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ÅRSMELDING 2019

Deler av styret på studietur til Arkiv i Nordland. Fotograf: Arkiv i Nordland. Bildet tilhører Arkivforbundet.

Arkivforbundet er en interessepolitisk organisasjon som har som formål å fremme
vern og formidling av kommunale og private arkiver i Norge, samt å heve det faglige
nivået på dette arbeidet. Arkivforbundet har 120 institusjonsmedlemmer og 9
personlige medlemmer. Medlemsmassen domineres av arkivinstitusjoner og museer
som arbeider med privatarkiv.
Innledning
Blant høydepunktene i Arkivforbundets arbeid i 2019 var Det 8. norske arkivmøte,
som ble gjennomført i samarbeid med Arkivverket og Norsk Arkivråd. Det var over
600 deltakere på konferansen, og med innledere og deltakere på messeområdet var
det 630 personer som var innom arkivmøtet. Både daværende digitaliseringsminister
Nikolai Astrup og daværende kulturminister Trine Skei Grande besøkte konferansen.
Vi har gjennomført et brukerforum for programvaren Asta, der målet var å få liv igjen i
brukerrådet for Stiftelsen Asta, samt at våre medlemmer skulle få en bedre dialog
med stiftelsen om veien videre. Arrangementet ble finansiert av den toårige støtten vi
fikk til dette gjennom Riksarkivarens prosjekt- og utviklingsmidler. Arkivforbundets
styre mener det heretter bør være Stiftelsen Astas oppgave å involvere brukere og
kunder i arbeidet med utvikling av programvaren, og vil ikke lenger videreføre denne
innsatsen, men heller arbeide interessepolitisk for at organisasjonens medlemmer får
anledning til å påvirke Stiftelsen Astas arbeid.
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Statsbudsjettet for 2019 innebar den kanskje største økningen til arkivsektoren
noensinne. Nasjonalbibliotekets arbeid med digitalisering ble styrket med en
permanent årlig bevilgning på 87 millioner kroner. Økningen skal bidra til å utvide
kapasiteten til digitalisering av kulturarvsmateriale i arkiv, bibliotek og museum og til å
opprette 70 nye arbeidsplasser ved anlegget i Mo i Rana.
Samtidig ble Arkivverkets budsjett styrket med 140 millioner kroner til sammen,
fordelt over fire år. Bevilgningen skal gå til å utvikle nye fellesløsninger for
langtidsbevaring av digitale arkiver og gjøre digitalt skapte arkiver tilgjengelig. Mye av
Arkivforbundets interessepolitiske innsats i 2019 har vært knyttet til oppfølging av
disse bevilgningene. Det har vært gjennomført møter med både Kulturdepartementet
og Nasjonalbiblioteket for å sikre at satsingen i Mo i Rana også vil omfatte ulike
former for arkivmateriale, og for å sikre at Arkivverket som sektoransvarlig og
arkivsektoren ellers involveres i styring, planlegging og prioriteringer knyttet til
satsingene. Møtene har vært fulgt opp med formelle, skriftlige henvendelser.
I dialogen med Arkivverket har det vært lagt vekt på betydningen av å sikre
informasjon og medvirkning fra arkivsektoren når det gjelder styring, planlegging og
utviklingsarbeid knyttet til sektorens digitale fellesløsninger.
Arkivforbundet har videre hatt møte med daværende statssekretær i
Kulturdepartementet Frida Blomgren (Venstre), og har gjennom året hatt månedlige
dialogmøter med riksarkivar Inga Bolstad og direktør for strategi i Arkivverket, Guri
Lande. Arkivforbundet deltok som vanlig under Stortingets høringer i forbindelse med
statsbudsjettet.
Vi hadde en kronikk i Dagsavisen i starten av valgkampen, om viktigheten av å
bevare det rikspolitikere legger ut på sosiale medier.
Generalsekretær Kjetil Landrog, styreleder Ranveig Låg Gausdal og nestleder Cecilie
Lintoft deltok på ICA-konferansen, Designing the Archive i Adelaide, Australia i
oktober 2019. De holdt en workshop om hvordan man kan arbeide interessepolitisk
med arkiv. På denne workshopen deltok det i overkant av 80 deltakere.

