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Sak 1.1. Konstituering av landsmøte 2022 
 
Forslag på møteleder:  
Unn Elisabeth Huse, Trondheim byarkiv 
 
Forslag på referent:  
Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet 
 
Forslag på tellekorps: 
Tor Eivind Johansen, Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA 
Bjørg Ida Berget, Innlandet fylkesarkiv 
 
Forslag på representanter til å underskrive protokollen (forslag kommer):  
Hilde Elvine Bjørnå, Interkommunalt Arkiv Troms IKS 
Knut Rødseth Kjosås, Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 
 



   

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 2021 
 

 
 
 

 
 
 
 

ÅRSMELDING 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
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 
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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 118 institusjonsmedlemmer og 16 
personlige medlemmer.  
 
Innledning 
Koronapandemien har også i 2021 preget Arkivforbundets arbeid. Sekretariatet har i 
all hovedsak arbeidet på hjemmekontor. 
På tross av at mye har vært digitalt i 2021 har vi også fått til noen fysiske 
arrangementer. Arkivforbundet holdt et arrangement under Kulturytring Drammen i 
juni, og vi deltok på Arendalsuka. Vi har vært medarrangør på KAI-konferansen i 
Trondheim i september, gjennomførte en studietur i september i Finnmark og avholdt 
Privatarkivkonferansen i november i Oslo. Vi gjennomførte også et digitalt 
arkivseminar som gjaldt høringen om ny arkivlov sendt ut av Kultur- og 
likestillingsdepartementet.  
 
Styremøtene var i hovedsak digitale, med unntak av møter vi hadde i etterkant av 
KAI-konferansen i Trondheim og Privatarkivkonferansen i Oslo. 
 
Statsbudsjettet for 2021 videreførte den rekordstore satsingen på digitalisering i 
arkivsektoren, i og med gitte bevilgninger til Nasjonalbibliotekets arbeid med 
digitalisering av kulturarven og Arkivverkets utvikling av digitale fellesløsninger for 
sektoren. Det har også i 2021 vært blant Arkivforbundets viktigste saker 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 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. Videre har vi også hatt fokus på å sikre involvering i 
Arkivverkets arbeid med utvikling av fellesløsninger av Digitalarkivet.  
 
Vi har gjennom året hatt månedlige dialogmøter med riksarkivar og direktør for 
strategi i Arkivverket. Arkivforbundet sendte som vanlig innspill i budsjetthøringen, i 
2021 til Familie- og kulturkomiteen. Vi har også hatt møte med administrasjonen i 
Kultur- og likestillingsdepartementet, og med tidligere statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet Paul Chaffey.  
 
Arkivforbundet hadde 2021 rekordstor deltakelse på landsmøtet, som var digitalt. Det 
var hele 46 stemmeberettigede fra 46 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. Det er også det 
andre året vi har gjennomført et digitalt landsmøte.  
 
I medio november inviterte vi til et digitalt høringsseminar om Kulturdepartementets 
utkast til arkivlov. Den digitale løsningen, Microsoft Teams, hadde en øvre grense på 
300 deltakere og vi måtte dessverre stenge påmeldingen ved nådd grense. Dette 
synliggjorde at det var et stort behov for mer kunnskap gjeldene arkivlovarbeidet. 
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Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann gjestet Arkivforbundets Privatarkivkonferanse 8. november. Foto: Kjetil Landrog. 

Administrasjon 
Sekretariat: Generalsekretær Kjetil Landrog er Arkivforbundets eneste ansatte og har 
en fulltidsstilling på leid kontorplass i Oslo byarkiv. Som følge av koronarestriksjoner 
har arbeidet i hovedsak foregått fra hjemmekontor.   
 
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.  
 
I 2021 lanserte Arkivforbundet et nyhetsbrev, etter innspill fra medlemmer. Det første 
nyhetsbrevet ble sendt ut den 6. april til 324 personer, Ved avslutningen av året 
hadde vi sendt ut fire nyhetsbrev og har 379 personer som mottar vårt nyhetsbrev. 
Målet med nyhetsbrevet er å få frem hva som skjer i sektoren fra Arkivforbundets 
ståsted, hva som er våre oppfatninger om de politiske prosessene som foregår, samt 
nå bredere ut om våre konferanser og seminarer.  
 
