
 

Referat fra styremøte 10. juni  

Innkalling:  
Til stede: Styreleder Ranveig Låg Gausdal, nestleder Jan Tore Helle, styremedlem Ingebjørg 
Eidhammer, Gunnhild Engstad, Runar Jordåen, Mads Langnes, Bård Raustøl, Geir Håvard 
Ellingseter og Silje Cathrin Fylkesnes. Varamedlemmer Lin Øiesvold og Anette Espelid. 

Møtet ble avholdt på Microsoft Teams fra 12:00-13:40.  

Saksliste og dagsorden:  

Sak 37/2021: Referat fra styremøte 8. april 2021 

Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.  

Sak 38/2021: Stiftelsen Asta – Jan Tore orienterte  

Innledning: AU har startet en dialog med Stiftelsen ASTA og Arkivverket, om stiftelsens 

formål, oppgaver og organisering. Vi har hatt eget møte med daglig leder av Stiftelsen Asta 

(sammen med Arkivverket), eget møte med kun Arkivverket og også et eget møte med de 

styremedlemmer Arkivforbundet pekte ut. Vi vil inviterer styremedlemmene vi har utpekt til 

for utveksling av informasjon om utvikling i saken på møte i september eller november.  

Vedtak: Orienteringen ble tatt til orientering og den dialogen som arbeidsutvalget har hatt 

og planlegger fikk støtte i styret.  

Sak 39/2021: Studietur – Kjetil orienterte  

Innledning: Det er planlagt for en studietur i 2021. Tidspunktet som ble vedtatt på sist 

styremøte er 29. september til 1. oktober (uke 39). Høstferien gjennomføres forskjellig av 

fylkene, henholdsvis i uke 40 eller uke 41. Forslaget fra sekretariatet er enten Finnmark, 

Ålesund, Stavanger eller Østlandet. Det vil bli utarbeidet opplegg på turen innen juni måned 

per e-post.  

1. Finnmark: Vi leier buss med sjåfør for tre dager), Tana (samiske museum) og Vadsø/Vardø 

(privatarkiv og museum) med avslutning i Kirkenes (museum ift. grense Norge/Russland), Fly 

til Alta, reiser på kvelden fra Kirkenes. Innledning om IKA Finnmark underveis.  

2. Ålesund/Molde/Kristiansund: Vi besøker IKAMR og Jugendstilsenteret i Ålesund. Vi drar så 

til Molde for å besøke Romsdalsmuseet. Evt. også besøk til Kristiansund.  

3. Reiser til Stavanger der vi besøker arkivenes hus og møter IKA Rogaland, Stavanger 



 

byarkiv, statsarkivet i Stavanger (som har ansvaret for privatarkiver), Misjons- og 

diakoniarkivet og Olje- og gassmuseet.  

4. Vi tar en storreise på Østlandet der vi besøker Drammen byarkiv, Buskerudmuseet, 

Drammen museum, IKA Kongsberg, Vestfoldarkivet og evt. annet som passer rundt dette.  

Vedtak: Det ble besluttet å reise på studietur til Finnmark og Kjetil vil utarbeide et endelig 

program med dato 29. september – 1. oktober.  

Sak 40/2021: Stipend – Kjetil orienterte  

Innledning: Vi har mottatt 7 søknader på stipend til studietur med en samlet søkesum på 

242.035 kroner.  

Vedtak: Det ble besluttet å tildele 100.000 kroner på henholdsvis 35.000 kroner til Arkiv i 

Nordland, 25.000 kroner til Innlandet Fylkeskommune, 25.000 kroner til Norsk 

Industriarbeidermuseum og 15.000 kroner til Veteranlaget Wichmann Wärtsilä. 

Sak 41/2021: Regnskap til og med 31. mai 2021 – Kjetil orienterte  

Vedtak: Ble tatt tik orientering.  

Sak 42/2021: Oppdatert årsplan, tiltaksplan og årshjul 2021 

Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. Er det noen saker som bør spilles inn til 

de to neste møtene? Er det noe som ikke er i årshjulet, eller noen som ønsker å delta på noe 

som står der?  

Vedtak: Ble tatt til orientering. Det ble også oppdatert ift. riktig dato til neste styremøte som 

blir den 17. september i Trondheim. Det siste styremøte i år er lagt til 10. november i Oslo.  

