Referat fra styremøte 15. september 2020
Til stede: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, styremedlemmer Gunnhild Engstad, Jan Tore
Helle, Mads Langnes, Bård Raustøl, Geir Håvard Ellingseter og Silje Cathrin Fylkesnes.
Varamedlem Bjørg Ida Berget møtte også.
Forfall: Cecilie Lintoft, Runar Jordåen og Ingebjørg Eidhammer.
Møtet ble avholdt i Kristiansand hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder. Tre stykker deltok
gjennom Microsoft Teams.
Saksliste og dagsorden:
Sak 52/2020: Referat fra styremøte den 18. juni 2020
Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 53/2020: Regnskap til og med 31. august 2020
Innledning: Regnskapsrapport til og med 31. august 2020 var sendt ut på forhånd. Kjetil
orienterte.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 54/2020: Privatarkivkonferansen 2020
Innledning: Programmet er ferdig, men konferansen har på grunn av koronapandemien blitt
utsatt til 30. november – 1. desember. Det foreslås at det legges ut påmelding til
konferansen etter 1. september. Konferanseavgiften foreslås til om lag det samme som i
2017 og 2018: 4200 kroner for hele programmet, inkludert middag.
Da koronapandemien fortsatt pågår bør dette også streames til god kvalitet begge dager.
Dette bør vi ta en viss betaling for slik en gjorde på Digitaliseringskonferansen, eksempelvis
600 kroner.
Kostnader til streamingen kan komme opp i 40.000 kroner. Det vil uansett regnes med en
lavere deltakelse enn andre år, og dermed lavere inntekt. Men på grunn av mindre forbruk
ellers i 2020 som vist til i forrige sak om regnskap, så bærer vi et tap på konferansen på om
100.000 kroner eller noe mer (streaming og lavere deltakelse).

Om det skulle vise seg at det blir en ny smittetopp og store begrensninger som i mars/april,
kan vi gjennomføre konferansen heldigitaldigital. Men utgangspunktet er at konferansen
gjennomføres innen dagens regelverk, og at det også tilbys digitalt for de som ønsker dette.
Det vil legges ut for påmelding til konferansen i uke 40.
Vedtak: Geir Håvard fremmet et forslag om at konferansen ble tilbudt som en heldigital
konferanse og tok opp utfordringer ved å ha en hybrid som skissert i innstillingen. Dette fikk
ikke tilslutning fra styret. Gunhild tok opp at det i innstillingen var en for lav avgift for de som
skal følge digitalt jamfør andre konferanser, og at de som følger digitalt bør være med i
spleiselaget for å dekke inn ekstrakostnadene ved streaming.
Styret er dermed i utgangspunktet enig med innstillingen, men en endelig beslutning vil bli
tatt gjennom styrebehandling per e-post ved at Kjetil vil sjekke ut ift. hotellet om en
eventuell utsettelse, hente inn opplysninger fra Liv ift. museumsårsmøte, hente inn
informasjon om utgifter ved streaming og sjekke ut hva som ellers har blitt tatt for å følge en
digital konferanse. AU oppsummerer for styret i kort notat med innstilling til endelig vedtak,
som fattes på e-post.
Sak 55/2020: Tiltaksplan 2020
Innledning: Det var i forkant av møtet sendt ut et utkast til tiltaksplan for 2020. Målet er at
denne skal kunne brukes til statusgjennomgang og oppdateres med nye tiltak ved behov, og
slik være et arbeidsverktøy for styret for å følge opp at vi når de målsettinger vi har vedtatt i
handlingsplan/strategiplan som er vedtatt på landsmøte, og at de tiltak som er avtalt blir
gjennomført.
Vedtak: Styret vedtok tiltaksplanen med en mindre justering ift. å få med at Jan Tore deltar i
Digitalarkivets styringsråd som representant for Arkivforbundet.
Sak 56/2020: Privatarkivplanen til Arkivverket
Innledning: Arkivverket har utarbeidet utkast til plan for privatarkivarbeidet til Arkivverket.
Utkastet er sendt på en uformell høring i sektoren. Det var på forhånd send ut utkast til
høringsuttalelse til styret.
Vedtak: Styret støtter utkast til høringsuttalelse, men vil legge på noen kommentarer ift. hva
som er av nasjonal betydning, og en større tydeliggjøring på ansvar og roller for de ulike
forvaltningsnivåene ut over hva som vedtas i de ulike regionale privatarkivplanene.