Facebook-siden hadde pr. 31.12.2021 1650 følgere, noe som er en økning på 105 fra 
2020. Vi har fortsatt med bruk av Instagram, som også synkroniserer bilder på 
hjemmesiden. Instagram-kontoen hadde ved årsskiftet 705 følgere, en økning på 130 
fra 2020. Arkivforbundets Linkedin-konto hadde ved årsskiftet 133 følgere, noe som 
er en økning på 48 fra 2020. Vi har også en egen Youtube-side, samt en twitter-
konto. Arkivforbundet har en fast spalte i Arkheion, et arkivfaglig tidsskrift for 
kommunal sektor i Norge som kommer ut to ganger årlig.  
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Økonomi: Driftsmidler til Arkivforbundet tildeles etter søknad til Kulturrådet. Dette 
utgjorde 1.075.000 kroner i 2021. Sammen med kontingent fra medlemmene, som 
var 728.400 kroner, utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. Det var ved 
utgangen av 2021 et overskudd på 161 252 kroner. Det var budsjettert med å gå i 
balanse i 2021. Den viktigste forklaringen på overskuddet er lavere driftsutgifter på 
løpende kontorutgifter og noe lavere utgifter til regnskap. Vi fikk også betydelig mer i 
merverdikompensasjon enn budsjettert samt kompensert noe for manglende 
inntjening på konferanser i en koronakompensasjon. Dagsseminaret vi hadde lagt 
opp til om arkivloven ble også gratis da det ble et heldigitalt på Microsoft Teams.   
 
I 2021 har Arkivforbundet naturlig nok hatt lavere utgifter på møtevirksomhet, reise og 
deltakelse enn i et normalt år, men er allikevel litt over budsjettert. Dette er egentlig 
positivt, da det var mulig å ha noe mer aktivitet siste halvår enn forutsatt. 
Privatarkivkonferansen ble gjennomført, og gikk i balanse, med marginalt færre 
deltakere enn tidligere år. Det er nok lett å anta at koronaen og usikkerhet rundt dette 
var medvirkende til at noen institusjoner valgte å ikke delta eller sende ansatte/eller 
så mange som de har pleid å gjøre. 
 
KAI-konferansen gikk noe i underskudd og det medfører at avsetningen til neste 
arrangør av KAI-2022 er liten. Grunnen til underskuddet var utgifter til streaming og 
at det var litt færre påmeldte enn tidligere år. KAI-konferansen har sitt eget regnskap 
som vil foreligge arrangøren av KAI-konferansen 2022 og er ikke en del av 
Arkivforbundets driftsmidler. Også arrangørene av KAI-konferansen 2021 vil få 
forelagt endelig regnskap for KAI-konferansen 2021.  
 
Egenkapitalen til Arkivforbundet er noe styrket de siste årene og var på 2.116.981 
kroner ved utgangen av 2021. Styret vurderer at Arkivforbundet har solid økonomi.  
 

 
Generalsekretær Kjetil Landrog møtte ny kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen den 14. oktober: Foto: Selfie. 
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Fagpolitiske aktiviteter 
- møter med generalsekretær i Kulturvernforbundet. 
- møter med generalsekretær i Slekt og Data. 
- møter med Museumsforbundet. 
- møter med KS. 
- møte med Kultur- og likestillingsdepartementets administrasjon og statssekretær. 
- skriftlig innspill til Stortingets familie- og kulturkomité i forbindelse med 
statsbudsjettet. 
- Møte med statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
- innspill til partienes partiprogram. 
- dialog med Nasjonalbiblioteket angående digitalisering av kulturarvmateriale.  
- jevnlige møter med riksarkivar og strategidirektør i Arkivverket. 
 
Faglige aktiviteter 
Arkivforbundets stipend  
Arkivforbundet lyste i 2021 ut stipend på totalt 100.000 kroner. Tilskuddsordningen 
skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling 
hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. I 2021 fikk vi syv søknader med 
en total søknadssum på 242.035 kroner. De som mottok støtte fra oss var følgende;  
1. Arkiv i Nordland – studietur til København og Aarhus, Danmark, for å lære om 
digitale flater, sosiale medier, formidling etc. som forberedelse til at Bodø vil bli 
kulturhovedstad. Mottok 35.000 kroner. 
2. Innlandet Fylkeskommune – studietur til Norsk helsearkiv i Tynset og Anno 
museum, for å lære om helsearkiver, digitalisering med mer. Mottok 25.000 kroner. 
3. Norsk Industriarbeidermuseum – studietur til Midlands, England, for å etablere 
kontakt med institusjoner med erfaring på frivillighet og strategier, blant annet 
benyttelse av UNESCO-verdensarvstatus. Mottok 25.000 kroner. 
4. Veteranlaget Wichmann Wärtsilä – studietur til ArkiVest i Bergen og 
Nordsjøfartmuseet. Mottok 15.000 kroner. 
 
På grunn av koronasituasjonen er gjennomføringen av flere av aktivitetene utsatt til 
2022. Også noen av de som mottok stipend i 2020 har fått utsettelse til 2022.  
 
