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Sak 1.1. Konstituering av landsmøte 2021 
 
Forslag på møteleder:  
Unn Elisabeth Huse, Trondheim byarkiv 
 
Forslag på referent:  
Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet 
 
Forslag på tellekorps:  
Claus A. Pettersen, Tana Museum 
Siri Eriksen Gjems, Østfoldmuseene 
 
Forslag på representanter til å underskrive protokollen:  
Heidi Meen, Vestfoldarkivet, Vestfoldmuseene IKS 
Knut Rødseth Kjosås, IKA Hordaland 



   

Sak 1.2. Forslag til forretningsorden  
I forbindelse med møtets konstituering av landsmøte til Arkivforbundet inviteres 
landsmøtedelegatene til å vedta nedenstående møtereglement. Det er utarbeidet for at møtet skal 
kunne avvikles på en god måte.  

1. Landsmøtet skal være innkalt i tråd med Arkivforbundet sine vedtekter. Bare saker som er nevnt i 
innkallingen kan behandles på landsmøtet. 

2. Landsmøtet gjør vedtak om forretningsorden under konstitueringen av møtet. 

3. Antall stemmeberettigede skal gjøres kjent ved møtes konstituering. 

4. Styreleder åpner landsmøtet og leder valget på møteledelse. 

5. Landsmøtet velger møteleder, referent, to til å være tellekorps og to til å underskrive protokollen. 

6. Delegatene skal forholde seg til følgende regler når de tar ordet:   

1. Utenom innledninger har ingen rett til mer enn to innlegg i hver sak, og det første innlegget 
kan være på maksimalt 3 minutter, det andre innlegget på maksimalt 2 minutter.  

2. Til første innlegg er det tillatt med to replikker og en svarreplikk, alle på maksimalt 30 
sekunder.  

3. Den som ber om ordet til forretningsorden, saksopplysning eller voteringsorden får ordet 
umiddelbart, før andre på talerlisten. 

4. Møteledelsen kan komme med forslag om strek med mulighet til å tegne seg under 
etterfølgende innlegg. Etter strek er det ikke mulighet til å tegne seg under etterfølgende 
innlegg, eller tegne seg til replikk. Det kan heller ikke fremmes forslag til vedtak.  

5. Møteledelsen kan framsette begrensning av taletiden og anledning til replikker om flertallet 
av delegatene slutter seg til det.   

7. Forslag til vedtak skal skrives skriftlig. 

8. Når en sak tas opp til avstemning, skal dirigentene referere alle innkomne forslag på nytt og 
gjøre greie for sitt forslag til avstemningsmåte. Avstemningsmåten skal godkjennes av forsamlingen. 

9. Dersom minst 10 prosent av delegatene krever det, skal voteringen skje med navneopprop. Ved 
valg skal det være skriftlig avstemning dersom minst 10 prosent av delegatene krever det. For å bli 
valgt, må en delegat ha mer enn halvparten av stemmene. Dersom ingen kandidat oppnår dette, skal 
det holdes nytt valg mellom de to som fikk flest stemmer i første omgang. Ved likt stemmetall i 
valget mellom to kandidater, avgjøres valget med loddtrekning.  

10. Protokollen skal inneholde alle forslag det har blitt votert over, eller som er fremmet før vedtak 
om utsetting av en sak, samt de vedtakene som er gjort og stemmetallene for disse.  Innen en måned 
etter landsmøtet skal protokollen legges frem til kontroll og underskrift av de som landsmøtet har 
valgt til å underskrive protokollen.  
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SAK 2. Årsmelding 2020 
 

 
 
 

 
 
 
 

ÅRSMELDING 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
Adresse: 
Arkivforbundet 
c/o Oslo byarkiv 
Maridalsveien 3 
0178 Oslo 
 
Epost:  
post@arkivforbundet.no 
 
Faktura-adresse: 
arkivforbundet@faktura.poweroffice.net 
 
Tlf: 
Generalsekretær Kjetil Landrog 
0047 – 996 94 577 
 
Organisasjonsnummer: 
978610692 
 
 

mailto:post@arkivforbundet.no
mailto:arkivforbundet@faktura.poweroffice.net
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Deler av styret på studietur til Kristiansand den 15. september. Her på besøk på Vest-Agder museet og plastbåtutstillingen på 
Odderøya museumshavn. Fotograf: Kjetil Landrog  

Arkivforbundet er en interessepolitisk organisasjon som har som formål å fremme 
vern og formidling av kommunale og private arkiv i Norge, samt å heve det faglige 
nivået på dette arbeidet. Arkivforbundet har 113 institusjonsmedlemmer og 12 
personlige medlemmer. Medlemsmassen domineres av arkivinstitusjoner og museer 
som arbeider med privatarkiv. 
 
Innledning 
Koronapandemien har preget også Arkivforbundets arbeid. Sekretariatet har i all 
hovedsak arbeidet på hjemmekontor siden tiltakene ble satt i gang 12. mars, og med 
unntak av en studietur i september har styremøtene blitt arrangert over Microsoft 
Teams. Det har ikke vært mulig å gjennomføre konferanser og seminarer, noe som 
vanligvis er viktige innslag i Arkivforbundets årshjul. 
 
Statsbudsjettet for 2020 videreførte den rekordstore satsingen fra året før til 
digitalisering i arkivsektoren, i og med fortsatte bevilgninger til Nasjonalbibliotekets 
arbeid med digitalisering av kulturarven og Arkivverkets utvikling av digitale 
fellesløsninger for sektoren.  Det har vært blant Arkivforbundets viktigste saker i 2020 
å arbeide for å ivareta våre medlemmer i disse satsingene. Vi har på ulike måter vært 
i dialog med både Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket for å sikre at 
institusjoner og materiale i arkivsektoren skulle omfattes av satsingen i Mo i Rana. Vi 
har også vært opptatt av å sikre involvering av Arkivverket som sektoransvarlig, og 
representanter for sektoren ellers, i styring, planlegging og prioritering av 
Nasjonalbibliotekets arbeid med å digitalisere kulturarven.. Nasjonalbiblioteket 
opprettet på tampen av 2020 et rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering, der flere 
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av våre medlemmer er med, blant annet byarkivar i Bergen Byarkiv, Jan Tore Helle, 
som også er styremedlem i Arkivforbundet.  
 
I dialogen med Arkivverket har det vært lagt vekt på betydningen av å sikre 
informasjon til, og medvirkning fra arkivsektoren når det gjelder styring, planlegging 
og utviklingsarbeid knyttet til sektorens digitale fellesløsninger. Arkivverket opprettet i 
2020 et styringsråd for utviklingen av Digitalarkivet. Arkivforbundet fikk den 27. mai 
en forespørsel fra riksarkivar Inga Bolstad om å utnevne en representant til dette. 
Styret i Arkivforbundet har utpekt Jan Tore Helle til å være vår representant i 
styringsrådet.  
 
