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Arkivforbundet 2019- : Digitalisering og kommunal sektor 

Av Ranveig Låg Gausdal, styreleder 

 

Markering av at tidligere LLP -leder Bjørn Bering ble pensjonist, juni 2019. På bildet fra venstre dagens styreleder Ranveig 
Låg Gausdal, tidligere leder Ellen Røsjø, tidligere styremedlem Anne Aune og tidligere styreleder Marit Hosar.  
Foto: Kjetil Landrog.  

Administrasjon og løpende drift – til dekket bord 

Da jeg tiltrådte som styreleder våren 2019, kom jeg til dekket bord. Etter tilsetting av 
generalsekretær og påfølgende gjennomgang av driften, var det ikke lenger nødvendig for 
styreleder å forholde seg til medlemssystem, kontingentinnkreving, budsjettsøknad, 
regnskap, landsmøteforberedelser osv., utover et lite blikk i sidespeilet. Det har vært mulig å 
konsentrere seg så å si fullt ut om strategisk og fagpolitisk arbeid, antagelig for første gang 
for en styreleder i organisasjonens historie.  

Kommunal arkivsektor og digitalisering 

I årene forut for denne perioden, hadde det vært sterkt og nødvendig fokus på å berge og 
styrke støtteordningen for privatarkiv, og med gode resultater. I tillegg var bevaring og 
digitalisering av audiovisuelt arkivmateriale i ferd med å etablere seg som fokusområde for 
Arkivforbundet. Selv om Arkivforbundet hadde både målsettinger og tiltak rettet mot et bredt 
arkivfeltet, var det likevel disse temaene som stadig kom på dagsorden i ulike sammenhenger 
hvor Arkivforbundet gjorde seg synlige, og de preget tilsynelatende organisasjonens profil og 
satsinger. 
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Dette er åpenbart begge deler viktige innsatsområder, men for meg som kom utenfra, var det 
noe rart ved det tilsynelatende dominerende fokuset på disse temaene. Hva med de store 
uløste utfordringene forbundet med digitaliseringen av forvaltningen og samfunnet for øvrig? 
For eksempel hva med store mengder digitalt skapt arkivmateriale og manglende virkemidler 
i sektoren til å håndtere dette? Eller manglende infrastruktur og ressurser til digitalisering av 
eget materiale og eget tjenestetilbud? 

Mange av organisasjonens største medlemmer arbeider ikke med privatarkiv eller 
audiovisuelt materiale, eller har dette som en mindre del av sitt innsatsområde. Dette gjelder 
særlig arkivinstitusjonene i kommunal sektor. Disse institusjonene har også samarbeidet om 
å fremme egne interesser gjennom KAI-nettverket, som lenge har fungert som et uformelt, 
faglig og strategisk samarbeid på siden av organisasjonen. Arkivsektoren er liten og preget av 
til dels splittet organisering og fragmentert ressursforvaltning. Etter min oppfatning er det 
vesentlig for å styrke både sektoren og Arkivforbundet som organisasjon at man klarer å 
opptre mest mulig samlet. Det har derfor vært en vesentlig målsetning i min periode som 
styreleder å markere at Arkivforbundet har ambisjoner om å være også KAI-institusjonenes 
talerør. Vi har derfor arbeidet for å markere at Arkivforbundet tar tak i kommunal arkivsektors 
kjerneutfordringer, og har oppfordret til at KAI-miljøet søker å benytte organisasjonen som 
sitt talerør. Arkivforbundet er fortsatt engasjert i privatarkiv og audiovisuelle arkiv, men har 
ved siden av dette et sterkere fokus på digitalisering og digitale arkiv som arkivsektorens 
viktigste utfordringer. 

Fellesløsninger og digitalisering av kulturarven 

I statsbudsjettet for 2020 fikk Arkivverket tildelt 140 millioner kroner over fire år for å utvikle 
nye fellesløsninger for lagring og publisering av historiske data fra hele arkivsektoren.  Dette 
er en historisk satsing på arkivsektoren, og et vellykket resultat den kanskje viktigste 
forutsetning for god utvikling i en samlet arkivsektor de kommende årene. Arkivverket har 
vært mye kritisert for manglende involvering i styring og prioritering av utviklingsarbeidet, 
og en av de viktigste sakene for Arkivforbundet siden bevilgningen kom, har vært nettopp 
samtaler med både Riksarkivaren og Kulturdepartementet om betydningen av involvering 
for å sikre at satsingen gir resultater som er relevante for Arkivforbundets medlemmer. Når 
dette skrives, er vi halvveis i bevilgningsperioden, og det er fortsatt uklart hva slags 
infrastruktur og hvilke tjenester som er planlagt å komme ut av utviklingsarbeidet. Dette er 
en stor ulempe for planlegging og utvikling i arkivsektoren utenfor det statlige Arkivverket.  