Side 3 av 16

Markering av at tidligere LLP -leder Bjørn Bering ble pensjonist, juni 2019. På bildet fra venstre dagens styreleder
Ranveig Låg Gausdal, tidligere leder Ellen Røsjø, tidligere styremedlem Anne Aune og tidligere styreleder Marit
Hosar. Foto: Kjetil Landrog. Bildet tilhører Arkivforbundet.

Administrasjon
Sekretariat: Generalsekretær Kjetil Landrog er Arkivforbundets eneste ansatte og har
en fulltidsstilling på leid kontorplass i Oslo byarkiv.
Nettsted og sosiale medier: Facebook-siden og nettstedet www.arkivforbundet.no er
organisasjonens fremste kommunikasjonskanaler til medlemmene. Vi har i 2019
dreid kommunikasjonen enda mer over på vår facebook-side fremfor hjemmeside,
der sistnevnte først og fremst benyttes til statisk informasjon.
Facebook-siden hadde pr. 31.12.2018 1437 følgere, noe som er en økning på 70 fra
2018. Vi har i 2019 fortsatt med bruk av Instagram, som også synkroniserer bilder på
hjemmesiden. Instagram-kontoen hadde ved årsskiftet 471 følgere, en økning på 191
fra 2018.
Arkivforbundet har også en Linkedin-konto. Den hadde 31 følgere ved årsskiftet, noe
som er en økning på 17 fra 2018. Vi har også en egen Youtube-side, samt en twitterkonto.
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Bilde tatt på Kulturhuset den 1. april. På bildet ser vi Sigrun Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda, sammen med
stortingspolitiker Kari Henriksen (Ap), daværende statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren,
generalsekretær i Norsk presseforbund Elin Floberghagen og seniorrådgiver i Riksrevisjonen Knut Aarhus.
Foto: Kjetil Landrog. Bildet tilhører Arkivforbundet.

Økonomi: Driftsmidler til Arkivforbundet tildeles etter søknad til Kulturrådet. Dette
utgjorde litt over en million i 2019. Sammen med kontingent fra medlemmene, som
utgjorde 682 250 kroner, utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. Det var
ved utgangen av 2019 et overskudd på 636 437 kroner. Det var budsjettert med et
underskudd på 167 000 kroner. Det 8 norske arkivmøte ga imidlertid et usedvanlig
høyt overskudd, på hele 747 317 kroner. Styrket innsats med inndriving ga også noe
høyere inntekt fra medlemskontingent enn budsjettert, og disse to faktorene gjorde
det planlagte underskuddet til et overskudd.
Det ble besluttet i 2018 å bytte lønn- og regnskapsbyrå fra Azets til Nitschke &
Borgting Økonomibyrå. Det har vært noe mer oppfølging fra sekretariatet enn
tidligere, men det antas at besparelsen vil være på om lag hundre tusen kroner årlig.
Det ble også i 2019, i forkant av landsmøtet, besluttet å bytte revisjonsselskap fra
PricewaterhouseCoopers (PWC) til Partner revisjon DA. Her er det også en
besparelse.
Selv om vi samlet i 2017 og 2018 gikk med et lite overskudd, har overskuddet fra Det
8. norske arkivmøte gitt Arkivforbundet en større egenkapital 31. desember 2019,
enn vi hadde 31. desember 2016. Det vises 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.» Det ble derfor vedtatt at for kommende år
vil det være nødvendig å bygge sterkere inntektsgrunnlag for Arkivforbundet. Dette
har blitt gjennomført. Styret vurderer at Arkivforbundet har solid økonomi.
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Arkivforbundet besøkte i mars 2019 daværende statssekretær i Kulturdepartementet, Frida Blomgren (V).
Deltakerne fra oss var generalsekretær Kjetil Landrog, fagleder på IKA Kongsberg Torleif Lind og nestleder i
Arkivforbundet, Cecilie Lintoft. Foto: Magnar Nordtug, KUD. Bildet tilhører Arkivforbundet.