Arkivforbundet har hatt et møte med statssekretær i Kulturdepartementet Gunhild 
Berge Stang (Venstre), og har gjennom året hatt månedlige dialogmøter med 
riksarkivar Inga Bolstad og direktør for strategi i Arkivverket, Guri Lande. Vi har også 
hatt månedlige møter med spesialrådgiver i KS, Anne Mette Dørum. Arkivforbundet 
sendte som vanlig innspill i budsjetthøringen, i 2020 til både Familie- og 
kulturkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi har også hatt egne møter 
med Arbeiderpartiets Kari Henriksen, Høyres Marianne Haukland, Senterpartiets 
Åslaug Sem-Jacobsen og deltatt på SVs budsjettseminar ledet av Freddy André 
Øvstegård.  
 
Blant høydepunktene i Arkivforbundets arbeid i 2020 var den rekordstore deltakelsen 
på vårt landsmøte, som i år var digitalt. Det var hele 45 stemmeberettigede fra 45 
medlemsorganisasjoner, samt deltakelse fra fem uten stemmerett. Dette var en 
positiv effekt av at en ikke trengte å reise fysisk til et landsmøte, eller arrangere det 
som en del av en konferanse.   
 

 
Styreleder i Arkivforbundet, Ranveig Låg Gausdal, deltok på et videomøte den 14. oktober med Høyres  
stortingsrepresentant Marianne Haukland. Foto: Kjetil Landrog.  
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Administrasjon 
Sekretariat: Generalsekretær Kjetil Landrog er Arkivforbundets eneste ansatte og har 
en fulltidsstilling på leid kontorplass i Oslo byarkiv. Etter koronarestriksjonene og 
anbefalingene fra regjeringen blant annet om hjemmekontor, har det vært løsningen 
som i hovedsak har blitt benyttet.  
 
Nettsted og sosiale medier: Facebook-siden og nettstedet www.arkivforbundet.no er 
organisasjonens fremste kommunikasjonskanaler til medlemmene. Nyheter har i 
hovedsak blitt lagt ut på vår Facebook-side fremfor hjemmeside, der sistnevnte først 
og fremst benyttes til statisk informasjon.  
 
Facebook-siden hadde pr. 31.12.2020 1545 følgere, noe som er en økning på 108 fra 
2019. Vi har fortsatt med bruk av Instagram, som også synkroniserer bilder på 
hjemmesiden. Instagram-kontoen hadde ved årsskiftet 575 følgere, en økning på 104 
fra 2019.  
 
Arkivforbundet har også en Linkedin-konto. Den hadde ved årsskiftet 85 følgere, noe 
som er en økning på 54 fra 2019. Vi har også en egen Youtube-side, samt en twitter-
konto. 
 

 
Fra Kulturdepartementet den 25. august.. Her ser vi statssekretær i Kulturdepartementet Gunhild Berge Stang (Venstre) 
sammen med generalsekretær Kjetil Landrog og styreleder Ranveig Låg Gausdal.  
Foto: Magnar Nordtug, KUD. Bildet tilhører Arkivforbundet. 

Økonomi: Driftsmidler til Arkivforbundet tildeles etter søknad til Kulturrådet. Dette 
utgjorde litt over en million kroner i 2020. Sammen med kontingent fra medlemmene, 
som utgjorde 716 300 kroner, utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. Det 
var ved utgangen av 2020 et overskudd på 233 661 kroner. Det var budsjettert med å 
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gå i balanse i 2020. Styrket innsats med inndriving ga noe høyere inntekt fra 
medlemskontingent enn budsjettert. Den viktigste forklaringen på overskuddet er 
likevel mindre reise og fysisk deltakelse som følge av koronasituasjonen.  
Vi har siden 2019 benyttet oss av Nitschke & Borgting Økonomibyrå som vårt 
regnskapsbyrå. Fra samme tid har vi benyttet Partner revisjon DA til revisjon. Det var 
først i 2020 vi fikk full uttelling for endring av leverandører, med om lag hundre tusen 
kroner spart samlet sett.  
 
I 2020 har vi naturlig nok hatt lavere utgifter på møtevirksomhet, reise og deltakelse. 
Men vi har heller ikke et overskudd fra konferanser, slik vi har hatt de foregående 
årene. I år var det planlagt å gjennomføre både Privatarkivkonferansen 2020, som 
ble flyttet først fra vår til høst, deretter til høsten 2021, og en KAI-konferanse. Ved at 
disse ble utsatt, har vi hatt noen utgifter i forhold til planlegging av disse, med mer, 
men da ingen inntekter.  
 
Egenkapitalen til Arkivforbundet er noe styrket de siste årene og var på 1 955 729 
kroner ved utgangen av 2020. Det vises til sak 9.1 på LLPs landsmøte i 2016 med 
full tilslutning til å ansette en generalsekretær med tilholdssted i Oslo: «Styret mener 
at det kan brukes av LLPs fondsmidler i inntil tre år for å dekke opp de økte 
utgiftene.» Det lå til grunn at det for kommende år ville være nødvendig å bygge 
sterkere inntektsgrunnlag for Arkivforbundet. Dette har blitt gjennomført: Blant annet 
gjennom økning av medlemskontingenten og styrket arbeid med inndriving, har 
Arkivforbundet en mer solid grunnmur nå enn for fire år siden. Styret vurderer at 
Arkivforbundet har solid økonomi. 
 

 
Arkivforbundet hadde i september et møte med Kari Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet den 28. september.. 
Hun var spesielt opptatt av rettighetsdokumentasjon. På bildet: Kari Henriksen og Cecilie Lintoft. Foto: Kjetil Landrog.  
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Fagpolitiske aktiviteter 
- møter med generalsekretæren i Kulturvernforbundet. 
- møter med generalsekretæren i Slekt og Data. 
- møter med Museumsforbundet. 
- møter med KS. 
- møte med Kulturdepartementets administrative ledelse og statssekretær. 
- skriftlig høringsuttalelse om arkiv til strategi for folkemusikk og folkedans. 
- skriftlig innspill til Stortingets familie- og kulturkomité i forbindelse med 
statsbudsjettet. 
 - skriftlig innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité i forbindelse med 
statsbudsjettet. 
- deltatt og sendt innspill til SVs kulturlunsj (i forbindelse med statsbudsjettet). 
- skriftlig høring til arkivutredning i Innlandet. 
- skriftlig høring til arkivutredning i Vestfold-Telemark. 
- innspill til partienes partiprogram (Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, KrF, 
MDG, Partiet Sentrum, Rødt, Senterpartiet, SV og Venstre). 
- dialog med Nasjonalbiblioteket angående digitalisering av kulturarvmateriale.  
- jevnlige møter med riksarkivar Inga Bolstad og avdelingsdirektør i Arkivverket, Guri 
Lande 
 

 
Generalsekretær Kjetil Landrog deltok på begynnelsen av året på flere møter i regi av Kulturvernforbundet, for å meisle ut 
kulturvernpolitikk til de ulike partiprogrammer og satsningsområder mot det kommende statsbudsjettet. Her ble også arkiv 
løftet opp. Foto: Kulturvernforbundet. Bildet tilhører Arkivforbundet.  
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Faglige aktiviteter 
Arkivforbundets stipend  
Det er delt ut stipender på til sammen 75.000 kroner. En økning fra 50.000 kroner fra 
2019. Stipendmidlene ble fordelt slik:  
 
a) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) har mottatt 27.000 kroner til 
studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana 
 
b) Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) har mottatt 10.000 kroner til studietur til 
blant annet Kartverket i Hønefoss. 
 
c) Sør-Troms museum søkte om en studietur til Statsarkivet i Tromsø og vil motta 
10.000 kroner. 
 
d) Østfoldmuseene søkte på vegne av seg selv og de fylkeskoordinerende leddene 
for privatarkiv i Viken og Arbark om en studietur til Aust-Agder museum og arkiv, 
avdeling KUBEN og de vil motta 28.000 kroner. 
 
