbyuniversitetet (45 % ).
ABM-media er organisert som et aksjeselskap, med en aksjekapital på kr 400 000.
Arkivforbundet har ett medlem i styret, og eier 10 prosent av aksjene. Det er avholdt
en generalforsamling og fire styremøter i 2018. Det nye styret er i gang med å
utarbeide en strategi for styrearbeidet.
d) Måloppnåelse handlingsplan
Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2018, og har vært førende for
Arkivforbundets arbeid. Styret vurderer at handlingsplanen i stor grad er oppfylt.
Styret er spesielt godt fornøyd med at regelmessig kontakt med politikerne ser ut til å
ha gitt resultater.
For Arkivforbundets egen del var det gledelig at Kulturrådet i vedtak av desember
2018 besluttet å videreføre driftsstøtten på én million kroner.

Tom Oddby, Cecilie Lintoft og Kjetil Landrog besøkte statssekretær i Kulturdepartementet
Frida Blomgren den 27. april 2018. Foto: Magnar Nordtug. Bilde tilhører Arkivforbundet.

e) Prosjekt- og utviklingsmidler - Arkivverket
Asta Brukerforum og brukerråd
Det ble 26. januar 2018 arrangert et brukerforumsmøte for programvaren Asta på
Oslo byarkiv, med hele 43 deltakere. Det ble gitt gode tilbakemeldinger om at det
hadde vært et konstruktivt og nyttig møte. Det ble ikke betalt ut så mye for å dekke
reiseutgifter som vi hadde budsjettert med. Etter møtet ble det etablert et brukerråd,
med tre medlemmer fra Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Det er også avholdt
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to samlinger for brukerrådet i 2018. Det var planlagt fire møter, og vi har, på grunn av
mindre utgifter til både brukerforumsmøtet og brukerrådet, fått utsatt bruk av de
resterende midlene vi fikk tildelt fra Arkivverket gjennom prosjekt- og
utviklingsmidlene til ut 2019.
Vi fikk tildelt 120.000 kroner og har så langt brukt 37.469 kroner. Vi har dermed
82.531 kroner til bruk i 2019.
Nettverksmøte for privatarkiver
29.-30. mai ble det gjennomført et nettverksmøte for det fylkeskoordinerende
privatarkivarbeidet på Sørmarka. Der hadde vi fått tildelt 75.000 kroner fra Arkivverket
gjennom prosjekt- og utviklingsmidlene, og utgiftene var på 75.896 kroner. Tiltaket
var vellykket.

Deltakerne på LLPs første ordinære landsmøte i 1987. Landsmøtet ble arrangert i Sogndal med
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane som vertskap. Dato:23.05.1987. Foto: Marit Hosar.

f) Prosjektstøtte kulturvern
LLP-arkivet:
Det historiske arkivet etter Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) ble ferdig ordnet i
2018, og omfatter 7 hyllemeter. I arkivet fant vi blant annet den originale avtalen
mellom Arkivverket og LLP om opprettelsen av stiftelsen Asta, og også den første
møteboken. Det ble også funnet enkelte logoer som før ble benyttet av stiftelsen
Asta. Arkivmaterialet omfatter også et svart-hvitt foto tatt samme dag som LLP ble
stiftet, på Ås rådhus 6. september 1986.
Arkivet ble ordnet med støtte fra Kulturrådet, der det ble bevilget 75.000 kroner fra
Kulturfondets prosjektmidler til kulturvern. 60.000 av disse ble tildelt ved prosjektstart,
de resterende 15.000 blir utbetalt når vi har levert regnskap og rapport for prosjektet.
Utgiftene har vært på 108.274 kroner.
Det ble i 2018 også avtalt med Riksarkivet at arkivet skulle deponeres der, og arkivet
ble avlevert i desember.
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2. Økonomi. Regnskap og resultat
a) Årsresultat 2018
Årsresultatet for 2018 viser et overskudd på 835 kroner. Det må her legges til at det
var budsjettert med et underskudd på 100.000 kroner. Overskuddet skyldes
hovedsakelig støtten fra Kulturrådet til ordningen av LLP-arkivet, noe lavere
lønnsutgifter enn budsjettert, og en høyere inntekt på kontingenter enn budsjettert.
Styret viser til sak 9.1 på LLPs landsmøte i 2016 som fikk full tilslutning: «Styret
mener at det kan brukes av LLPs fondsmidler i inntil tre år for å dekke opp de økte
utgiftene.» Ved usikkerhet for kommende år vil det være nødvendig å bygge sterkere
inntektsgrunnlag for Arkivforbundet. Styret vurderer at Arkivforbundet har solid
økonomi.
b) Regnskap 2018
Inntektene for 2018 er cirka 200 000 kr høyere enn budsjett, noe som i hovedsak
skyldes økte kontingentinntekter og meget god deltakelse på Privatarkivkonferansen
2018.
Utgiftene for 2018 til regnskap og lønnskjøring er høyere enn budsjettert.
Arkivforbundet fikk i 2018 utbetalt om lag det dobbelte av det man hadde budsjettert
med i momskompensasjon.
c) Regnskap og revisjonstjenester
De som har utført lønn- og regnskapstjenester samt utarbeidelse av årsregnskap er
Azets’ avdeling i Bergen. Vi har benyttet oss av PricewaterhouseCoopers (PWC) til å
utføre revisjon.
Vi har i 2018 gjennomført bytte av lønn- og regnskapsbyrå etter anmodning fra
landsmøtet 2018. Frara januar 2019 benytter vi oss av Nitschke & Borgting
Økonomibyrå AS.
Det ble også vedtatt på det siste styremøtet i 2018 å gjennomføre en tilsvarende
anbudsprosess når det gjelder revisjon. Denne skal være klar til landsmøtet 2019.

Faksimiler fra noen av medieoppslagene i 2018. Tom Oddby har hatt kronikker i VG og Dagsavisen.
Vi fikk også oppslag i forbindelse med Arendalsuka selv om i sterk konkurranse med andre arrangement.
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