Samhandling 
Arkivforbundet samarbeider med alle typer aktører i arkivsektoren og kultursektoren, 
både frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og politiske aktører. I 2021 har 
vi fulgt opp arbeidet med å etablere kontakt med administrasjon og politisk ledelse i 
Kulturdepartementet. Arkivforbundet har også kontakt med de danske 
søsterorganisasjonene SLA (Sammenslutningen af lokalarkiver) og det Svenska 
Arkivförbundet. 
 
Medlemskap 
Arkivforbundet er medlem av: 
a) Arkivarer uten grenser  
b) Den norske Blue Shield-komiteen  
c) International Council on Archives (ICA) 
d) Kulturalliansen  
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e) Kulturvernforbundet  
f) Norsk kulturforum 
g) The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) 
 

 
Arkivforbundets styre fikk i likhet med Kong Harald V se dokumentet Lappekodisillen i Kautokeino, 29. september.  
Foto: Kjetil Landrog.  
Tillitsvalgte i Arkivforbundet 
Styret 
• Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv, styreleder.  
• Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, nestleder til 8. april 2021. 
 Jan Tore Helle, Bergen Byarkiv, styremedlem til 8. april 2021,  
         nestleder fra 8. april 2021.  
• Gunnhild S. Engstad, IKA Finnmark, styremedlem.  
• Mads Langnes, Romsdalsmuseet, styremedlem.  
• Runar Jordåen, Skeivt Arkiv – styremedlem.  
• Bård Raustøl, Arkivsenter Sør, styremedlem. 
• Geir Håvard Ellingseter, IKA Møre og Romsdal, styremedlem. 
• Silje Cathrin Fylkesnes, Opplandsarkivet, styremedlem. 
• Ingebjørg Kopperud Eidhammer, Norsk Teknisk Museum, varamedlem til  
     8. april 2021, styremedlem fra 8. april 2021.  
• Bjørg Ida Berget, Fylkesarkivet i Oppland, varamedlem til 8. april 2021. 
• Lin Øiesvold, IKA Rogaland, varamedlem fra 8. april 2021. 
• Anette Espelid, IKA Kongsberg, varamedlem fra 8. april 2021. 
 
Valgkomité 
• Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder, leder. 
• Åsta Vadset, medlem, IKAMR. 
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• Turid Nilsen, medlem, Museene i Sør-Trøndelag, til 8. april 2021. 
• Tom Oddby, medlem, Buskerudmuseet, fra 8. april 2021. 
 
Sekretariat 
• Kjetil Landrog, generalsekretær i 100 prosent stilling. 
 
Arbeidsutvalget (AU) 
Består av styreleder, nestleder og generalsekretær. AU har ukentlige møter og også 
løpende dialog mellom møtene. AU forbereder også saker til styret.  
 
Organisatorisk arbeid 
Medlemmer 
Medlemstallet pr 31.12.2021 var på 118 medlemmer, og av disse er det 2 assosierte 
medlemmer. Vi har også 16 personlige medlemmer.  
 
Vi har fått 7 nye institusjonsmedlemmer i løpet av året 2021 med to utmeldte. Vi har 
også økt med fire personlige medlemmer i 2021.  
 
Styremøter 
Styret har hatt seks styremøter i 2021: 27. januar, 10. mars, 8. april, 10. juni, 17. 
september og 10. november. 4 av disse møtene var digitale. Alle referatene ligger ute 
på Arkivforbundets hjemmeside. Styret har behandlet 67 saker.  
 
Landsmøte 
Det møtte hele 46 stemmeberettigede, en rekordstor deltakelse der kun 2020 med 45 
deltakere er tilsvarende så høyt på antall landsmøtedelegater. Årsaken til den store 
deltakelsen var at årets landsmøte ble gjennomført digitalt grunnet korona-
pandemien, men det vil vurderes å gjennomføre digitalt også fremover, da det gir 
bedre representasjon. Møteleder var Unn Elisabeth Huse fra Trondheim byarkiv.  
 
Arkivforbundet har i 2021 vært representert på: 
• Webinar privatarkivnettverket, digitalt, 11. februar. 
• Årsmøte i Blue Shield Norge, digitalt,16. februar. 
• Møte med statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet,  

27. april. 
• Høring om stortingsmelding 23. Musea i samfunnet, Familie- og  

kulturkomiteen 27. april.  
• Museumsmøte, digitalt, 27.-29. april.  
• Møte med Kultur- og likestillingsdepartementets administrasjon, 28. april. 
• Webinar om arkiver fra misjon og diakoni, kristne kirker og organisasjoner,  