På grunn av koronasituasjonen er gjennomføringen av aktivitetene er utsatt til 2021, 
inkludert en aktivitet knyttet til stipend tildelt i 2019.  
 

 
Generalsekretær Kjetil Landrog tok med seg Senterpartiets stortingsrepresentant Åslaug Sem Jacobsen til 
Arbeiderbevegelsens arkiv- og bibliotek den 29. september, der hun møtte daglig leder Ole Martin Rønning.  
Foto: Kjetil Landrog. 

Samhandling 
Arkivforbundet samarbeider med alle typer aktører i arkivsektoren og kultursektoren, 
både frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og politiske aktører. I 2020 har 
vi fulgt opp arbeidet med å etablere kontakt med administrativ og politisk ledelse i 
Kulturdepartementet. Arkivforbundet har også kontakt med de danske 
søsterorganisasjonene SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) og det Svenska 
Arkivförbundet. 
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Generalsekretær Kjetil Landrog besøkte Fylkesarkivet 
Vestland i Leikanger den 14. august. På bildet ser vi Kjetil 
Landrog, Ole Stian Hovland og Arnt Ola Fidjestøl. 

 
Medlemskap 
Arkivforbundet er medlem av: 
a) International Council on Archives (ICA) 
b) The International Association of Sound 
and Audiovisual Archives (IASA) 
c) Den norske Blue Shield-komiteen 
d) Kulturvernforbundet 
e) Norsk kulturforum 
f) Kulturalliansen 
g) Arkivarer uten grenser 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillitsvalgte i Arkivforbundet 
Styret 
• Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv, styreleder  
• Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, nestleder  
• Jan Tore Helle, Bergen Byarkiv, styremedlem  
• Gunnhild S. Engstad, IKA Finnmark, styremedlem  
• Mads Langnes, Romsdalsmuseet, styremedlem  
• Runar Jordåen, Skeivt Arkiv – styremedlem  
• Bård Raustøl, IKAVA, styremedlem 
• Marit Stranden, til 19. mai 2020 
• Åsta Vadset, IKAMR, styremedlem til 19. mai 2020 
• Geir Håvard Ellingseter, IKAMR, styremedlem fra 19. mai 2020 
• Silje Cathrin Fylkesnes, Opplandsarkivet, styremedlem fra 19. mai 2020 
• Bjørg Ida Berget, Fylkesarkivet i Oppland – varamedlem  
• Ingebjørg Kopperud Eidhammer, Norsk Teknisk Museum – varamedlem 
 
Valgkomité 
• Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, til 19. mai 2020 
• Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 
• Turid Nilsen, Museene i Sør-Trøndelag 
• Åsta Vadset, IKAMR, fra 19. mai 2020 
 
Sekretariat 
• Kjetil Landrog, generalsekretær i 100 prosent stilling 
 
Arbeidsutvalget 
Består av styreleder, nestleder og generalsekretær 
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Generalsekretær Kjetil Landrog deltok på SVs kulturlunsj i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Der fremla 
Arkivforbundet vårt syn på hva SV bør prioritere på kulturbudsjettet. På bildet er SVs stortingsrepresentant Freddy André 
Øvstegård. Foto: Kjetil Landrog. 

Organisatorisk arbeid 
Medlemmer 
Medlemstallet pr 31.12.2020 var på 113 medlemmer. Av disse er det 2 assosierte 
medlemmer og 12 er personlige medlemmer. 
 
Vi har fått 4 nye institusjonsmedlemmer i løpet av året, 11 har gått ut. Vi har økt fra 8 
til 12 personlige medlemmer. Hovedårsaken til færre institusjonsmedlemmer er 
sammenslåinger i kommunene og konsoliderte museumsenheter. Dermed har ikke 
nødvendigvis kontingentinntektene blitt lavere. Det har også vært utmeldinger ved at 
IKA Øst og Folloarkivet ble nedlagt i 2020. Medlemmene har i 2020 betalt inn totalt 
716 300 kroner, mot 682 250 i 2019. I 2016 var kontingentinntekten på 335.820 
kroner.  
 
Styremøter 
Styret har hatt seks styremøter i 2020: 11. mars, 23. april, 19. mai, 18. juni, 15. 
september og 2. desember. 4 av disse møtene var digitale. Alle referatene ligger ute 
på Arkivforbundets hjemmeside.  
Styret har behandlet 69 saker.  
 
Landsmøte 
Det møtte hele 45 stemmeberettigede, en rekordstor deltakelse jamført med tidligere 
år. Arkivforbundet har aldri tidligere hatt et så stort antall landsmøtedelegater, 32 
delegater er det høyeste antallet fra et tidligere år (landsmøtet i 2017). Årsaken til 
den store deltakelsen var at årets landsmøte ble gjennomført digitalt grunnet korona-
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pandemien. Det var i utgangspunktet planlagt at landsmøtet skulle gjennomføres i 
forbindelse med Privatarkivkonferansen 2020. Selv om konferansen ble avlyst, bøe 
den planlagte datoen for landsmøtet beholdt.  Møteleder var Unn Elisabeth Huse fra 
Trondheim byarkiv.  
 

 
Generalsekretær Kjetil Landrog besøkte IKA Østfold den 4. september. Der fikk han blant annet høre om planer ved utvidelse 
av IKA Østfold og de muligheter som lå etter sammenslåingen til Viken Fylkeskommune. Foto: IKA Østfold. Bildet tilhører 
Arkivforbundet.  

Arkivforbundet har i 2020 vært representert på: 
• ALMPUB-prosjektet - hvordan brukes bibliotekene, arkivene og museene som   

offentlighetsarenaer? Nasjonalbiblioteket, 20. januar 
• Lansering av Oslo byarkivs nettportal Oslofilmer, Frogner kino, 5. februar 
• Ledersamling Arkivverket og KAI, Gardermoen, 6.-7. februar 
• Lansering av boka «En stjerne i margen», Oslo, 5. mars 
• Fylkeskoordinerende nettverk for privatarkiv, Stavanger, 9.-10. mars 
• Generalforsamling ABM-media, digitalt, 8. juni 
• Landsmøte til Kulturvernforbundet, Oslo, 25. juni 
• Besøk hos Statsarkivet i Odense, Danmark, 29. juni 
• Besøk hos Fylkesarkivet Vestland, Leikanger, 14. august 
• Møte med politisk ledelse og statssekretær i Kulturdepartementet, 25. august 
• Besøk til Innlandet Fylkesarkiv/ IKA Opplandene, Lillehammer, 28. august 
• Besøk hos Østfoldmuseene, IKA Østfold og Fredrikstad byarkiv 4. september 
• Møte med Arbeiderpartiets Kari Henriksen, 28. september 
• Møte med Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen, 29. september 
• Møte med Høyres Marianne Haukland, 14. oktober 
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• Collection social photo seminar, digitalt, 19.-20. oktober 
• SVs kulturlunsj (innspill til statsbudsjettet), digitalt, 21. oktober 
• Memoarkonferansen, digitalt, 23.-14. oktober 
• IASA-konferansen, digitalt, 26.-29. oktober 
• IASA generalforsamling, digital, 26. oktober.  
• KAI-ledere og Arkivforbundet, 29. oktober  
• Årsmøte i Blue Shield Norge, digitalt, 26. november 
• Norges dokumentarv, oppføring, digitalt, 4. desember 
• Webinar fylkeskoordinerende nettverk, 10. desember 
• Webinar skeiv historie i museene, 10. desember 
 