Samtidig med bevilgningen til Arkivverket, fikk Nasjonalbiblioteket en løpende 
driftsbevilgning på 87 millioner kroner til digitalisering av «kulturarvdokumenter fra hele 
ABM-området». Avgrensing av satsingen har hele tiden vært uklar. Både bevilgningens 
størrelse og Nasjonalbibliotekets signaler tyder på omfattende innsats med ulike 
dokumenttyper i et bredt ABM-felt. Samtidig blir både Nasjonalbiblioteket og 
Kulturdepartementet unnvikende på konkrete spørsmål om alle samlingstyper i 
Arkivforbundets medlemsinstitusjoner er omfattet. Hvis ikke, hvilke er i så fall omfattet? Og 
hvem skal gjøre prioriteringen? Arkivforbundet har hatt omfattende dialog med både 
Nasjonalbiblioteket og Kulturdepartementet for å sikre medlemmene best mulig utbytte av 
den statlige bevilgningen. 
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Fra Kulturdepartementet den 25. august, 2020. Her ser vi daværende statssekretær i Kulturdepartementet  
Gunhild Berge Stang (Venstre) sammen med generalsekretær Kjetil Landrog og styreleder Ranveig Låg Gausdal.  
Foto: Magnar Nordtug, KUD. 

Ny arkivlov, sektorstrategi og utviklingsbehov 

Våren 2019 ble NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - ny lov om samfunnsdokumentasjon 
og arkiver presentert. Det er stort behov for regelverksutvikling på arkivfeltet, og det er av 
stor interesse for våre medlemmer med fremgang i dette arbeidet. Arkivforbundet har levert 
innspill til NOU’en, og selvfølgelig høringsuttalelse til lovutkastet, forskriftsendringer og 
annet regelverksarbeid i perioden. Det har også vært viktig å legge til rette for diskusjon i 
sektoren i forbindelse med høringene, for å sikre mange og samstemte høringsuttalelser, og 
høringsseminar har dermed vært levert. Men kanskje viktigst har det vært å stadig minne på 
betydningen av å prioritere lovarbeidet, slik at det ikke tar for lang tid før ny lov kan tre i 
kraft. Dette har vi løpende tatt opp i dialogen med Kulturdepartementet, politisk ledelse i 
departementet og i dialogen med stortingspolitikere. 

I skrivende stund har Kulturdepartementet nettopp lagt frem sitt utkast til ny lov for høring, 
basert på arbeidet i NOU´en. Arkivforbundet vil følge opp med både høringsseminar og 
selvfølgelig høringsuttalelse. Et første og overordnet inntrykk er hvor lite 
Kulturdepartementet har sett seg i stand til å følge opp av de mange innovative forslagene i 
NOU´en. Kanskje er det ikke så rart, fordi mange av dem var uferdige og vil kreve mye 
utrednings- og utviklingsarbeid før de kan settes ut i livet.  

Og arkivsektoren mangler i stor grad ressurser nettopp til utviklingsarbeid. Dette er en av de 
viktigste sakene for Arkivforbundet å følge opp, og styrkede bevilgninger til utviklingsmidler 
for en samlet sektor er et stadig tilbakevendende tema i dialogen med politikerne, noe det 
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også vil bli når vi møter på Stortinget til høring i Familie- og kulturkomiteen om regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 2022. 

Utfordringene forbundet med utdatert regelverk og manglende ressurser til utvikling, 
forsterkes av at det ikke finnes noen samlende sektorstrategi, slik for eksempel 
biblioteksektoren har sin politisk forankrede sektorstrategi, eller museumssektoren sine 
stortingsmeldinger med strategiske mål for sektoren og politikk for å følge dem opp. At 
arkivsektoren mangler en samlende strategi og er umodent som politikkområde, fører lett til 
fragmentert utvikling og lite rasjonell ressursbruk i det utviklingsarbeidet som tross alt skjer. 
Arkivforbundet arbeider derfor for å få i gang arbeid med en slik strategi, og har løpende tatt 
dette opp med Kulturdepartementet. Det var derfor stor glede da statssekretær Gunhild 
Berge Stang i møte med Arkivforbundet i 2020 lovet at et slikt arbeid skal settes i gang når ny 
lov foreligger. Vi vil selvfølgelig fortsette å forfølge dette. 

Pandemi 

Det går knapt nok an å skrive en beretning om den siste perioden uten å nevne covid-19. Det 
har selvfølgelig vært en spesiell periode også for Arkivforbundet, med avlyste arrangementer 
og redusert anledning til å reise ut til medlemmene. Styremøtene har i stor grad foregått 
digitalt, med de ulempene det gir, men også med fordeler i en situasjon med 
styremedlemmer spredt over hele landet. Det er fint å ha lært seg at fysisk avstand ikke 
behøver å bety sjeldne møter. Styrets arbeidsutvalg møtes for eksempel ukentlig, selv om 
styreleder og generalsekretær er i Oslo og nestleder i Bergen. Og digitale landsmøter har vi 
foreløpig ingen planer om å slutte med, det har gitt mer enn 50 prosent flere delegater enn 
Arkivforbundet er vant med, så i denne sammenhengen betydde pandemi demokratisering. 

 

Arkivforbundet avholdt landsmøte på Oslo Kongressenter den 8. april, 2019. Møteleder var Marit Hosar fra  
Innlandet fylkesarkiv. Ranveig Låg Gausdal ble valgt som ny styreleder. Foto: Kjetil Landrog.  
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Arkivforbundet 2013-2019: veien mot en profesjonell interesseorganisasjon 

Tom Oddby, tidligere styreleder 

 

28. oktober 2016 møtte styreleder Tom Oddby og nestleder Ole Martin Rønning statssekretær Bård Folke Fredriksen 
(Høyre) i Kulturdepartementet. Foto: Kjetil Landrog. 

I løpet av årene fra 2013 til 2019 gjennomgikk LLP/Arkivforbundet en modernisering, som 
endret måten å jobbe på og som medvirket til at det ble satt nye mål for organisasjonen. Fra 
å være en utviklings- og fagorientert interesseorganisasjon ble organisasjonen formet i 
retning av å være en mer slagkraftig, dynamisk og profesjonell fagpolitisk 
interesseorganisasjon.  