27. mai.  
• Webinar privatarkivnettverket, digitalt 20. mai. 
• Besøkt IKA Hordaland, digitalt, 2. juni. 
• KAI-ledere og Arkivforbundet, digitalt, 3. juni. 
• Generalforsamling ABM-media, digitalt, 15. juni. 
• Webinar regulatorisk sandkasse, digitalt, 17. juni. 
• Kulturytring Drammen, Drammen, 22. juni. 
• Digitalarkivet, navneprosess, digitalt, 25. juni. 
• Digitaliseringsarbeidet i Nasjonalbiblioteket, 29. juni. 
• Besøkt Landslaget for lokalhistorie, Trondheim, 1. juli. 
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• Arendalsuka, Arendal, 16.-17. august. 
• Danske Arkivdage, Odense, 18.-20. august. 
• Kulturseminaret om finansiering, Oslo, 31. august. 
• Kulturarvkonferansen, Oslo, 3.-4. september.  
• KAI-konferansen, Trondheim, 15.-16. september. 
• Webinar privatarkivnettverket, digitalt, 23. september.  
• IASA-conference, digitalt, 27.-30. september. 
• Studietur for styret, Finnmark, 29. september – 1. oktober. 
• På slottsplassen for å overvære ny regjering, Oslo, 14. oktober. 
• Indigenous Archives, Inari, Finland, 18.-19. oktober. 
• Norsk Arkivråd 40 år, digitalt, 25. oktober. 
• Budsjetthøring, Familie- og kulturkomiteen, Stortinget, 4. november.  
• Privatarkivkonferansen, Oslo, 8.-9. november. 
• Folkemusikkarkiv, Trondheim, 11.-12. november. 
• FPA members ICA, digitalt, 17. november. 
• Arkivlovseminar, digitalt, 19. november. 
• Kampen om dine data, digitalt, 30 november. 
• Møte i Riksarkivarens strategiske råd for privatarkiv, 30. november. 
• Opplandsarkivet 40 år, Lillehammer, 2. desember. 
• Budsjettmøte Kulturrådet, digitalt, 6. desember. 
• Arkivrådets høstseminar, digitalt, 7. desember. 
 
Studietur i Finnmark:  
Arkivforbundet gjennomførte en studietur for styret i Finnmark fra 29.-1. oktober. Det 
var en omfattende studietur der vi fikk møte de fleste av våre 
medlemsorganisasjoner. Vi startet hos Alta museum og tok så ferden til Samisk arkiv 
i Kautokeino. Videre gikk turen til Sametinget i Karasjok for så å dra til Varanger 
museum sitt hovedkontor i Vardø før vi fikk oppleve Steilneset minnested. 
Studieturen gikk så til Finnmark fylkesbibliotek, Vadsø, for å lære om fotosamlingen 
og det fylkeskoordinerende nettverket de har for Finnmark på privatarkiv. Videre gikk 
reisen til det nye kvenske museet i Vadsø, Varangerbotn samiske museum, 
Skoltesamisk museum før turen ble avsluttet på Grenselandsmuseet i Kirkenes. 
Dette var en studietur med to overnattinger, og busstransport for hele følget.   
 
Studieturen gav oss god innsikt i virksomhet og utfordringer for våre medlemmer, og 
dermed nyttige innspill til hvordan vi best kan ivareta arkivfeltet på vegne av 
medlemmene. Utfordringer knyttet til prosjekt- og utviklingsmidlene som deles ut av 
Arkivverket ble også diskutert. Vi lærte videre om forskjellige problemstillinger som 
gjelder samisk arkivmateriale, og om mangfoldet og bredden til de ulike samiske 
gruppene.   
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Studieturen for styret gikk i 2021 til Finnmark. Her i Kirkenes. Foto: Kjetil Landrog. 

Måloppnåelse handlingsplan 
Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2021, og har vært førende for styrets og 
sekretariatets arbeid. Styret har en egen tiltaksplan som benyttes for å nå 
handlingsmål som er satt av landsmøte. Vi har arbeidet opp mot de målene som ble 
fastsatt av landsmøte i 2021 og mener vi har blitt hørt, selv om de politiske 
gjennomslagene ikke har blitt oppnådd. Arkivforbundet har derimot håp om at et nytt 
politisk flertall og nye personer i politisk ledelse og i komiteene vil gi nye muligheter 
for kommende år.  
 
Av viktige fagpolitiske saker som har vært vektlagt i 2021, vil vi særlig trekke frem 
følgende saker: 

• Forslaget om å få satt i gang arbeid med en politisk forankret sektorstrategi. 
• Søkelys på behovet for styrkede ressursrammer for arkivsektoren, særlig 

prosjekt- og utviklingsmidler. 
• Søkelys på behovet for fremdrift i arbeidet med ny arkivlov. 
• Behovet for avklaring av rammene for bevilgningen til digitalisering av 

kulturarven i Nasjonalbiblioteket. 
• Fokus på forbedring av samstyring, medvirkning og informasjon om 

Arkivverkets arbeid med utvikling av felles digital infrastruktur. 
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Her stiller nestleder Jan Tore Helle et spørsmål under KAI-konferansen i Trondheim. Foto: Kjetil Landrog. 