Fagpolitiske aktiviteter
- møter med generalsekretæren i Kulturvernforbundet
- møter med generalsekretæren i Slekt og Data
- møter med Museumsforbundet
- møter med Kulturdepartementets administrative ledelse
- møte med Kulturdepartementet ved statssekretær
- skriftlig høringsuttalelse som gjelder ny arkivlov (NOU 2019:9)
- skriftlig innspill til Stortingets familie- og kulturkomité i forbindelse med
statsbudsjettet, samt deltatt i budsjetthøringen
- gjennomført et eget innspillsmøte om ny arkivlov (NOU 2019:9)
- møte med nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre om bevaring av audiovisuelle
arkiver
- møte med avdelingsdirektør i Nasjonalbiblioteket, Jonny Edvardsen
- jevnlige møter med riksarkivar Inga Bolstad og avdelingsdirektør i Arkivverket, Guri
Lande
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Studietur for Arkivforbundets styre i juni 2019 gikk til Mo i Rana og Bodø. Her er styret på befaring hos
Nasjonalbiblioteket. Foto: Kjetil Landrog. Bildet tilhører Arkivforbundet.

Faglige aktiviteter
Arkivforbundets stipend
Det er delt ut stipend på til sammen kr. 50 000. Stipendet ble fordelt slik:
a) Aust-Agder museum og arkiv IKS ved Anne Gaaserud og Egil Blomsø mottok
støtte på 10.000 kroner for å delta på seminaret Archivematica Camp Geneva i
Sveits fra 22.-24. oktober. Målet er å bruke verktøyet til å ta vare på digitalt skapte
arkiver fra foreninger i Aust-Agder.
b) Finnmark fylkeskommune (nå Troms og Finnmark fylkeskommune) ved Evy
Andersen mottok støtte på 15.000 kroner til deltakelse på studietur til Preus museum
for å lære å håndtere ulike fotomaterialer, samt øke kunnskap om foto om samisk
dagligliv. Dette ble ikke gjennomført i 2019 siden studieturen var fulltegnet. Søker har
fått tillatelse til å gjennomføre turen i 2020.
c) Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane mottok støtte på 25.000 kroner til studietur til
København for de ansatte. Tema var erfaringer med regionreform og digital
formidling.
Rapportene fra stipendmottakerne (med unntak av rapporten fra Evy Andersen, da
studieturen vil gjennomføres i 2020) er tilgjengelige på Arkivforbundets hjemmeside.
Det 8. norske arkivmøte
Arkivforbundet har sammen med Norsk Arkivråd og Arkivverket gjennomført Det 8.
norske arkivmøte på Oslo kongressenter 8.-9. april 2019. Det var over 600 deltakere,
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og inkludert innledere og aktiviteter i utstillingsområdene var det 630 personer totalt
innom arkivmøtet. Det var en god blanding av temaer under konferansen, som ble
gjestet av to statsråder. Arkivmøtene blir gjennomført hvert tredje år.

Generalsekretær Kjetil Landrog, styreleder Ranveig Låg Gausdal og nestleder Cecilie Lintoft deltok på ICAkonferansen Designing the Archive i Adelaide, Australia i oktober 2019. De holdt en workshop om hvordan man
kan arbeide interessepolitisk med arkiv. Foto: sekretariatsleder i Norsk Arkivråd, Susannah Thorbjørnsen.

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 deltok på Arendalsuka ved generalsekretær Kjetil Landrog.
Han var publikum på sesjoner arrangert av Norges Museumsforbund, og deltok på
andre arrangementer der Kulturrådet var arrangør eller der det var sesjoner innen
digitalisering.
Stiftelsen Asta og Arkivverket
Arkivforbundet har i januar 2019 deltatt i et strategisk møte med Arkivverket om
Stiftelsen Asta og programvaren Asta. Det ble også den 31. mai gjennomført et
brukerforum for programvaren Asta. Det ble også streamet til våre medlemmer, noe
vi fikk gode tilbakemeldinger på i etterkant.
Samhandling
Arkivforbundet samarbeider med alle aktører i arkivsektoren og kultursektoren, både
frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og politiske aktører. I 2019 har vi fulgt
opp arbeidet med å etablere kontakt med administrativ og politisk ledelse i
Kulturdepartementet. Arkivforbundet har kontakt med de danske
søsterorganisasjonene SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) og det Svenska
Arkivförbundet.
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I oktober deltok generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog og styremedlem Marit Stranden på den årlige
konferansen til The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), denne gangen i
Hilversum, Nederland. Foto: Melanie Lemahieu.