Sak 57/2020: Høring strategi folkemusikk- og folkedans.
Innledning: Departementet ønsker innspill til arbeidet innen 30. november 2020. Strategien
vil tydeliggjøre statens ansvar og oppgaver på feltet, og skissere virkemidler som kan bidra til
bedre måloppnåelse. Arkiv og formidling er sentralt av hva de ønsker tilbakemelding på:
•

Hvordan kan det best legges til rette for mest mulig effektiv bevaring og arkivering av

relevant materielt og immaterielt innhold fra folkemusikk og folkedansfeltet.
•

Hvordan kan det best legges til rette for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring av

dette materialet?
Vedtak: Silje Cathrin Fylkesnes og Kjetil Landrog vil utarbeide et innspill i samarbeid med AU.
Innspillet vil sendes ut på høring til styret før innsendelse.
Sak 58/2020: Styremøter 2020 Oppdatert årsplan og årshjul 2020
Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert.
Vedtak: Ble tatt til orientering.
Sak 59/2020: Budsjetthøring på stortinget
Innledning: 19. eller 23. oktober er det budsjetthøring på stortinget i Familie- og
kulturkomiteen. Arkivforbundet bør delta, slik vi har gjort de siste årene. Hva synes styret
bør være hovedpoengene å formidle? Vi vil ha et sted mellom 3 og 5 minutter til å fremme
vårt syn. Er det noen i styret som ønsker å bli med?
Vedtak: Utgangspunktet er at Ranveig og Kjetil vil delta på høringen. En økning av
utviklingsmidlene vil være hovedprioriteten. Det vil også utarbeides et notat, og sendes til de
ulike partiene i forkant.
Sak 60/2020: Orienteringer
Besøk statssekretær: Ranveig og Kjetil var på besøk hos statssekretæren den 25. august.
Ranveig og Kjetil orienterte. Det ble informert om at samarbeidet mellom Arkivverket og
Nasjonalbiblioteket var et tema, at det ble informert om at arkivloven vil legges frem for
høring 1. kvartal 2021 for endelig behandling i stortinget i begynnelsen av 2022 og at arbeid
med en nasjonal arkivstrategi da fra 2022 kan bli satt i gang.

Planlagte besøk med stortingsrepresentanter: Det er sendt ut forespørsel til de politiske
partiene. Kjetil orienterte om at Ranveig, Cecilie og Kjetil vil møte Kari Henriksen fra
Arbeiderpartiet 22. september på Oslo byarkiv.
Arkivforbundet har sendt innspill til arkivplanen til Vestfold-Telemark: Fristen på dette var
15. september. Kjetil orienterte om at vi i denne planen fokuserte på viktigheten av god
bemanning, magasiner og kompetanse.
Vi har fått invitasjon til å komme med innspill til arkivutredning "Med hjerte for
samfunnsdokumentasjon" av Innlandet Fylkeskommune: Frist for å svare på dette er 1.
oktober. Det er planlagt vi vil svare på denne. Det vil i denne planen komme om lag de
samme innspill som i planen til Vestfold-Telemark.
Sak 61/2020: Eventuelt
Gunnhild tok opp om Arkivforbundets kan ta en rolle ift. Akson ift. virkning for
arkiv/datasektor i kommunene.
Vedtak: Vi vil foreløpig ikke gå inn i saken fra Arkivforbundet sin side, men vil undersøke
hvordan AV eventuelt forholder seg til saken.
Sammenslutningen af Lokalarkiver har den 14. september invitert en fra Arkivforbundet til å
kunne delta på deres årsmøte den 3.-4. oktober i Middelfart, Danmark. Invitasjonen har blitt
sendt ut til alle styrets medlemmer per e-post i forkant av styremøte.
Vedtak: På grunn av reiserådene til Danmark medio september er det ingen av styrets
medlemmer som kan delta grunnet karantenebestemmelsene ved hjemreise.