Studietur i Kristiansand og Arendal:  
Arkivforbundet gjennomførte en studietur for styret den 15.-16. september til 
Kristiansand og Arendal. Det var et tett faglig program der styret fikk besøkt flere 
medlemsinstitusjoner. Den 15. september startet studieturen i Kristiansand der vi 
besøkte Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, Vest-Agder museet og 
plastbåtutstillingen på Odderøya museumshavn, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 
IKS og Statsarkivet i Kristiansand. Tema på Statsarkivet var tilsyn av kommunene og 
arbeidet med privatarkiv. Den 16. september var turen lagt til Arendal og besøk hos 
KUBEN museum og arkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS). På besøkene hos våre 
medlemmer var det, foruten omvisning, satt av tid til å diskutere problemstillinger og 
samtale med våre medlemmer om utfordringer i sektoren.  
 

 
Styremedlem Bård Raustøl viser frem noen spennende arkiv til Ranveig Låg Gausdal og Geir Håvard Ellingseter under 
studiebesøket til IKAVA den 15. september. Foto: Kjetil Landrog.  

Måloppnåelse handlingsplan 
Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2020, og har vært førende for 
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Arkivforbundets arbeid. Styret vurderer at handlingsplanen i stor grad er oppfylt. For 
Arkivforbundets egen del var det gledelig at Kulturrådet i vedtak av desember 2020 
besluttet å videreføre driftsstøtten på én million kroner. 
 

 
Generalsekretær Kjetil Landrog fikk omvisning hos Innlandet fylkesarkiv/IKA Opplandene den 28. august.  
Bjørg Ida Berget stod for omvisningen. Foto: Innlandet fylkesarkiv/IKA Opplandene. Bilde tilhører Arkivforbundet. 

Representasjon i ulike samarbeidsorgan 
Styringsrådet til Digitalarkivet 
Arkivverket har etablert et styringsråd som arena for styring av utvikling av 
fellesløsningene i sektoren. Arkivforbundet har utpekt styremedlem Jan Tore Helle 
som vår representant inn i dette arbeidet. 
 
Styret i Stiftelsen Asta 
Stiftelsen Asta er opprettet av Arkivforbundet og Riksarkivaren, som hver utpeker to 
styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Partene har styreledervervet annethvert 
år. I 2020 har Arkivforbundet hatt ledervervet og Arkivverket har hatt nestledervervet.  
Styret har hatt ansvaret for økonomi og strategiske valg for stiftelsen. Styret har hatt 
fem styremøter i 2020, alle gjennomført på Zoom. Et av disse var en ekstrainnkalling 
på grunn av koronanedstengingen. En planlagt strategisamling ble avlyst.  
 
Styret arbeider for å styrke likviditeten som buffer mot framtidige vanskelige tider, 
men har ikke klart dette i 2020 på grunn av pandemien. Programvareutviklingen har 
blitt noe berørt av denne situasjonen, men Astakjernen til den nye 
programvarepakken ble ferdig tidlig i 2020 og en demoversjon av Asta 7 har blitt vist 
til utvalgte brukere for å få tilbakemeldinger.  
 
Stiftelsen har inngått et samarbeid med NetCompany, der sistnevnte bruker 
Astakjernen som arkivkjerne i innebygget arkivering i deres saksbehandlingsprogram 



Side 13 av 16 
 

Get Organized. Konsulentvirksomheten går godt og har større ordrereserve enn noen 
gang. En stadig større andel av denne går på mediekonvertering og uttrekk. 
 

Stiftelsen Asta har pr. 31.12.2020 41 fast 
ansatte. 143 depotinstitusjoner bruker 
Asta-programvaren, og vel halvparten av 
disse har publisert sine arkiv i 
Arkivportalen. Det er i meldingsåret brukt 
over fem millioner kroner på vedlikehold 
og utvikling av programvaren. Se ellers 
www.asta.no og årsmelding for stiftelsen. 
Arkivforbundets representanter i 2020: 
 
• 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) 
 
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 2020. 
 
Arkivverket har gitt støtte fra utviklingsmidlene til et forprosjekt som skal kartlegge 
mulighetene for å etablere ett nytt arkivtidsskrift i Norge. Arbeidet er i gang, men har 
grunnet koronasituasjonen blitt utsatt til 2021. Prosjektleder for dette er Heidi Meen 
fra Vestfoldarkivet, som også er Arkivforbundets representant i styret. Det 
vitenskapelige miljøet rundt Tidsskriftet Arkiv, med Thomas Sødring ved OsloMet i 
spissen, jobber parallelt med dette for å etablere et nordisk samarbeid som de 
ønsker å kalle Nordic Journal of Records and Archives. Tanken er at dette skal ses i 
sammenheng med det eventuelt nye tidsskriftet, men at de to skal ha adskilte 
redaksjoner og redaktører. 
 
• Heidi Meen, Vestfoldarkivet (nestleder i styret) 
 
KAI-konferansen 
Arkivforbundet i samarbeid med Oslo byarkiv skulle etter planen ha arrangert KAI-

Generalsekretær Kjetil Landrog overleverte en 
blomsterbukett fra Arkivforbundet til Abid Qayyum Raja, 
Venstre, da han ble utnevnt til Kulturminister den 24. januar. 
Foto: Kjetil Landrog. 
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konferansen i september 2020. Dette kunne ikke gjennomføres på grunn av 
koronapandemien. KAI-konferansen vil i stedet bli avholdt i Oslo i 2022.  
 
I 2021 vil konferansen gjennomføres i Trondheim, av Arkivforbundet i samarbeid med 
IKA Trøndelag og Trondheim byarkiv.  
 
Sekretariatet har deltatt på flere møter i forbindelse med den planlagte konferansen i 
Oslo, og enda flere forbundet med planleggingen av konferansen i Trondheim.  
 
Privatarkivkonferansen 2020 
Privatarkivkonferansen var først planlagt gjennomført 19.-20. mai, så flyttet til 30. 
november-1.desember, før den ble flyttet til november 2021. Det har vært en bredt 
sammensatt komité og den blir videreført til gjennomføringen i 2021:   
• Kjetil Landrog, generalsekretær 
• Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv 
• Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
• Liv Ramskjær, Norges museumsforbund 
• Helena Ingegerd Eriksson (til 15. juni 2020), Arkivverket 
• Anne Aune (fra 15.juni), Arkivverket 
 

 
Styret besøkte Arkivet freds- og menneskerettighetssenter under studieturen den 15. september.  Foto: Kjetil Landrog. 