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 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.
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f) Arkivarer uten grenser
Organisasjonen arbeider for internasjonal solidaritet på arkivfeltet, og for aktiv
arkivbevaring i situasjoner der det er fare for at arkiver vil gå tapt.
1. Organisasjon. Organisatorisk arbeid
a) Tillitsvalgte i Arkivforbundet
Styret
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tom Oddby, Drammen byarkiv – styreleder til 8. april
Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv – styreleder fra 8. april
Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv – nestleder
Jan Tore Helle, Bergen Byarkiv, styremedlem fra 8. april
Gunnhild S. Engstad, IKA Finnmark, styremedlem fra 8. april
Mads Langnes, Romsdalsmuseet – styremedlem
Runar Jordåen, Skeivt Arkiv – styremedlem
Solveig Helene Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland – styremedlem til 8. april
Bård Raustøl, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
Åsta Vadset, Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal
Marit Stranden, Nors senter for folkemusikk og folkedans til og med august,
frilans fra september
Bjørg Ida Berget, Fylkesarkivet i Oppland – varamedlem
Ingebjørg Kopperud Eidhammer, Norsk Teknisk Museum – varamedlem
Kjetil H. Djuve, Norsk Industriarbeidermuseum, varamedlem til 8. april

Valgkomité
•
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek – leder
•
Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder – medlem
•
Turid Nilsen, Museene i Sør-Trøndelag – medlem
Sekretariat
•
Kjetil Landrog, generalsekretær i 100 prosent stilling
Arbeidsutvalget
Består av styreleder, nestleder og generalsekretær
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Vi gjennomførte 28. januar en work-shop, for å lage en oppdatert handlingsplan og utarbeidelse av en ny
strategiplan. Foto: Kjetil Landrog. Bildet tilhører Arkivforbundet.

b) Organisatorisk arbeid
Medlemmer
Medlemstallet pr 31.12.2019 var på 120 medlemmer. Av disse er det 2 assosierte
medlemmer og 9 er personlige medlemmer.
Vi har fått 5 nye medlemmer i løpet av året, 8 har gått ut. Hovedårsaken til færre
medlemmer er at noen av våre fylkeskommunale medlemmer har slått seg sammen.
Det har også vært utmelding fra mindre museumsmedlemmer, men det er også der vi
har fått tilfang av nye medlemmer. Medlemmene har i 2019 betalt inn til sammen
682 250 kroner, mot 615.350 for 2018.I 2017 og i 2016 var kontingentinntekten på
henholdsvis 537.850 og 335.820 kroner.
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Arkivforbundet avholdt landsmøte på Oslo Kongressenter den 8. april 2019. Møteleder
var Marit Hosar fra Innlandet fylkesarkiv (Oppland fylkesarkiv fram til 31.desember 2019).
Foto: Kjetil Landrog. Bilde tilhører Arkivforbundet.

