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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 twitterkonto. Arkivforbundet har en fast spalte i Arkheion, et arkivfaglig tidsskrift for
kommunal sektor i Norge som kommer ut to ganger årlig.

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
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var ved utgangen av 2020 et overskudd på 233 661 kroner. Det var budsjettert med å
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 koronaSide 9 av 16

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
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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)

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.

forskningsformidling.

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

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 KAISide 13 av 16

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.
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