Sak 43/2021: Orienteringer  

Ranveig orienterte om møte vi har hatt med Kulturdepartementet om Nasjonalbiblioteket og 

Arkivverket. Ranveig viste til at vi har sendt et brev til KUD ift. at vi ønsker at det blir 

utarbeidet et helhetlig, overordnet målbilde for de tjenestene som er under utvikling, og at 

departementet i den forbindelse sørger for å avklare og kommunisere ansvars- og rolledeling 

når det gjelder digitale løsninger og tjenester for arkivfeltet. 

Ranveig orienterte om situasjonen rundt arkivlov. Hun uttalte at det var lite som tydet på at 

loven vil komme før sommerferien, da saken skal ut på intern departementshøring. Men 

KUD hadde sagt på møte vi hadde med dem 28. april at det var en målsetting å få det til før 



 

sommeren, men at det ikke var noen konkrete planer om dette. Arkivstrategi vil også slik 

departementet ser det vente til etter at arkivloven er lagt frem og behandlet.  

Ranveig orienterte om møte vi hadde med statssekretær Paul Chaffey i KMD. Det hadde 

vært et konstruktivt møte da han var interessert i sektoren, men det var ikke gehør for å 

opprette en egen støtteordning på arkivfeltet.  

Kjetil orienterte om Kulturytring Drammen. Der ble det informert om at det vil gjennomføres 

et arrangement der Arkivverket er medarrangør den 22. juni fra 9:15-10:15. Her vil tema 

være om arkiv er kulturpolitikk!  

Kjetil orienterte om Arendalsuka 16.-17. august. Arkivverket vil ha sitt eget arrangement den 

16. august, og Norges museumsforbund har ett-to arrangementer den 17. august. Det er 

spilt inn til dem at vi kan bistå om det er ønskelig, for eksempel i et debattpanel.  

Kjetil orienterte om Det 9. norske arkivmøte – har fått brev fra Norsk Arkivråd. Det har tatt 

om lag halvannet år siden det var et evalueringsmøte den 23. januar 2020, der alle 

samarbeidsorganisasjoner uttalte seg positive til å gjennomføre et nytt arkivmøte. På møte i 

januar 2020 informerte vi i Arkivforbundet om at vi var fornøyde med gjennomføringen av 

Det 8. norske arkivmøte og gjerne ville gjenta arrangementet på en tilsvarende måte ved 

neste korsvei. Vi utarbeidet forslag til å oppdatere statuttene da de var utdaterte (tok blant 

annet utgangspunktet i den tiden Kulturrådet var med i arrangementet, og det var også en 

frist satt til det innen mars 2020), men det tok tid for Arkivverket å få svar fra Norsk Arkivråd, 

og svaret kom tilsendt dem med oss på kopi 28. mai 2021. I forslag til brev ber de om en 

diskusjon rundt om det er nødvendig med et felles arkivmøte, og om det skal gjennomføres 

har de blant annet et ønske om å gjøre forberedelsene til arrangementet om til et prosjekt 

med et overordnet styringsnivå over programkomiteen, ta arkiv vekk fra navnet til 

konferansen og en helt annen fordelingsnøkkel enn det var på det 7. norske arkivmøte i 

2016 og det 8. norske arkivmøte i 2019 (på to norske arkivmøtene delte Arkivforbundet og 

Norsk Arkivråd overskuddet likt). Vi vil avvente hva Arkivverket mener om saken før vi 

kommer med våre betraktninger om utgangspunktet sent ut fra Norsk Arkivråd. Vi har 

derimot gitt uttrykk til Arkivverket på at vi fortsatt stiller oss positive til å gjennomføre et 

arkivmøte i et samarbeid slik som ved de tidligere konferansene.  



 

Kjetil orienterte om nyhetsbrevet vi ønsker å sende i slutten av juni og responsen på det vi 

sendte ut i april.  

Sak 44/2020: Eventuelt 

Silje Cathrin Fylkesnes informerte om at Kulturrådet sammen med Arkivverket og 

Nasjonalbiblioteket har sendt ut en undersøkelse for å få tilbakemelding på 

Digitalbevaring.no, som er en felles satsing som nå er under utvikling. Nettsiden er ment for 

ABM-sektoren, med museumsansatte som en viktig målgruppe. Vi ønsker tilbakemelding på 

om nettsiden gir nyttig informasjon for museene. 

Silje Cathrin Fylkesnes stilte spørsmål ved om Arkivforbundet skulle følge opp Arkivverkets 

beslutning om å avvikle NOARK-standarden. Det ble besluttet at saken føres opp på det 

neste styremøte.   