Styremøter
Styret har hatt fem styremøter i 2019: 29. januar, 8. april, kombinert
studietur/styremøte 12.-13. juni, 25. september og et todagers møte 21.-22.
november. Styret har behandlet 65 saker.
Eksterne deltakere på styremøte:
- Daglig leder Anne Borgting og regnskapsfører Theres Olivia Myrold fra Nitschke &
Borgting Økonomibyrå AS (deltakere 29. januar)
- Heidi Meen, Arkivforbundets styremedlem i ABM-media og Bård Frydenlund,
museumsforbundets styremedlem i ABM-media (deltakere den 21. november)
- Terje Haram, Arkivforbundets styremedlem i Stiftelsen Asta (deltaker den 22.
november)
- Strategidirektør Guri Lande, riksarkivar Inga Bolstad og publikumsdirektør i
Arkivverket Tom Oddby (deltakere den 22. november)
Landsmøte
Landsmøtet ble avholdt på Oslo Kongressenter i forbindelse med Det 8. norske
arkivmøte. Det møtte 31 stemmeberettigede. Møteleder var Marit Hosar fra Innlandet
fylkesarkiv (Oppland fylkesarkiv frem til 31. desember 2019).
Arkivforbundet har i 2019 vært representert på:
•
Kultur over grenser, Bærum, 23.-24. januar
•
Workshop om strategi- og handlingsplan, Oslo, 28. januar
•
Strategimøte vedrørende Asta, Oslo, 31. januar
•
Lederkonferanse med KAI-ledere, Gardermoen, 14.-15. februar
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Møte med statssekretær Frida Blomgren, Oslo, 11. mars
Kulturvernkonferansen, Oslo, 16. mars
Museumsmøte, Haugesund, 2.-4. april
Det 8. norske arkivmøte, Oslo, 8.-9. april
Åpning av Norsk helsearkiv, Tynset, 4. juni
Fylkeskoordinerende nettverk for privatarkiver, Ålesund, 5.-6. juni
Dagstur til Romsdalsmuseet og Nordmøre -Museum, Molde og Kristiansund,
7. juni.
Planlegging av Arkivdagen, Helsinki, Finland, 13.-14. juni
Åpning Norsk bergindustriarkiv, Larvik, 17. juni
Avslutning for Bjørn Bering, Oslo, 19. juni
Rapport om audiovisuell kulturarv av Nasjonalbiblioteket, Oslo, 20. juni
Arendalsuka, Arendal, 15.-16. august
KAI-konferansen, Stavanger, 17.-19. september
Arkivlovseminar, Oslo, 24. september
IASA-konferansen, Hilversum, Nederland, 30.-september til 3 oktober
ICA-konferansen, Adelaide, Australia, 21.-25. oktober.
Budsjetthøring på Stortinget, Oslo, 22. oktober.
Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus, Oslo, 25.-26. november
Spesialsamlinger i bibliotekene, Bergen, 11.-12. desember

c) Måloppnåelse handlingsplan
Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2019, og har vært førende for
Arkivforbundets arbeid. Styret vurderer at handlingsplanen i stor grad er oppfylt. For
Arkivforbundets egen del var det gledelig at Kulturrådet i vedtak av desember 2019
besluttet å videreføre driftsstøtten på én million kroner.
d) Representasjon i ulike samarbeidsorgan
Styret i Stiftelsen Asta
Stiftelsen Asta er opprettet av Arkivforbundet og Riksarkivaren, som hver har to
styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Partene har styreledervervet annethvert
år. I 2019 har Arkivforbundet hatt lederen og Arkivverket har hatt nestlederen.
Styret har hatt ansvaret for økonomi og strategiske valg for stiftelsen. Styret har hatt
fire styremøter i 2019. Styret har sett et behov for å styrke likviditeten som buffer mot
framtidige vanskelige tider. Programvareutviklingen går for fullt, men Astakjernen til
den nye programvarepakken ble bare nesten ferdig i 2019. Utrulling av Asta Online
2.0, og programvaren for høsting og innsyn i earkiv ble ferdigstilt og tatt i bruk. Det
ble etablert et brukerforum og et brukerråd på fem medlemmer i 2018, men stiftelsen
har i 2019 ikke fått til en god ordning med innspill fra sistnevnte.
Stiftelsen Asta har pr. 31.12.2019 34 fast ansatte. 139 depotinstitusjoner bruker Astaprogramvaren, og vel halvparten av disse har publisert sine arkiver i Arkivportalen.
Det er i meldingsåret brukt godt over fem millioner kroner på vedlikehold og utvikling
av programvaren. Se for øvrig www.asta.no og årsmelding for stiftelsen.
•
Terje Haram, Bergen Byarkiv
•
Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS
•
Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (vara for Terje Haram)
•
Unn Elisabeth Huse, Trondheim byarkiv (vara for Wenche Risdal Lund)
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Styret i ABM-media
ABM-media AS 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 2019.
Styret har også avholdt møter med Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket om
muligheten for å etablere ett felles arkivfaglig tidsskrift i Norge. Hensikten er å få
større gjennomslagskraft og å revitalisere Tidsskriftet Arkiv. ABM-media har fått
innvilget arkivutviklingsmidler til et forprosjekt for å kartlegge dette nærmere.
Prosjektet skal gjennomføres i 2020 med Heidi Meen, Arkivforbundets representant i
styret, som prosjektleder.
•
Heidi Meen, Vestfoldarkivet
Det 8. norske arkivmøte
Arkivmøtet ble arrangert den 8.-9. april. Arrangementet var et samarbeid mellom
Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. Det var også på vårparten 2019 flere
møter for planleggingskomiteen, samt oppfølging per e-post. Komiteen har også hatt
mye kommunikasjon på e-post mellom møtene, og det er holdt et evalueringsmøte i
ettertid. Arkivforbundet har hatt følgende medlemmer i komiteen:
•
Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv
•
Kjetil Landrog, generalsekretær