Jeg var med i styret i perioden 2013 til 2019, og som nestleder 2013-2015 og deretter som 
styreleder mener jeg dette var en helt nødvendig utvikling for å styrke organisasjonen. 
Endringene var godt forankret i styret gjennom en rekke diskusjoner, i strategi- og 
handlingsplaner og ikke minst på landsmøtene. En av endringene var navneskiftet fra 
Landslaget for lokal- og privatarkiv til Arkivforbundet.  

Jeg har alltid vært opptatt av organisasjonsutvikling og politikk, og noe av det første jeg 
reflekterte over da jeg kom inn i styret i 2013 var mangelen på gjennomslag overfor 
myndighetene. Var vi som organisasjon rigget godt nok for fremtiden? Brukte vi tiden vår på 
de riktige sakene, og snakket vi med de riktige menneskene?  

LLP var opprettet av dyktige ildsjeler, og ble drevet med stor entusiasme og innsats gjennom 
mange år av ansatte og ledere i arkivsektoren. LLP fikk på et tidspunkt ansatt en 
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organisasjonssekretær i en deltidsstilling, og som i min styretid var lokalisert Bergen. I tillegg 
var styreleder i noen år frikjøpt i 20 % for å lede og fronte organisasjonen. For min egen del 
var det vanskelig å kunne frikjøpes, så løsningen ble å legge ned et stort antall arbeidstimer 
på fritiden.  

Slik det har vært også for styreledere før meg, som sikkert har hatt fleksible arbeidsgivere 
som har sett nytten av at man har en organisasjon som jobber for hele arkivsektoren. Også 
styremedlemmene la ned en stor innsats i den perioden da LLP gikk mot å bli en profesjonell 
interesse-organisasjon. Spesielt styremedlemmene fra Oslo-området hadde en fordel av 
nærhet til både regjeringskontorene og Stortinget - Cecilie Lintoft fra Oslo byarkiv og Ole 
Martin Rønning fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Påvirkningsarbeidet inn mot 
departement, regjering og Stortinget ble i sin helhet gjort av undertegnede og disse to.  

Til tross for at det ble lagt ned mye innsats fra hele organisasjonen så forble LLP en liten 
organisasjon, som med begrensede ressurser ikke hadde muligheter til å ta de store grepene 
eller å være synlig nok overfor myndighetene. Det var også opprettet en rekke interne utvalg 
som det enten ikke var aktivitet i, eller der det var vanskelig å få nødvendig fremdrift. Tiden 
var moden for å tenke annerledes om hvordan LLP skulle være i fremtiden, og det ble derfor 
startet en prosess i styret med dette for øye.  

Solberg-regjeringen og nedleggelser av interne råd og utvalg 

Allerede høsten 2013 ble det gjort en viktig jobb i LLP sitt arbeidsutvalg (AU), der man 
foreslo en rekke tiltak som pekte frem mot den organisasjonsendringen som ble en realitet 
noen år senere. Det ble foreslått å legge ned forskning- og utdanningsutvalget, 
formidlingsutvalget og formidlingsnettverket, samt at det ble åpnet en debatt om fremtiden 
til fagseksjonene. LLP hadde på det tidspunktet to landsmøtevalgte fagseksjoner (privatarkiv 
og kommunale arkiver), men her var det liten aktivitet. Begge fagseksjonene ble derfor 
foreslått nedlagt, og sak om dette ble fremmet for landsmøtet i mars 2014. I tillegg la man 
opp til at AU i mye større grad skulle være et møteforberedende organ for styret, med bedre 
struktur og organisering av sakene og selve møtene.  

Det skjedde også en annen viktig ting høsten 2013, som trigget behovet for å være en mer 
slagkraftig organisasjon overfor myndighetene. Solberg-regjeringen tiltrådte 16. oktober, og 
for arkivsektoren ble det lagt opp til omfattende kutt i statsbudsjettet – til sammen 92 
millioner kroner, hvorav 81 millioner var knyttet til det påtenkte helsearkivet på Tynset og 
en planlagt bachelorutdanning ved høgskolen i Sør-Trøndelag. Men det som nok ville svi 
mest for våre medlemmer var et kutt på hele ni millioner kroner i støtteordningen for 
arkivsektoren, inkludert et kutt på to millioner kroner til Arbeiderbevegelsens arkiv og 
bibliotek.  

Støtteordningen for privatarkiver var ganske ny, etablert i 2010 takket være LLP sin innsats, 
og det var et dårlig signal at ordningen allerede etter tre år var under press: en sektor som 
fikk lite fra før skulle få mindre. Her hadde LLP en jobb å gjøre i forhold å bli mye mer synlige 
i samfunnsdebatten og overfor politikerne når det gjaldt arkivenes betydning for samfunnet.  
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Med undertittelen «Regjeringens nedskjæringer i arkivsektoren er et angrep på vår nasjonale 
hukommelse» ble det fra LLP sin side skrevet en kronikk i Klassekampen. Denne fikk en god 
del oppmerksomhet, og var starten på en lang rekke innlegg i årene fremover om 
arkivpolitikk - i dagspressen og på ulike konferanser og seminarer. Statsbudsjettet for 2014 
ble forøvrig vedtatt med store kutt i arkivsektoren. Men i LLP var det tent en gnist til å jobbe 
mer offensivt med myndighetspåvirkning. 

