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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 twitterkonto. 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.
Side 6 av 16

•
•

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 koronapandemien, 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).
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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.
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Styrets årsmelding for 2021
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 2021 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.
REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Selskapet oppnådde et resultat i 2021 på kr. 161 252, mot et resultat på kr. 233 661
året før. Selskapet har pr. 31.12.2021 en bokført egenkapital på 2 116 981, mot en
egenkapital på kr. 1 955 729 året før. Total balansesum er på kr. 2 286 969, mot en
balansesum på 2 143 845 året før. 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 31.12.2021. 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 en ansatt generalsekretær hvorav en mann. Styret består av 5 menn og
4 kvinner. Det ble også ved landsmøte valgt to varamedlemmer, begge er kvinner.
Styrets leder er kvinne og nestlederen er en mann. 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.
31. desember 2021

Ranveig Låg Gausdal
styreleder
Mads Angelhus Langnes
styremedlem
Silje Cathrin Fylkesnes
styremedlem

Jan Tore Helle

Kjetil Landrog

nestleder

daglig leder

Runar Jordåen

Bård Christen Raustøl

styremedlem

styremedlem

Gunnhild Synnøve Engstad

Geir Håvard Ellingseter

styremedlem

styremedlem

Ingebjørg Kopperud Eidhammer
styremedlem
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