I handlingsplanen har det vært viktig å få til en økning av rammene til arkivsektoren. 
Dette har vi løftet opp i våre møter med ulike departement, i stortingets 
budsjetthøring og under møter med politikere. Vi har også tatt opp viktigheten av 
større prosjekt- og utviklingsmidler i våre møter med Arkivverket. Vi har også levert 
høring og deltatt på stortinget rundt stortingsmelding 23. Musea i samfunnet. 
 
I møte vi hadde med tidligere statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet Paul Chaffey tok vi opp ønsket om å få økt satsing på 
arkiv i de digitaliseringssatsingene som alt eksisterer, og at også arkivsektoren får ta 
del av det løftet som er ellers i offentlig sektor på digitalisering. I møte med Kultur- og 
likestillingsdepartementet tok vi opp ønsket om en nasjonal arkivstrategi. Signalene vi 
fikk var at dette kunne påbegynnes etter at arkivloven var ferdig behandlet grunnet 
ressursmangel i departementet. Arkivforbundet har også i møte med og ved brev til 
departementet, tatt opp viktigheten av en bedre involvering av fellesløsningene fra 
Arkivverket og Nasjonalbiblioteket, for å tydeliggjøre og målbilde hva satsingene skal 
omfatte. 
 
I innspill til arkivloven har vi løftet opp viktigheten av at fylkeskommunen får en økt 
rolle på privatarkivfeltet.  
 
Arkivforbundet i har deltatt på budsjetthøringen til Familie- og kulturkomiteen og har 
både i brev til departementet og i møte med administrasjonen tatt opp viktigheten av 
en fortgang i arkivlovarbeidet. Det ble gjennomført et seminar som gjaldt 
departementets høring rundt ny arkivlov, som var fulltegnet med over 300 påmeldte. 
Styret har også arbeidet og kommet med innspill for å legge grunnlaget for 
Arkivforbundets høringssvar til ny arkivlov.  
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Arkivforbundet har deltatt på digitale møter i de internasjonale arkivorganisasjonene. 
Vi har også deltatt på de digitale møtene til Norsk Arkivråd og på Det nasjonale 
museumsmøte. Vi fikk også til fysisk deltakelse på Det danske arkivmøte. 
Arkivforbundet har samarbeidet med Arkivverket om «Kulturytring Drammen» og 
deltok på Arkivverkets arrangement under Arendalsuka.  
 
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. Det har vært gjennomført to møter i 2021. 
Et viktig tema i de to møtene har vært å etablere et målbilde for løsningene. Arbeidet 
med dette fortsetter i 2022.  
 
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 2021 har Arkivforbundet hatt nestledervervet og Arkivverket har hatt 
ledervervet. Styret har hatt ansvaret for økonomi og strategiske valg for stiftelsen. 
Styret har hatt fire digitale- og to fysiske møter i 2021.  
  
Styret arbeider for å gjenoppbygge likviditeten som buffer mot framtidige vanskelige 
tider. I 2020 var pandemien årsak til en svikt i omsetningen på om lag 5 mill. og et 
driftsunderskudd på nesten 2 mill. i stiftelsen. I 2021 leverer stiftelsen igjen gode 
resultater som tilføres likviditetsreservene. Programvareutviklingen har blitt noe 
berørt av denne situasjonen, men Asta7 er ferdigutviklet i første versjon i løpet av 
året. Arvtakeren til Asta 5 er klar til å tas i bruk, og man satser på flere 
konverteringsprosjekter i 2022. Konsulentvirksomheten har større ordrereserve enn 
noen gang. En stadig større andel av denne går på mediekonvertering og uttrekk ved 
hjelp av Asta7.  
  
Stiftelsen Asta har pr. 31.12.2021 42 ansatte. Om lag 140 depotinstitusjoner bruker 
Asta-programvaren, og vel halvparten av disse har publisert sine arkiv i 
Arkivportalen. Det er i meldingsåret brukt over 8 millioner kroner på vedlikehold og 
utvikling av programvaren. Se ellers www.asta.no og årsmelding for stiftelsen. 
Arkivforbundets representanter i 2021: 
 
•              Terje Haram, Bergen Byarkiv, til mars 2021. 
•                 Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg IKS. 
•                 Unn Elisabeth Huse, Trondheim byarkiv (fra mars 2021). 
•                 Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland (vara for Wenche Risdal Lund fra  

mars 2021). 
•                  Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (vara for Unn Elisabeth  

Huse). 
 

https://nor01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.asta.no%2F&data=04%7C01%7Cwenche%40ikakongsberg.no%7C15288477c68144923d1c08d9d73e41f0%7Cec4a054aad8642baad35132975af5ab4%7C0%7C0%7C637777485731287141%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=veEGWmswTVWQk7OABcNJFJSbcFLHM5bdsOCn09%2B0MhA%3D&reserved=0
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Byarkivar i Trondheim Unn Elisabeth Huse, daglig leder i Interkommunalt arkiv i Trønderlag IKS Jens Kåre Rønning og 
generalsekretær i Arkivforbundet under KAI-2021 i Trondheim, 16. september. Foto: Anne Helen Berg, Trondheim byarkiv.  