Endringsarbeidet får form og innhold 

I handlingsplanen for 2014, som ble vedtatt på landsmøtet i mars, var det kommet inn noen 
formuleringer som pekte i en ny retning: «LLP skal gjennom heile 2014 auke merksemda om 
arkivsektoren sine behov og utfordringar gjennom dialog med embedsverk og politikarar», 
og «LLP skal rette merksemd mot arkivfeltet gjennom å publisere minst ein kronikk i 
rikspressa.» Dette var myntet direkte på de store nedskjæringene for arkivsektoren i 
statsbudsjettet, og der LLP hadde behov for å være mye tydeligere i sitt budskap. 

På et styremøte høsten 2014 ble det diskutert både navne-endring, en profesjonalisering av 
organisasjonen og en utvidelse av sekretariatet. Det var her grunnlaget for de fremtidige 
endringene ble lagt, og til landsmøtet i mars 2015 ble det utarbeidet et forslag til en helt ny 
handlingsplan som hadde en overordnet målsetting om at «LLP skal være en aktiv og 
profesjonell organisasjon i arkivsektoren, og skal jobbe for å synliggjøre og styrke arkivenes 
plass i samfunnet».  

Blant tiltakene som landsmøtet i 2015 enstemmig gikk inn for var å arbeide for å styrke 
ressursene i arkivsektoren, at støtteordningene for arkivsektoren både skal utvikles og 
utvides, og at LLP sin offentlige støtte skal økes. Handlingsplanen hadde også et eget punkt 
om arkivpolitikk og arkivenes rolle i samfunnet, og der LLP blant annet skulle utfordre alle 
partiene på Stortinget ifht arkivpolitikk, etablere kontakt med alle partier på Stortinget, og ta 
initiativ til et møte med en samlet familie- og kulturkomite. Dette er det selvsagt i dag at 
Arkivforbundet gjør, men i 2014/2015 var dette nye tanker.  

LLP begynte nå å knytte kontakt med politikere på Stortinget, både hos opposisjons- og 
posisjonspartiene, og vi brukte denne kontakten aktivt for å sette fokus på utfordringene i 
arkivsektoren. Hege Haukeland Liadal (daværende kulturpolitisk talsperson, Ap) og Svein 
Harberg (daværende leder av familie- og kulturkomiteen, H) var de to mest markante «arkiv-
politikerne» på denne tiden, og stilte blant opp i en paneldiskusjon på 
privatarkivkonferansen høsten 2015. Dette var sannsynligvis første gang sentrale 
rikspolitikere offentlig diskuterte arkivpolitikk.  

En viktig konsekvens av at LLP jobbet for å bli en mer profesjonell interesseorganisasjon var 
at vi fikk en markant økning i driftsstøtten fra Kulturrådet. Jeg velger å tro at Kulturrådet så 
med positive øyne på den nye retningen, og i desember 2014 fikk vi den gledelige beskjeden 
om at driftsstøtten fra og med 2015 ble økt med 300 000 kroner – en økning på nærmere 60 
prosent! En økning fra 519 000 kroner til 820 000 kroner var helt avgjørende som grunnlag 
for den satsningen som det senere ble lagt opp, og muliggjorde blant annet en ansatt i full 
stilling.  
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Støtteordningen for privatarkiver under sterkt press 

Den viktigste enkeltsaken som LLP jobbet med i perioden 2014-2017 var støtteordningen for 
privatarkiver. I Arkivmeldingen fra 2012 (Meld. St. 7 2012-2013) var det lagt opp til at 
støtteordningen for privatarkiver kun skulle gjelde for museer, noe som ble en stor 
utfordring for mange av LLP sine medlemmer. Plutselig var det 0 kroner å søke på for 
arkivinstitusjoner. I august 2014 snudde bevilgende myndigheter om denne støtteordningen 
og uttalte at den skulle gjelde for alle institusjoner som jobbet med privatarkiver. Men bare 
noen måneder ble det gjort helomvending, og støtteordningen ble nærmest utradert i de 
offentlige støtteprogrammene. Ikke minst var dette kritisk fordi støtteordningen ble en 
«kasteball» mellom Kulturrådet og Arkivverket.  

Våren 2015 ble ansvaret for alt arkivutviklingsarbeid, inkludert privatarkiv, overført til 
Arkivverket. Dette innebar også ansvaret for å dele ut midler fra en generell støtteordning 
for arkivsektoren, og i mai 2015 utlyste Arkivverket midler til arkivutvikling. Fire millioner 
kroner var til fordeling, og av disse gikk mesteparten til generelle utviklingsprosjekter med 
sikte på å kunne håndtere digitale arkiver. Til privatarkivprosjekter ble det bare tildelt noen 
hundre tusen kroner. Etter omleggingen av støtteordningen kunne det bare «helt 
unntaksvis» gis støtte til arbeid med private arkiv innenfor rammen av de generelle 
utviklingsmidlene, opplyste Arkivverket. For øvrig presiserte Arkivverket at «midler 
tilsvarende den tidligere støtteordningen for bevaring og formidling av arkiv fra privat 
samfunnssektor, to millioner, forvaltes av Norsk kulturråd og er avsatt til arbeid med arkiv i 
museum». 