Arkivdagen 
Arkivdagen er en publikumsdag for institusjoner som arbeider med arkiv. 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 
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administratorer på Arkivdagens Facebook-side. Tema for Arkivdagen 2020 var 
«Fritid». Flere av Arkivforbundets medlemmer hadde arrangementer, de fleste 
digitale. Noen ble også avlyst grunnet koronapandemien.  
 
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 (kasserer i styret)  
• 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. I Norge er det etablert liste på nasjonalt nivå. Privatpersoner, 
organisasjoner og institusjoner kan sende inn forslag om å få nye dokumenter opptatt 
i registeret. Arkivforbundet har utpekt følgende komitémedlem: 
• Mads Langnes, Romsdalsmuseet  
 

 
Styret var på besøk på Kuben museum og arkiv (Aust-Agder museum og arkiv IKS) den 16. september. Her foreviger 
styremedlem Gunnhild S. Engstad minnet fra sitt mobilkamera. Foto: Kjetil Landrog.  
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Styrets årsmelding for 2020 
 
VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING 
Arkivforbundet er en arkivorganisasjon med en ansatt generalsekretær som holder til i leide lokaler 
hos Oslo byarkiv, Maridalsveien 3.  
 
FORTSATT DRIFT 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn 
ved utarbeidelsen av regnskapet. 

Det fremlagte resultatregnskapet og balanse gir et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2020 og den 
økonomiske stillingen ved årsskiftet. 
 
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
Selskapet oppnådde et resultat i 2020 på kr. 233 661, mot et resultat på kr. 636 437 året før. 
Selskapet har pr. 31.12.2020 en bokført egenkapital på 1 955 729, total balansesum er på kr. 2 143 
845. Selskapets styre er tilfreds med denne utviklingen. Likviditeten ansees som tilfredsstillende. 
 
DISPONERING AV RESULTAT 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld samt finansielle 
stilling og resultat pr 31.12.2020. Det foreslås at overskuddet tilføres egenkapitalen.  
 
ARBEIDSMILJØ, LIKESTILLING, DISKRIMINERING  
Arbeidsmiljøet ansees som godt. Sykefraværet har ligget på et tilfredsstillende nivå. Det har ikke blitt 
rapportert om noen skader eller ulykker på arbeidsplassen. 
 
Bedriften har 1 ansatt generalsekretær hvorav 1 mann. Styret består av 5 menn og 4 kvinner. Det ble 
også ved landsmøte valgt to varamedlemmer, begge er kvinner. Styrets leder og nestleder er kvinner. 
Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å 
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 
 
YTRE MILJØ 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 

 
 
 



   

Sak 3.1. Revidert regnskap  
Arkivforbundets styre har på styremøte 10. mars 2020 behandlet årsregnskapet for 2020. Styret 
foreslår at årsregnskapet godkjennes, og at overskuddet på 233 661 kroner tilføres egenkapitalen.  
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Arkivforbundet 
  

Resultatregnskap 
  Note 2020   2019 

  

  
  

 
Driftsinntekter           
Salgsinntekt   716 300   682 250   
Annen driftsinntekt   1 103 988   1 914 912   
Sum driftsinntekter   1 820 288   2 597 162   
            
Driftskostnader           
Lønnskostnad 2 974 867   916 311   
Annen driftskostnad 2 616 968   1 048 943   
Sum driftskostnader   1 591 835   1 965 254   
            
Driftsresultat   228 453   631 908   
            
Finansinntekter og finanskostnader           
Annen finansinntekt   5 210   4 684   
Annen finanskostnad   2   155   
Netto finansposter   5 208   4 529   
            
Ordinært resultat   233 661   636 437   
            
            
Årsresultat   233 661   636 437   
            
            
Overføringer og disponeringer           
Overføringer annen egenkapital 4 233 661   636 437   

 



Arkivforbundet 
  

Balanse pr. 31. desember 
  Note 2020   2019 

  

  
  

 
            
Omløpsmidler           
            
Fordringer           
Kundefordringer 6 13 155   90 870   
Andre fordringer   16 320   16 959   
Sum fordringer   29 475   107 829   
            
Investeringer           
Andre finansielle investeringer 5 40 600   40 600   
Sum investeringer   40 600   40 600   
            
Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 2 073 770   1 844 425   
            
Sum omløpsmidler   2 143 845   1 992 854   
            
            
Sum eiendeler   2 143 845   1 992 854   
            

 
  



Arkivforbundet 
  

Balanse pr. 31. desember 
  Note 2020   2019 

  

  
  

Egenkapital           
            
Opptjent egenkapital           
Annen egenkapital 4 1 955 729   1 722 067   
Sum opptjent egenkapital   1 955 729   1 722 067   
            
Sum egenkapital   1 955 729   1 722 067   
            
Gjeld           
            
Kortsiktig gjeld           
Leverandørgjeld   18 896   65 267   
Skyldige offentlige avgifter   60 106   58 332   
Annen kortsiktig gjeld   109 114   147 188   
Sum kortsiktig gjeld   188 116   270 787   
            
Sum gjeld   188 116   270 787   
            
            
Sum egenkapital og gjeld   2 143 845   1 992 854   

 
 

  
  

    

 



Arkivforbundet 
  

Noter til regnskapet for 2020 
  
 
Note 1 - Regnskapsprinsipper 
 
  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små 
foretak.  
  
Salgsinntekter 
Medlemskontingenter inntektsføres det året de gjelder. Offentlig tilskudd inntektsføres det året de mottas. 
Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av tilskudd 
som knytter seg til fremtidige ytelser, balanseføres som uopptjent inntekt og inntektsføres deretter i takt med 
levering av ytelsene.  
  
Klassifisering og vurdering av balanseposter  
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig 
gjeld.  
  
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt beløp på etableringstidspunktet.  
  
Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet 
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  
  
Skatter 
Foreningen er ikke skattepliktig 
 
 
 

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, og godtgjørelse til revisor 
  
 
Lønnskostnader 

2020  2019 

Lønninger 808 615  775 058 
Arbeidsgiveravgift 112 858  113 457 
Pensjonskostnader 50 622  24 236 
Andre ytelser 2 772  3 560 
Sum 974 867  916 311 

 
Gjennomsnittlig antall ansatte 1  1 

 
Obligatorisk tjenestepensjon 
Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
 
Ledende personer 

 
Lønn 

  
Pensjonsutgifter 

 Annen 
godtgjørelse 

Daglig leder 705 904  50 622  4 556 
 
Det er utbetalt kr. 18 750 inkl. mva. for kostnader til revisor i 2020. For andre tjenester kr. 0. 
 

  
  

Note 3 - Bankinnskudd 
 

I posten inngår bundne skattetrekkmidler med Kr. 66 188. 
 
 



Arkivforbundet 
  

Noter til regnskapet for 2020 
  
 
 
Note 4 - Egenkapital 
  
Årets endring i egenkapital 
 
 Annen 

egenkapital 
Sum 

Kapital 1.1.2020 1 722 068 1 722 068 
Årets resultat 233 661 233 661 
Egenkapital 31.12.2020 1 955 729 1 955 729 

 
 

Note 5 – Finansielle investeringer 
 
Selskapet har investert i 40 aksjer i ABM-Media AS. Aksjene er oppført til kostpris kr. 40 600. 
 