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, Norges museumsforbund og OsloMet – 
storbyuniversitetet. 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 ble avholdt en generalforsamling og fem styremøter i 2021. 
 
I 2021 ble forprosjektets rapport om mulighetene for å etablere ett nytt arkivtidsskrift i 
Norge, ferdigstilt og sendt inn til Arkivverket. I oktober ble det så søkt om nye 
utviklingsmidler fra ABM-media, til et treårig prøveprosjekt for å etablere et nytt 
arkivtidsskrift for hele sektoren. På styremøtet i september vedtok Arkivforbundet å 
være med som samarbeidspart i prosjektet, samt å stille medrepresentant til en 
arbeidsgruppe dersom bladet skulle bli en realitet. Før jul ble søknaden innvilget, og  
Arkheion har vedtatt å gå inn i prøveprosjektet. ABM-media vil derfor etablere en 
arbeidsgruppe, få på plass en prosjektleder/redaktør, og sette i gang arbeidet med 
det nye bladet.  
 
OsloMet fortsetter å ha redaktøransvaret for den vitenskapelige delen av bladet; 
Tidsskriftet Arkiv - Nordic Journal of Records and Archives, som nå har fått en 
nordisk redaksjon. Redaktøren for denne delen skal samarbeide med redaktøren av 
det nye papirtidsskriftet om deling av informasjon. 
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•             Arkivforbundets representant er Heidi Meen, Vestfoldarkivet (nestleder i 
styret). 
 
KAI-konferansen 
Arkivforbundet samarbeidet her med IKA Trøndelag og Trondheim byarkiv om å 
arrangere KAI-konferansen i Trondheim fra 15.-16. september. Det var 125 deltakere 
som var med fysisk og ytterligere 30 som var med digitalt. Det var noen færre 
deltakere som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Sekretariatet har deltatt på 
en rekke møter i den forbindelse, i alt fra mer operativt til styringsmøter med lederne 
av de to KAI-institusjonene. Det var også en usikkerhet rundt konferansen, grunnet 
koronapandemien. Tilbakemeldinger fra deltakere var at den røde tråden om 
Digitalisering med arkivbriller traff godt. Vi fikk en egen videohilsen fra 
statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul André Chaffey 
fra Høyre.  
 
Deltakere i styringsgruppen for KAI-konferansen 2021 var:  
• Jens Kåre Rønning, IKA Trøndelag 
• Anita Kildemo Flor, IKA Trøndelag 
• Unn Elisabeth Huse, Trondheim byarkiv 
• Anne Helen Berg, Trondheim byarkiv  
• Kjetil Landrog, generalsekretær 
 
Anita Kildemo Flor var ansvarlig for programarbeidet, sammen med flere deltakere 
fra IKA Trøndelag og Trondheim byarkiv. Det var også et eget sosialt program. 
Sekretariatet hadde ansvaret for påmelding, kontakt med hotellet og annet praktisk i 
forhold til selve gjennomføringen av KAI-konferansen.  
 

 
Sammen med Arkivverket hadde vi et arrangement med blant annet sentrale politikere under Kulturytring  
Drammen den 22. juli. Foto: Kjetil Landrog. 
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Privatarkivkonferansen  
Privatarkivkonferansen ble gjennomført 8.-9. november med 120 deltakere. Noen 
færre deltok begge dager enn tidligere konferanser. Det var et variert program med 
vekt på det regionale privatarkivarbeidet, nasjonale fellesløsninger, repatriering av 
arkiv, idrettsarkiver og arbeid med å dokumentere koronapandemien og mere til. Vi 
ble også gjestet av statssekretær i Kulturdepartementet, Odin Adelsten Aunan 
Bohmann fra Arbeiderpartiet. Vi benyttet også Privatarkivkonferansen til å ha et 
tilbakeblikk på Arkivforbundets historie, og feiret 35 år med foredrag og utdeling av 
hefter om vår nyere historie.  
 
Arrangementskomiteen for Privatarkivkonferansen 2021 bestod av:  
• Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. 
• Anne Aune, Arkivverket. 
• Ellen Røsjø, Arkivverket.  
• Liv Ramskjær, Norges museumsforbund. 
• Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv. 
• Kjetil Landrog, generalsekretær. 
 
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 
administratorer på Arkivdagens Facebook-side. Tema for Arkivdagen 2021 var «Barn 
i arkivet». Flere av Arkivforbundets medlemmer hadde arrangementer, fysiske eller 
digitale. Noen ble også dessverre avlyst på grunn av 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, styremedlem. 
 