Kulturrådet hevdet på sin side at «støtteordning for privatarkiver» – det vil si støtte til 
institusjoner som arbeider med å bevare og gjøre privatarkiver tilgjengelige, var avsluttet. 
Privatarkiv i museum kunne søke støtte fra museumsprogrammene som Kulturrådet 
forvalter. Men i de fire programmene som museenes støtteordning var inndelt i, var ikke 
ordene «privatarkiv» nevnt. Under programmet «Samlingsforvaltning; koordinering og 
prioritering i samlinger», ble det i 2015 ikke tildelt én eneste krone til rene 
privatarkivprosjekter. En av grunnene til at Kulturrådet ikke videreførte støtteordningen for 
privatarkiv var at man i Kulturrådet vurderte at man ikke hadde riktig kompetanse til å kunne 
vurdere det arkivfaglige innholdet i søknadene. 

I februar 2016 utlyste Arkivverket prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. I søknadsteksten 
åpnet Arkivverket for å støtte privatarkivtiltak kun i «særlige tilfeller». Museer som drev med 
privatarkiver var ikke målgruppe for Arkivverkets tiltak og kunne derfor ikke søke. Disse ble 
henvist til Kulturrådet, som altså hadde avviklet sin støtte til privatarkivprosjekter i museer – 
til tross for klare føringer om at slik støtte er Kulturrådets ansvar. Søknadene som kom inn til 
Arkivverket visste et omfattende behov, med 55 søknader og med en totalramme på over 24 
millioner kroner. Da tildelingen ble offentliggjort i mai 2016 var det kun 500 000 kroner – 
fordelt på fire tiltak – som gikk til privatarkivprosjekter. 

I denne perioden ble det derfor en viktig oppgave for LLP å drive lobby-virksomhet for å øke 
potten til privatarkivarbeid. Blant annet hadde vi flere møter med Kulturdepartementet - til 
dels med høy temperatur, og vi jobbet intenst inn mot sentrale kulturpolitikere på Stortinget 
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for å stoppe den drastiske nedgangen i støtteordningen. Og det skal nevnes at 
Museumsforbundet også frontet denne saken, dette gjaldt også deres medlemmer.  

Flere møter med Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Hege Haukeland Liadal førte 
både til spørsmål i Stortingets spørretime og et Dokument 8-forslag fra Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet i 2016: «Stortinget ber regjeringen gjenopprette støtteordningen for 
privatarkiv, og med en økonomisk ramme på minimum det nivået som støtteordningen 
hadde tidligere. Støtteordningen skal administreres av Riksarkivaren. Alle institusjoner som 
oppbevarer arkiv – også museer, gis adgang til å søke om midler gjennom støtteordningen.» 
At vi fikk oppmerksomhet om støtteordningen for privatarkiver to ganger i Stortinget på et 
halvt år var LLP meget godt fornøyd med! 

Hvordan gikk det så med støtteordningen for privatarkiver? Jo, i august 2017 varslet 
kulturminister Linda Hofstad Helleland at støtteordningen for arkivsektoren skulle økes 
kraftig, og at hele seks millioner kroner skulle øremerkes privatarkiver. Selv om Arkivverket 
åpenbart også jobbet inn mot sitt departement for å øke potten til utviklingsmidler, så er det 
klart at for LLP var dette en stor seier. Endelig hadde politikerne tatt privatarkivene på alvor! 
Fra ingenting til seks millioner på noen få år var et godt resultat, og som nok i stor grad 
skyldtes LLP sin nye offensive linje i forhold myndighetspåvirkning. 

Organisasjonsutviklingen forankres på landsmøtene 

På landsmøtet i april 2015 ble det enstemmig vedtatt en meget offensiv handlingsplan, 
sammenlignet med tidligere. Nå ble endringene som styret la opp til konkretisert gjennom 
tiltak på fem hovedområder: rammevilkår, fellesskap og nettverk, synliggjøring, 
organisasjonsutvikling, arkivpolitikk. Hovedområdet for organisasjonsutvikling inneholdt tre 
enkle, men svært viktige punkter: styret fikk ansvar for å utrede LLP sin fremtidige 
organisasjonsstruktur, legge til rette for at LLP skulle få et nytt navn, samt legge frem sak på 
landsmøte i 2016 om nytt navn og ny organisasjonsstruktur.  

Frem mot landsmøtet våren 2016 ble det gjort en omfattende jobb med å kartlegge ulike 
alternativer og hvilke utfordringer vi ville møte på ulike områder. Økonomien var en stadig 
tilbakevendende utfordring, fordi den satsningen som styret ønsket ville koste mer penger 
enn tidligere. Hvordan skulle vi klare å finansiere satsingen som LLP trengte?  

Det ble avholdt et strategiseminar for styret i september 2015, der vi i stor grad ble enige om 
veien videre. Arbeidsoppgaver ble kartlagt, og det ble utarbeidet et foreløpig 
arbeidsbudsjett der det var enighet om at man kunne tære på egenkapitalen i inntil tre år. 
Når det gjaldt organisasjonsmodell så ble det gjennomført flere møter og samtaler med 
Norges museumsforbund og generalsekretær Liv Ramskjær, og det var i stor grad dette som 
var avgjørende for at vi landet på en lignende modell.  