 
Note 6 – Kundefordringer 
 
Kundefordringer er vurdert til pålydende kr. 13 155.  
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Til styret i Arkivforbundet 

 
 
Uavhengig revisors beretning 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Arkivforbundets årsregnskap som viser et overskudd på NOK 233 661,-. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 
i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av «Styrets årsberetning», men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for 
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, 
siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

   

 
 
(elektronisk signert) 
 
Aksel B. Stenhamar  
Statsautorisert revisor 
 

PARTNER REVISJON AS 



   

Sak 4. Fastsetting av kontingent 2021 
 
Det foreslås å prisjustere kontingenten for 2021, med 50 kroner per yrkesaktivt medlem for våre 
institusjonsmedlemmer. Forslaget er derfor;  
 
1. Det foreslås at kontingenten for personlige medlemmer uendret på 250 kroner.  
 
2. Kontingenten for assosierte medlemmer foreslås uendret på 1400 kroner.  

3. Minstesats for kontingent for våre institusjonsmedlemmer foreslås økt med 50 kroner, fra 1750 til 
1800 kroner. Økningen gjenspeiler forventet lønns- og prisvekst i 2021.  

4. Det vil være en minstesats for medlemskontingent på 1800 kroner til makskontingent 18000 
kroner for våre institusjonsmedlemmer. Kontingenten beregnes pr. årsverk som arbeider med arkiv 
pr. år og går opp til ti arkivansatte som makskontingent. 
 
Kommentar:  
Det er i budsjettforslaget for 2021 lagt inn kontingentinntekter i tråd med ovennevnte forslag.   

 
 



 

Sak 5. Budsjett 2021 
 
Inntekter Budsjett 2020 Regnskap 2020 Budsjett 2021 
    
Kontingent 680 000 716 000 725 000 
Støtte Kulturrådet 1 057000 1 032 000 1 075 000 
Momsrefusjon  100 000 117 000 75 000 
Privatarkivkonferanse  300 000 0 300 000 
Andre inntekter 10 000 5 000 5 000 
    
Sum inntekter 2 147 000 1 870 000 2 180 000 
 
Utgifter Budsjett 2020 Regnskap 2020   Budsjett 2021 
    
Lønn generalsekretær, inkludert arbeidsgiveravgift 816 000 821 000 860 000 
Pensjon 45 000 52 000 50 000 
Honorar styreleder/nestleder  100 000 100 000 100 000 
Lønnskjøring, regnskap og revisjon  160 000 156 000  160 000  
Programvare/datasystemer/regnskapssystem 53 000 52 000 53 000 
Forsikring 20 000 9 000 10 000 
Kontorleie   55 000 55 000 55 000 
Inventar og utstyr 50 000 44 000 45 000 
Kontorrekvisita 40 000 30 000 25 000 
Telefon og bredbånd 85 000 40 000  45 000 
Reiser, opphold og konferanser - sekretariatet  75 000 28 500 80 000 
Reiser, opphold og konferanser – styret 75 000  28 000 70 000 
Møtekostnader 18 000 3 000  10 000  
Dagskonferanse/seminar     0 0 40 000 
Privatarkivkonferanse 300 000 34 000 300 000 
Arkivforbundets digitale arkiv 30 000 25 000 10 000 
Studietur for styret 90 000 72 000 100 000 
Gaver  12 000 10 000 13 000 
Stipend 75 000 75 000 100 000 
Medlemskap 13 000 14 000 15 000 
Reklame/annonser 15 000 8 000 15 000 
Bank- og kortgebyr 5 000 6 000 6 000 
Andre driftsutgifter/kostnader 10 000 1 000 10 000 
Tap på fordringer 5 000 250 8 000 
    
Sum utgifter   2 147 000 1 663 750 2 180 000  
 
 



 

Sak 6.1. Strategiplan for Arkivforbundet 2021-2023 
Arkivforbundet er en uavhengig interessepolitisk organisasjon for arkivsektoren. Arkivforbundet 
jobber for å synliggjøre og styrke arkivenes plass i samfunnet, samt ivaretar medlemmenes 
arkivpolitiske og arkivfaglige interesser på et overordnet nivå.  
 
Vi jobber for å styrke forvaltningen av arkiv som skapes i dag, samt bevaring og tilgjengeliggjøring av 
historiske arkiv hos våre medlemmer. 
 
Strategien består av fire hovedmål, og konkretiseres i årlige handlingsplaner som vedtas av 
landsmøtet. Strategi og handlingsplan er de viktigste styringsredskapene for styret og 
generalsekretæren, og måloppnåelsen blir vurdert i årsmeldingen.  
 
Hovedmålene  
1) Rammevilkår: Arkivforbundet skal arbeide for en økning av prosjekt- og utviklingsmidlene, 
herunder finansieringen av privatarkivarbeidet.  
 
2) Digitalisering: Arkivforbundet skal sette søkelys på arkivenes rolle i et digitaliseringsperspektiv, 
samt bidra til å bringe hele arkivsektoren med i satsingen som er bevilget til digitalisering og 
fellesløsninger. 
 
3) Organisering: Arkivforbundet skal arbeide for en nasjonal arkivstrategi og for at regionene tar et 
større ansvar for arkiv 
 
4) Omdømme: Arkivforbundet skal arbeide for at arkivsektorens og medlemmenes interesser blir 
synliggjort i den offentlige debatten, og overfor myndigheter og andre interessenter. 
 
1) Rammevilkår 
Arkivsektoren har i mange år fått langt færre offentlige midler enn bibliotek- og museumssektoren. 
Når vi tar hensyn til at sektoren har langt videre oppgaver enn de rent kulturhistoriske, blir denne 
underfinansieringen desto mer påfallende. Det er store etterslep på håndtering av analogt 
arkivmateriale og store mengder arkivmateriale, særlig digitalt skapt, står i fare for å gå tapt. Det er 
nødvendig med forutsigbare rammer, og nødvendige midler til utviklingstiltak, samt nok ressurser og 
kompetanse til å utføre pålagte oppgaver.  
 

- Delmål 1.1: arbeide for en generelt bedre finansiering av arkivsektoren 
- Delmål 1.2: arbeide for økte prosjekt- og utviklingsmidler 

 
2) Digitalisering 
Offentlig forvaltning blir i stadig økende grad digital, noe som medfører nye og store utfordringer i 
forhold til arkiv. Arkivinstitusjonene har for få ressurser til å forvalte digitalt skapt arkivmateriale på 
en god måte. Analogt materiale må digitaliseres, for å sikre bevaring og tilgjengelighet. Forvaltning av 
audiovisuelt arkivmateriale medfører utfordringer, da mye historiske materiale ligger på 
lagringsmedier med begrenset levetid.  
  

- Delmål 2.1: bevaring av digitalt skapte arkiv i offentlig og privat sektor 



 

- Delmål 2.2: at det blir en god involvering og dialog rundt satsingen på fellesløsninger bevilget 
til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket  

3) Organisering 
Det trengs en nasjonal arkivstrategi, på samme måte som for biblioteksektoren, der en ser på statens 
ansvar og oppgaver for utvikling av en fremtidsrettet arkivsektor. Det offentlige Norge 
omorganiseres. Også for arkivsektoren må det vurderes hvilken organisering som gir best 
samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer og som gir arkivsektoren det løftet den trenger. Tettere 
samarbeid mellom arkivorganisasjonene kan sannsynligvis føre til større gjennomslag i felles saker.  
 