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  
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Styreleder i Arkivforbundet Ranveig Låg Gausdal stiller spørsmål til Arkivverket og Nasjonalbiblioteket om  
fellesløsningene til de to statlige etatene. Foto: Kjetil Landrog. 

 
Arkivforbundet markerte 35 års jubileet på Privatarkivkonferansen 8. november. Foto: Kjetil Landrog. 
 













   

Sak 3.1. Revidert regnskap  
Arkivforbundets styre har på styremøte 24. januar 2022 behandlet årsregnskapet for 2021. Styret 
foreslår at årsregnskapet godkjennes, og at overskuddet på 161 252 kroner tilføres egenkapitalen.  
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Til landsmøtet i Arkivforbundet 

 
 
Uavhengig revisors beretning 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
 
Konklusjon 
Vi har revidert Arkivforbundets årsregnskap som viser et overskudd på NOK 161 252,-. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 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 2021, 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. 

   

 
 
Aksel B. Stenhamar  
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
 
 

PARTNER REVISJON AS 



Partner Revisjon AS 
Postboks 1942 Vika 
0125 OSLO 

 

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Arkivforbundet for året som 
ble avsluttet den 31. desember 2021. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt 
vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 

Regnskap og bokføring 

• Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er 
gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig 
for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.  

• Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet 
gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.  

• Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, 
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. 

• Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og 
transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god 
regnskapsskikk. 

• Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller 
omtale, er korrigert eller omtalt. 

• Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og 
samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger 
som vedlegg.  

• Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge, og har gitt revisor tilgang til all relevant informasjon i denne 
sammenhengen. 

Opplysninger som er gitt 
Vi har gitt revisor: 

• Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, 

• tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og 
• ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 

- Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 

inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som  

vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer: 
• ledelsen, 
• ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 



• andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere 
ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. 

Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om 
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 

Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til 
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og 
har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. 

Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. 

Oslo, 09.02.2022 
Arkivforbundet  
Org.nr. 978 610 692 
 
 
 
Kjetil Landrog  
Daglig leder  
(elektronisk signert) 



   

Sak 4. Fastsetting av kontingent 2022 
 
Det foreslås å prisjustere kontingenten for 2022, 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 1800 til 
1850 kroner. Økningen gjenspeiler forventet lønns- og prisvekst i 2022.  

4. Det vil være en minstesats for medlemskontingent på 1850 kroner til makskontingent 18500 
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 2022 lagt inn kontingentinntekter i tråd med ovennevnte forslag.   

 
 



 

Sak 5. Budsjett 2022 
 
Inntekter Budsjett 2021 Regnskap 2021 Budsjett 2022 
    
Kontingent 725 000 728 400 740 000 
Støtte Kulturrådet 1 075 000 1 075 000 1 095 000 
Momsrefusjon  75 000 123 588 130 000 
Privatarkivkonferanse  300 000 381 055 350 000 
Renter 0 2 037 4 000 
Andre inntekter * 5 000 19 447  6 000 
    
Sum inntekter 2 180 000 2 327 490 2 325 000 
 
Utgifter Budsjett 2021 Regnskap 2021  Budsjett 2022 
    
Lønn generalsekretær, inkludert arbeidsgiveravgift 860 000 864 626 890 000 
Pensjon 50 000 48 491 57 000 
Honorar styreleder/nestleder  100 000 100 000 100 000 
Honorar eksterne  0 14 888 16 000 
Lønnskjøring, regnskap og revisjon  160 000 151 267  160 000  
Programvare/datasystemer/media 53 000 26 163 40 000 
Forsikring 10 000 7 761 13 000 
Kontorleie   55 000 55 000 55 000 
Inventar og utstyr 45 000 23 979  40 000 
Kontorrekvisita 25 000 7 453 25 000 
Telefon og bredbånd 45 000 33 828  36 000 
Reiser, opphold og konferanser - sekretariatet  80 000 88 650 125 000 
Reiser, opphold og konferanser – styret 70 000  86 269 125 000 
Møtekostnader 10 000 0  10 000  
Dagskonferanse/seminar     40 000 0 20 000 
Privatarkivkonferanse 300 000 373 394 350 000 
Arkivforbundets digitale arkiv 10 000 0 0 
Studietur for styret 100 000 146 996 100 000 
Gaver  13 000 13 212 14 000 
Stipend 100 000 100 000 100 000 
Medlemskap 15 000 17 033 18 000 
Reklame/annonser 15 000 5 814 10 000 
Bank- og kortgebyr 6 000 4 702 5 000 
Tap på fordringer  8 000 5 928 6 000 
Andre driftsutgifter/kostnader 10 000 12 345 10 000 
    
Sum utgifter   2 180 000 2 168 275 2 325 000  
 
 
* Andre inntekter i 2021 utgjør her 19.447 kroner, som var kompensert for manglende inntjening på konferanser og arrangementer i 2020. 
Pengene ble utbetalt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 27. april 2021.  