LLP skulle ha en generalsekretær, mente vi, og som skulle fronte organisasjonen. På sikt 
skulle styret og styreleder ha en mer tilbaketrukket rolle. Dessuten var det viktig at 
generalsekretæren skulle ha tilholdssted i Oslo sentrum, og med nærhet til departementene, 
regjering og Storting. I tillegg var det avgjørende at en generalsekretær i LLP skulle tilføre oss 
ny kunnskap om kommunikasjon og politikk, og ikke arkiv.  
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En annen viktig diskusjon var navne-endring. Landslaget for lokal- og privatarkiv var et navn 
knapt noen utenom arkivsektoren kjente til, og det var både langt, vanskelig og arkaisk – en 
etterlevning fra 1970-tallet, ble det sagt. Det var viktig at medlemmene skulle få uttale seg 
om nytt navn, og derfor ble det annonsert en navne-konkurranse i desember 2016. Nå kom 
det riktignok inn svært få forslag, men styret brukte forslagene som et utgangspunkt for en 
diskusjon – og la deretter frem forslag for landsmøtet om at navnet skulle endres til «Norges 
Arkivforbund».  

Landsmøtet i 2016 var det best besøkte landsmøtet på mange år, og det var selvsagt et 
spent styre og styreleder som inntok landsmøtesalen 5. april. Både handlingsplan, 
organisasjonsendringer og forslag om navne-endring ble gjennomført uten de store 
diskusjoner, og i veldig stor grad enstemmig. Resultat var at LLP skiftet navn til 
Arkivforbundet, sekretariatet skulle flyttes til Oslo og vi skulle ansette en generalsekretær. 
Styrets plan hadde lyktes – og nå gjaldt bare å utføre det historiske landsmøtevedtaket. Det 
var en jobb som styret tok fatt på med glede!  

Det må også bemerkes at rett før landsmøtet mottok styret et brev fra Norsk Arkivråd, som 
truet med advokat og rettslig prosess hvis LLP endret navn til Norges Arkivforbund. Vår 
samarbeidspartner og søster-organisasjon mente at navnet kunne forveksles med Norsk 
Arkivråd. Brevet ble lest opp på vårt landsmøte, og vakte betydelig oppsikt. Resultatet ble 
allikevel at styrets forslag om Norges Arkivforbund ble endret til Arkivforbundet før 
avstemmingen på landsmøtet, og vedtatt mot 3 blanke stemmer.  

 

Styreleder Tom Oddby og generalsekretær Kjetil Landrog møtte riksarkivar Inga Bolstad og direktør i Norsk kulturråd  
Kristin Danielsen på Riksarkivet 200-årsdag på Akershus slott den 6. juni 2017. Foto: Ukjent.  
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Fra LLP til Arkivforbundet – og lansering av arkivløftet 

Myndighetskontakten ble trappet kraftig opp etter landsmøtet i 2016. Det ble gjennomført 
møter med alle sentrale stortingspolitikere og stortingsfraksjonene i familie- og 
kulturkomiteen, samt med sentrale rådgivere for de partier som ikke var representert i 
komiteen. I tillegg fikk vi omsider til et møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet, og i 
den forbindelse lanserte vi arkivløftet, som blant annet handlet om at det var nødvendig 
med en tydeligere arkivpolitikk og en nasjonal strategi for arkivutvikling. Nå var vi i støtet! 

I arkivløftet lå det tre elementer: for det første at prosjekt- og utviklingstiltak for 
arkivsektoren må gi sektoren bedre muligheter til å jobbe med faglige utviklingsoppgaver og 
fremdrift. For det andre at finansiering av arbeidet med privatarkiver må bli bedre. Og for 
det tredje Arkivverkets rolle som «motor» for hele arkivsektoren, der det var et klart behov 
for å tydeliggjøre Arkivverkets utviklingsansvar for sektoren.  

Det var på samme tid vi systematisk begynte å bruke begreper som «digital dement nasjon», 
«dement stat», «selektiv hukommelse» og «hull i nasjonens hukommelse» for å spisse 
budskapet. Dette fikk vi mange gode tilbakemeldinger på, som denne kommentaren fra 
daværende leder i Forskerforbundet, Petter Aaslestad høsten 2017: I Høringen i 
kulturkomiteen fulgte vi etter Arkivforbundet. De vektla på en overbevisende måte at arkiver 
er Norges hukommelse, og at vi står i fare for å skape en selektiv hukommelse så lenge ikke 
all arkivering skjer med systematikk og under lov. Budskapet deres var klart: Det trengs et 
arkivløft i offentlig sektor for å forhindre en dement stat. 

Sommeren 2016 ble det utlyst en stilling som generalsekretær, og 24. oktober ble det 
offentliggjort at styret hadde ansatt Kjetil Landrog. Med lang erfaring som politiker og med 
utdanning og erfaring fra kommunikasjonsledelse, så var styret veldig fornøyd med å få 
Landrog med på laget. Kontorlokaler ble leid hos Oslo byarkiv, og 1. januar 2017 var 
Arkivforbundet en realitet.  

Med ansettelse av generalsekretæren ble det etter hvert bedre struktur rundt 
møtevirksomheten med offentlige myndigheter og politikere, og det ble enklere for styret å 
konsentrere seg om de store linjene og strategien når generalsekretæren fulgte opp det 
daglige arbeidet. Nye nettsider og ny logo kom raskt på plass, og Arkivforbundet fikk en 
tydeligere profil på sosiale medier.  

Endelig kunne Arkivforbundet også begynne å besøke medlemmene der de befant seg, og vi 
fikk mange nyttige innspill på disse reisene. Nye kontakter ble også knyttet på skandinaviske 
og internasjonale konferanser, og deltakelsen på våre årlige privatarkivkonferanser nådde 
nye høyder. Privatarkivkonferansen i 2017 var for øvrig den første konferansen der noen fra 
politisk ledelse i Kulturdepartementet deltok, og det var veldig hyggelig da vi fikk bekreftet 
at statssekretær Bård Folke Fredriksen ville delta. I dag er det heldigvis heller regelen enn 
unntaket at politisk ledelse deltar på slike arrangementer i regi av Arkivforbundet.  