- Delmål 3.1: arbeide for at det utarbeides en nasjonal arkivstrategi  
- Delmål 3.2: arbeide for at ulike forvaltningsnivåer innen arkivfeltet samarbeider mer effektivt 

og for at regionene tar et større regionalt ansvar på arkivfeltet 
 
4) Omdømme 
Arkivforbundet vil videreføre strategisk innsats på interessepolitikk, med regelmessig kontakt med 
beslutningstakere i de ulike fagkomiteene på Stortinget og i departementene, for å få arkiv på 
dagsorden. Arkiv må bli mer synlig når det offentlige diskuterer digitalisering eller kulturarv. 
Samarbeid med andre fagrelevante organisasjoner, kan sikre mer gjennomslag. 
 

- Delmål 4.1: ha regelmessig kontakt med Storting, partigrupper og fagdepartementer samt 
levere innspill og høringsuttalelser på vegne av våre medlemmer  

- Delmål 4.2: samarbeide med fagrelevante organisasjoner nasjonalt og internasjonalt 
 



   

Sak 6.2. Handlingsplan 2021 
Arkivforbundet skal være en aktiv og profesjonell organisasjon i arkivsektoren, og skal jobbe for å 
synliggjøre og styrke arkivenes plass i samfunnet. Handlingsplanen skal ses i sammenheng med 
Strategiplan 2021-2023. Sammen er disse dokumentene de viktigste styringsredskapene for styret og 
generalsekretæren, og måloppnåelsen blir vurdert i årsmeldingen. I 2020 vil Arkivforbundet ha 
følgende hovedsatsingsområder. Styret vil konkretisere innsatsen i en tiltaksplan. 

1. Rammevilkår  
- arbeide for at arkivsektoren får tilført økte ressurser 
- arbeide for en økning av prosjekt- og utviklingsmidlene, herunder finansieringen av 
privatarkivarbeidet  

2. Digitalisering 
- arbeide for at det blir tilført økte ressurser til forvaltning av digitalt skapte arkiv i offentlig og privat 
sektor, samt til digitalisering og publisering av analogt skapte arkiv. 
- arbeide for at det etableres en søkbar støtteordning på statsbudsjettet for utvikling av 
dokumentasjonsforvaltning og arkiv, for å støtte opp under digitalisering av forvaltningen 
- Sikre medvirkning og dialog for å bringe hele arkivsektoren med i den digitale satsingen som er 
bevilget til digitale fellesløsninger av Arkivverket og til digitaliseringen av kulturarven i 
Nasjonalbiblioteket.  

3. Organisering av arkivsektoren  
- arbeide for at en nasjonal arkivstrategi igangsettes i 2022 
- arbeide for at regionene tar et større ansvar for arkivsektoren og for at arkiv blir en del av det 
regionale plan- og kulturarbeidet 
 
4. Omdømme  
- avgi høringsuttalelser som gjelder arkivsektoren og delta aktivt i samfunnsdebatten 
- ha jevnlig kontakt med politikere på Stortinget og i departementene, og utfordre de politiske 
partiene til å mene noe om arkiv 
- ha jevnlig kontakt med administrativt ledelsesnivå i departementene  
- samarbeide med andre i arkivsektoren og bidra til/delta på relevante arrangement 
- følge opp våre medlemskap i ICA og IASA, ha kontakt med våre skandinaviske arkivorganisasjoner 
og delta på ulike konferanser, også utenlands der det er formålstjenlig 



   

Sak 7.1. Valg av styret  
 
Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv (styreleder)  gjenvalg           2021-2023 
Gunnhild Engstad, IKA Finnmark                              gjenvalg   2021-2023 
Jan Tore Helle, Bergen byarkiv                                   gjenvalg            2021-2023 
Runar Jordåen, Skeivt arkiv                                         gjenvalg            2021-2023 
Ingebjørg Eidhammer, Norsk teknisk museum ny (er i dag 2. vara)  2021-2023 
Mads Langnes, Romsdalsmuseet                               ikke på valg                 2020-2022 
Bård Raustøl, IKA Vest-Agder                                     ikke på valg                2020-2022 
Geir Håvard Ellingseter, IKA Møre og Romsdal    ikke på valg               2020-2022 
Silje Cathrin Fylkesnes, Opplandsarkivet                ikke på valg                  2020-2022 
  
Varamedlemmer: 
1. Lin Øiesvold, IKA Rogaland    ny               2021-2022 
2. Anette Espelid, IKA Kongsberg   ny                 2021-2022 
 

Valgkomiteen frem til landsmøte 2021 har bestått av: 
Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, leder 
Åsta Vadset, IKA Møre og Romsdal, medlem 
Turid Nilsen, Museene i Sør-Trøndelag, medlem 
 



   

Sak 7.2. Forslag på valgkomite  
 
I vedtektene skal styret foreslå tre medlemmer til valgkomite som vil arbeide frem til neste 
landsmøte og følgende foreslås:  

Leder:   Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, gjenvalg  
Medlem:  Åsta Vadset, Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal, gjenvalg  
Medlem:  Tom Oddby, Buskerudmuseet, ny 
 
 
 



   

Sak 7.3. Forslag på revisor  
 
I vedtektenes § 14 om regnskap og revisjon står det at landsmøtet skal oppnevne revisor.  
 
Vi valgte på landsmøte i 2019 å benytte oss av Partner Revisjon DA som vår revisor. De har 
fra da av revidert vårt årsregnskap. Vi benytter hos dem en statsautorisert revisor.  
 
Innstilling til landsmøtet:  
Det foreslås gjenvalg på Partner Revisjon DA. 
 



 

VEDTEKTER FOR ARKIVFORBUNDET 
§ 1 Formål 
Arkivforbundet sitt formål er å fremme vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i 
Norge og heve det faglige nivået på dette arbeidet. 

§ 2 Arbeidsmåter 
a) Arkivforbundet skal oppmuntre til lik praksis når det gjelder å verne og registrere arkivalia. 

b) Arkivforbundet skal holde seg orientert om arbeidet innen fagfeltet og oppsummere dette jevnlig 
for medlemmene. 

c) Arkivforbundet skal nå disse målene gjennom kurs, seminarer, møter, kontakt med organisasjoner 
i og utenfor Norge med tilsvarende målsetninger, kontakt med departement og offentlige fag-organ, 
faglige uttalelser og deltakelse i den offentlige debatten. 

§ 3 Medlemskap 
Disse kan være medlemmer i Arkivforbundet: 

a) Fullt medlemskap: Offentlige og ikke-offentlige institusjoner, virksomheter, organisasjoner og 
foreninger som arbeider med bevaring og formidling av kommunale og private arkiv. 

b) Personlig medlemskap: Faglig ansatte ved institusjoner som er fullt medlem av Arkivforbundet 
eller andre som av faglig oppnevning eller som av andre årsaker ønsker å støtte Arkivforbundet sitt 
arbeid for lokal- og privatarkiv. 

c) Assosiert medlemskap: Offentlige og ikke-offentlige institusjoner, virksomheter, organisasjoner og 
foreninger som ikke har arkiv som arbeidsområde. 