Rekordmange deltakere på Det 8. norske arkivmøte. Foto: Kjetil Landrog. Bildet tilhører Arkivforbundet.
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Arkivdagen
Arkivdagen er en publikumsdag for institusjoner som arbeidet med arkiver. Den 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. Tema for Arkivdagen 2019 var
«Gjemt eller glemt». Arkivforbundet har hatt følgende medlemmer som representer
Norge i dette nordiske samarbeidet:
•
Heidi Meen, Vestfoldarkivet
•
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
•
Frode Færøy, Norges Hjemmefrontmuseum, vara
Den norske komiteen for verdens dokumentarv
Norges dokumentararv er den norske delen av UNESCOs program for verdens
dokumentarv – Memory of the World. Det finnes registre på internasjonalt, regionalt
og nasjonalt nivå. Privatpersoner, organisasjoner og institusjoner kan sende inn
forslag om å få nye dokumenter opptatt i registeret. 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
gjennom at det ble arrangert et brukerforumsmøte i Oslo 26. januar 2018, og har
representanter fra Arkivforbundet, Arkivverket og stiftelsen Asta. Det har vært ett
møte i 2019, og det ser ikke ut til å være aktivitet i brukerrådet per dags dato.
Arkivforbundet har vært representert med følgende medlemmer i brukerrådet:
•
Annette Langedal Holme, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
•
Rolf Holte, Vestfoldarkivet
•
Ingebjørg Kopperud Eidhammer, Norsk Teknisk Museum
e) Prosjekt- og utviklingsmidler - Arkivverket
Asta Brukerforum og brukerråd
Det ble 29. mai arrangert et brukerforumsmøte for programvaren Asta på Bjørvika
Konferansesenter. Møtet ble også streamet og var godt besøkt både av deltakere
som kom til Oslo, og de som fulgte streamingen. Det ble gitt gode tilbakemeldinger
om at det hadde vært et konstruktivt og nyttig møte. Arrangementet var finansiert av
tildeling fra Riksarkivarens prosjekt- og utviklingsmidler.
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Styret i Arkivforbundet vil ikke fortsette å arrangere slike møter, da Stiftelsen Asta,
selv må ha dialog og kontakt med sine kunder, deriblant sine egne kunder fra
kommuner og museum.

Det ble arrangert et brukerforumsmøte på Bjørvika Konferansesenter den 19. mai. Møtet ble også streamet
og flere av de som fulgte møtet gjennom video deltok også med spørsmål og synspunkter. Helt fremme i
bilde ser vi daglig leder i Stiftelsen Asta, Morten Evensen. Rett bak sitter Arkivforbunds representant i styret
og styreleder i 2019 Terje Haram. Til høyre i bilde ser vi driftssjef i Stiftelsen Asta, Henning Hansen.
Foto: Kjetil Landrog. Bilde tilhører Arkivforbundet.
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