Deltakelse på Arendalsuka var en av mange nye tiltak som kom til, og der vi var den første i 
arkivsektoren som undersøkte hvilke muligheter deltakelse på Arendalsuka kunne gi. 
Allerede våren 2016 vedtok styret at styreleder skulle delta på dette årets Arendalsuka som 
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observatør, og med disse erfaringene i bunnen inviterte vi både Arkivverket, Norsk Arkivråd, 
Kulturvernforbundet samt Slekt og Data til et samarbeid på Arendalsuka i 2017. Det ble en 
positiv og lærerik erfaring, og vi deltok også med et arrangement i 2018. En ny og viktig 
arena for arkivpolitikk og samarbeid var etablert.  

Det er også riktig å nevne det gode samarbeidet vi alltid hadde med Arkivverket, og som ble 
et tettere samarbeid om strategi og sektorutvikling da Inga Bolstad ble riksarkivar. SAMDOK-
prosjektet er et godt eksempel på samarbeidet i sektoren. Selv om det både var og er 
åpenbare forskjeller mellom Arkivverket og LLP/Arkivforbundet, så gikk begge 
organisasjonene gjennom store forandringer på samme tid, for å være bedre rustet til å 
møte fremtidens krav og forventninger.  

Arkivforbundets ene hovedinntektskilde var, og er fortsatt, driftsstøtten fra Kulturrådet. Vi 
var som tidligere nevnt veldig fornøyd med å få denne øket med 300 000 kroner fra og med 
2015, og vi var ikke mindre fornøyde, da vi fikk gjennomslag for vår budsjettsøknad i 
desember 2016 med en økning på ytterligere 200 000 kroner fra og med 2017. På to år økte 
altså vår driftsstøtte med 100 prosent, fra cirka 500.000 til 1.000.000 kroner. 

Tilbakeblikk 
Denne delen av LLP og Arkivforbundets historie er skrevet høsten 2021, og to og et halvt år 
etter at jeg gikk ut av styret. Det har derfor vært nødvendig å bruke Arkivforbundets egne 
arkiver som et supplement til min egen hukommelse. Det ble en morsom reise i 
styreprotokoller, handlingsplaner, strategidokumenter og gamle kronikker og debattinnlegg. 
I den forbindelse vil jeg takke alle medlemmer for den støtten som det daværende styret fikk 
på endringsreisen, og jeg kan ikke huske at styret fikk en eneste negativ tilbakemelding på 
våre foreslåtte endringer.   
 

 
Vi gjennomførte 28. januar, 2019 en work-shop, for å lage en oppdatert handlingsplan og utarbeidelse  
av en ny strategiplan. Foto: Kjetil Landrog.  
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Arkivforbundet 2017-2021: Perspektivet til generalsekretæren 
Kjetil Landrog, Generalsekretær 

 

Styreleder Tom Oddby og generalsekretær Kjetil Landrog møtte riksarkivar Inga Bolstad på Kulturvernkonferansen 
13. mars 2017. Foto: Ukjent.  
 
Begynte som generalsekretær fra januar 2017 

LLP la ut en stillingsutlysning sommeren 2016 på finn.no om at de søkte en generalsekretær. 
I stillingen stod det blant annet at de ønsket å arbeide mer interessepolitisk, noe som for 
meg virket spennende. Da jeg hadde hele fire perioder bak meg som folkevalgt for 
Arbeiderpartiet i Sandefjord og Vestfold, og hadde noen års erfaring fra interessepolitikk for 
LO-forbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), virket det som en spennende oppgave.  

En prioritert oppgave for sekretariatet var en tettere oppfølging av kontingentinntektene. 
Det viste seg å ikke være samsvar mellom innbetalt kontingent fra medlemmer 
sammenlignet med støtten vi ellers fikk. Arkivforbundet foretok derfor en kartlegging av 
medlemsmassen og grunnlaget for kontingent samt at Landsmøtet i 2017 og 2018 vedtok å 
heve kontingenten. Dette arbeidet resulterte i en dobling av kontingentinntekter i forhold til 
i 2016. 

Noe annet vi tok fatt på var å utarbeide logo og hjemmeside. Styreleder og generalsekretær 
var enig i at oransje var en fin farge, da det var ulikt hva andre i sektoren hadde, og heller 
ikke lignet på LLP sin forrige farge. Sirkelen inne i selve A’en i logoen var mitt forslag. Det var 
heller ikke en logo som lignet på noen andre i sektoren. Vi hadde lært fra diskusjonen rundt 
navnendring fra landsmøte i 2016 at det var best å være på den sikre siden.  

Olav Alexander Mjelde, en tidligere ansatt i Bergen byarkiv var med å utvikle LLP sin første 
hjemmeside i 2011. Av den grunn ble han forspurt om også å utarbeide Arkivforbundets 
hjemmeside. Med Mjelde sin gode tekniske kompetanse og min tidligere erfaring fra å 
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utvikle hjemmeside, førte til et godt samarbeid og den nye hjemmesiden var klar på kort tid. 
Hovedfunksjonen til hjemmesiden var at hendelser og statisk informasjon skulle vare 
fremtredende for medlemmer og andre. Det ble besluttet at Facebook skulle brukes på 
mindre nyhetshendelser.  