Personlige og assosierte medlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet, men har ellers fulle 
medlemsrettigheter. 

Styret i Arkivforbundet skal godkjenne søknad om medlemskap. 

§ 4 Innkalling til landsmøte 
Varsel om ordinært landsmøte skal sendes til medlemmene minst 60 dager på forhånd. Landsmøtet 
skal holdes innen juni måned. 

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret minst 30 dager på forhånd. 

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 21 dager på forhånd. Med innkallingen skal det følge 
årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomiteen sin 
innstilling, eventuelle forslag fra styret og styret sin innstilling i saker fremmet av medlemmer. 

§ 5 Landsmøtet 
Landsmøtet er høyeste organ i Arkivforbundet.  

Stemmerett på landsmøtet har en representant fra hver institusjon med fullt medlemskap. 
Personlige medlemmer og representanter fra assosierte medlemmer har ikke stemmerett på 
landsmøtet. Medlem eller varamedlem til styret som ikke representerer sin institusjon med fullt 
medlemskap har ikke stemmerett på landsmøtet. 

 

 



 

§ 6 Landsmøtet skal behandle følgende saker 

Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og representanter til å underskrive protokollen 
fra møtet. 
Årsmelding 
Revidert regnskap 
Fastsetting av kontingent 
Budsjett 
Strategiplan og handlingsplan 
Valg av styre 
Valg av valgkomité på tre medlemmer etter framlegg fra styret. 

Forslag fremmet av medlemmer eller av styret. Landsmøtet kan bare behandle saker som er varslet i 
innkallingen. 

Vedtak på landsmøtet blir gjort med alminnelig flertall med unntak av forslag om vedtektsendringer 
og oppløsing av organisasjonen (jfr. §§ 15 – 16). 

§ 7 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når 1/3 av medlemmene krever det eller etter vedtak i 
styret. Innkalling skal skje med minst 21 dagers varsel. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle 
den saken som er bakgrunnen til møtet. 

§ 8 Styrets sammensetting og valgprosedyre 
Styret skal totalt ha inntil ni medlemmer og to varamedlemmer. Landsmøtet velger først leder og 
deretter åtte styremedlemmer etter forslag fra valgkomiteen. Arkivforbundets styre skal til enhver 
tid bestå av representanter fra kommune- og privatarkivsektoren, som skal ta ansvar for arbeid og 
problemstillinger som særlig retter seg mot disse sektorene. Ved behov kan andre ressurspersoner 
blant medlemmene trekkes inn i dette arbeidet. 

Styrelederen blir valgt for to år. Styremedlemmene blir valgt for to år, slik at fire styremedlemmer 
står på valg hvert år. Varamedlemmene blir valgt for ett år.  

§ 9 Styret sine fullmakter 
Styret er det høyeste organet i Arkivforbundet mellom landsmøtene. Styret konstituerer seg med 
nestleder og eventuelle andre styreverv. Styret arbeider på grunnlag av de vedtakene som er gjort på 
landsmøtet. Styret har likevel fullmakt til å uttale seg om saker som ikke er behandlet på landsmøtet. 
Styret kan gjøre endringer i Arkivforbundet sitt budsjett når disse ikke går ut over den 
budsjettrammen som er fastsatt av landsmøtet. 

Styret ansetter Arkivforbundet sitt personale og har arbeidsgiveransvaret for de som er tilsatte i 
organisasjonen. 

Styret er vedtaksført når minst fem medlemmer er tilstede, inkludert møtende varamedlemmer. 
Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederen sin stemme dobbelt. 

§ 10 Styret sine møter 
Styremøter skal kalles inn med minst syv dagers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste for 
møtet. Det skal føres protokoll fra styremøtene. Styremedlemmer har møteplikt på styremøtene. 
Varamedlemmer blir innkalt om nødvendig. 

§ 11 Arbeidsutvalg 
Arkivforbundet sitt arbeidsutvalg er sammensatt av leder, nestleder og generalsekretær. 



 

Arbeidsutvalget er underlagt, og rapporterer til, styret. Arbeidsutvalget sine fullmakter er avgrenset 
til den daglige driften av organisasjonen og til arkivpolitiske utspill som ligger innenfor de rammene 
som går fram av vedtak i styret og på landsmøtet. 

§ 12 Fagseksjoner 
Arkivforbundet sitt landsmøte kan opprette fagseksjoner med spesielle formål. Landsmøtet vedtar 
formålsparagraf for fagseksjonene. Landsmøtet kan gjennom budsjettvedtak bevilge økonomiske 
midler til driften av fagseksjonene. Fagseksjonene sin økonomi skal inngå i Arkivforbundet sitt 
regnskap. 

Et medlem i Arkivforbundet har rett til å delta i flere fagseksjoner. Fagseksjonene har fagmøter etter 
Arkivforbundet sitt landsmøte. 

§ 13 Generalsekretær 
Styret tilsetter en generalsekretær for Arkivforbundet. Generalsekretæren er leder for 
Arkivforbundet sitt sekretariat og skal arbeide i samsvar med instruks vedtatt av styret. 

§ 14 Regnskap og revisjon 
Arkivforbundet sitt regnskap skal føres i samsvar med regnskapsloven. Styret har plikt til å se til at 
det blir ført lovlige regnskap og at det blir gjennomført revisjon av regnskapet. Styret vedtar 
økonomireglement for Arkivforbundet. Landsmøtet oppnevner revisor. 

§ 15 Vedtektsendringer 
Vedtak om endring av Arkivforbundet sine vedtekter skal gjøres av landsmøtet med 2/3 flertall. 
Forslag til endring av vedtektene kan fremmes av styret eller et medlem i Arkivforbundet. Forslag 
skal være sendt til styret senest 30 dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret sin 
innstilling senest 21 dager før landsmøtet. Landsmøtet kan bare gjøre vedtak om paragrafer som er 
omfattet av endringsforslagene. 

§ 16 Oppløsing 
Vedtak om oppløsing av Arkivforbundet skal ha 2/3 flertall på to etterfølgende landsmøter med 
minst åtte måneders mellomrom. 

Forslag om oppløsing kan fremmes av styret eller et medlem i Arkivforbundet. Forslag skal være 
styret tilgjengelig senest 30 dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret sin innstilling 
senest 21 dager før det første landsmøtet. 

Ved oppløsing blir Arkivforbundet sitt arkiv avlevert til Riksarkivet. 

– 

Vedtatt på landsmøte 27.04.2004. 

Endring i §3b Medlemskap vedtatt på landsmøte 19.04.2013. 

Endring i §8 Styret sin sammensetting og valgprosedyre vedtatt på landsmøte 18.03.2014. 

Endring i § 13 om generalsekretær og navnebytte vedtatt på landsmøte 05.04.2016. 

Endring i § 8 Styret sin sammensetting og valgprosedyre vedtatt på landsmøte 04.04.2017. 

Endring i § 2, Arbeidsmåter, § 4 Landsmøte, § 5 Landsmøte, § 6 Landsmøte skal behandle følgende 
saker, § 8 Styrets sammensetning og valgprosedyre og § 9 Styret sine fullmakter vedtatt på 
landsmøte 08.04.2019.  
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