 

Sak 6.1. Strategiplan for Arkivforbundet 2021-2023  
 
* Strategiplanen 2021-2023 ble vedtatt på landsmøte i 2021.  
 
Forslag til vedtak på landsmøte 16. februar 2022:  
Det foreslås å vedta ny strategiplan for 2024-2026 på landsmøte i 2024.  
 
 
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 at arkivsektoren får tilført økte ressurser. 
 
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 innsatsen knyttet til strategisk interessepolitikk. For å få arkiv 
på dagsorden legges det opp til regelmessig kontakt med beslutningstakere i de ulike 
fagkomiteene på Stortinget, og med departementene. 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 2022 
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 2021 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 og at Arkivverkets utlysningstekst har en ordlyd som stimulerer bredden av våre 
medlemmer til å søke.  

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 2023. 
- arbeide for at regionene tar et større ansvar for arkivsektoren og for at arkiv blir en del av det 
regionale plan- og kulturarbeidet. 
- arbeide for at fellesløsningene som utarbeides av Arkivverket og Nasjonalbiblioteket kommer hele 
arkivsektoren til gode. 
 
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 medlemsorganisasjoner og trekke inn deres kompetanse i det interessepolitiske 
arbeidet. 
- 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 – Vedtekter  

Forslag: Det foreslås til landsmøte at det vil arbeides med en oppdatering av vedtektene til 
neste landsmøte med sikte på at Arkivforbundets vedtekter vil speile mer hvem vi er og hva 
vi jobber for.   

Det fremmes også forslag i rødt (se under) for å i bedre grad være i stand til å overholde 
fristene ift. vedtektene og samtidig få levert budsjett, årsregnskap, beretning og 
landsmøteprotokoll innen fristene fra Kulturrådet om innen 1. mars (vi er nå på 
statsbudsjettet). Det fremmes også et mindre forslag ift. valg av varamedlemmer.  

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 fagorgan, 
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 (45) dager på forhånd. 
Landsmøtet skal holdes innen juni (mars) måned. 

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være sendt til styret minst 30 (21) dager på forhånd. 

Innkalling til landsmøte skal sendes ut minst 21 (14) dager på forhånd. Med innkallingen skal det 
følge årsmelding, revidert regnskap, forslag til budsjett, strategiplan og handlingsplan, valgkomiteen 
sin innstilling og 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 (14) 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 (to) år, med ett varamedlem til valg hvert 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 til stede, 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 (21) dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret 
sin innstilling senest 21 (14) 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 (21) dager før landsmøtet, og skal sendes ut sammen med styret sin 
innstilling senest 21 (14) 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.  



   

Sak 8.1. Valg av styret  
 
Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv (styreleder)    ikke på valg          2021-2023 
Jan Tore Helle, Bergen byarkiv                                    ikke på valg           2021-2023 
Gunnhild Engstad, IKA Finnmark                               ikke på valg  2021-2023 
Runar Jordåen, Skeivt arkiv                                          ikke på valg           2021-2023 
Ingebjørg Eidhammer, Norsk teknisk museum   ikke på valg  2021-2023 
Silje Cathrin Fylkesnes, Opplandsarkivet                 gjenvalg                 2022-2024 
Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek  Ny                 2022-2024 
Monika Kurszus Håland, Aust-Agder Museum og Arkiv IKS Ny                2022-2024 
Petter Pedryc, Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS  Ny   2022-2024 
  
Varamedlemmer: 
1. Lin Øiesvold, IKA Rogaland      gjenvalg  2022-2024 
2. Anette Espelid, IKA Kongsberg    gjenvalg                2022-2023 
 
* Foreslås ulikt år på varaene, om styrets forslag til vedtekter blir vedtatt, slik at kun en vara er på 
valg til hvert landsmøte. Om vedtektene ikke går igjennom velges begge fra 2022-2023. Er foreslått 
to år på den som er innstilt av valgkomiteen som 1. vara.  

 

Valgkomiteen frem til landsmøte 2022 har bestått av: 
Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, leder 
Tom Oddby, Buskerudmuseet, medlem   
Åsta Vadset, IKA Møre og Romsdal, medlem, medlem 



   

Sak 8.2. 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, Arkivsenter sør IKS, gjenvalg  
Medlem:  Tom Oddby, Buskerudmuseet, gjenvalg 
Medlem:  Åsta Vadset, Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal, gjenvalg  
 
 
 
 



   

Sak 8.3. 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 og er 
tilfredse med den revisjonen de har utført.  
 
Innstilling til landsmøtet:  
Det foreslås gjenvalg på Partner Revisjon DA. 
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