Kostnadene vi hadde til eksterne leverandører utenom bredbånd, IT, mobil etc. var først og 
fremst knyttet til regnskaps/lønnskjøring og revisjon. Arkivforbundet gjennomførte i 2018 en 
anbudsprosess rundt regnskapstjenester og byttet til Nitschke & Borgting Økonomibyrå AS. 
Året etter valgte vi også å flytte revisjon der revisor for Arkivforbundet ble Partner Revisjon 
AS. Disse to endringene ga besparelser på drift.  

På landsmøte i 2016 vedtok landsmøte å bruke av driftsbudsjettet i de tre første med den 
nye generalsekretærfunksjonen. Men på grunn av blant annet grep vi tok rundt inntekter og 
utgifter, er dagens egenkapital høyere enn den var i januar 2017. 

Politisk arbeid 

En av generalsekretærens oppgaver er å møte ulike stortingspolitikere for dialog og følge det 
politiske miljøet tett. Tidligere hadde Arkivforbundet ved Tom Oddby, Cecilie Lintoft og Ole 
Martin Rønning lagt et godt grunnlag for denne type arbeid. Det var ingen selvfølge at 
politikere i familie- og kulturkomiteen var klar over at arkiv faktisk var en del av deres 
ansvarsområde da jeg begynte i 2017. Men de hadde blitt klar over at arkiv var en del av 
deres portefølje. Jeg fikk til og med være med på et møte med statssekretær Bård Folke-
Fredriksen høsten 2016, noen måneder før jeg begynte som generalsekretær. Det hadde 
ikke vært en selvfølge for LLP å ha møter på det nivået tidligere. Siden da har vi hatt flere 
møter med statssekretærer i Kulturdepartementet. I 2021 hadde vi eksempelvis også et eget 
møte med statssekretær i Kommunaldepartementet Paul Chaffey. Arkivforbundet har i 
perioden prøvd å utvide vår kontaktflate også utover de politikerne som sitter i familie- og 
kulturkomiteen eller fagdepartementet med ansvaret for arkiv.   

 

Saksordfører for representantforslaget om arkiv Lasse Juliussen, Arbeiderpartiet i møte med  
generalsekretær Kjetil Landrog, juni 2017. Foto: Ukjent.  
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Flertall for en bred arkivutredning 

Senterpartiet fremmet den 26. april, 2017 et Representantforslag om å endre omstillingen i 
Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene. I den anledning benyttet 
Arkivforbundet muligheten til å få et flertall for en bredere utredning av arkivfeltet, en sak 
som Arkivforbundet hadde oppe som en viktig sak å kjempe for.  

I april 2017 møtte generalsekretær og styreleder Tom Oddby KrFs medlem i Familie- og 
kulturkomiteen, Geir Jørgen Bekkevold. Til det andre møtet 31. mai, hadde vi invitert med 
Olav Fanuelsen fra Diakonarkivet, en representant for Misjons- og diakoniarkivet. Det var 
ingen tvil om at det å benytte en av våre medlemmer med et interessefelt som appellerte til 
et dem, var en god strategi. Dette fulgte vi opp senere i arbeid mot andre partier. 

Arbeiderpartiet hadde ved saksordfører Lasse Juliussen og partikollega Sonja Mandt 
fremmet følgende forslag; Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av 
samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill 
og håndtering av digitale utfordringer, så var det slik at KrF eksempelvis stemte mot dette i 
komiteen.  

Jeg hadde noen dager før voteringen på stortinget et møte med representantene fra 
Arbeiderpartiet sammen med KrFs Geir Jørgen Bekkevold fra KrF noen dager før voteringen i 
stortinget. På slutten av møte lovet Bekkevold at han ville støtte forslaget til Arbeiderpartiet, 
noe de også gjorde da saken var til behandling i stortingssalen. Voteringen den 20. juni 2017 
ga støtte for en bred arkivutredning og bestod dermed av partiene Arbeiderpartiet, MDG, 
KrF, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Kun regjeringspartiene Høyre og 
Fremskrittspartiet stemte mot.  

Ved statsbudsjettet som ble lagt frem noen måneder senere ble det vist til dette vedtaket 
når det ble lovet å sette i gang med et nytt arbeid med en ny arkivlov. Det var også et 
tidligere vedtak fra 14. desember 2016 der det var en anmodning til regjeringen; om at det 
igangsettes en revidering av arkivloven av 1999. Som en følge av anmodningen og en senere 
stortingsanmodning om utredning av arkivfeltet nedsatte regjeringen Arkivlovutvalget 
høsten 2017. Fra NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om 
samfunnsdokumentasjon og arkiver i kapittel 6.5 Et utdatert regelverk står det følgende; 
Som en følge av anmodningen om revidering av arkivloven og en senere stortingsanmodning 
om utredning av arkivfeltet nedsatte regjeringen Arkivlovutvalget høsten 2017. 

Selv om det var et politisk flertall for en bred arkivutredning, erfarte vi at arkivlovarbeidet 
ikke klarte å gi en god nok analyse av sektoren som de fikk som en del av sitt mandat.   
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Arkivforbundet har i dag besøkt stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra KrF. Med seg hadde generalsekretær Kjetil 
Landrog og styreleder Tom Oddby Olav Fanuelsen fra Diakonarkivet. Foto: Ukjent.  

Konferanser og møteplasser 

I den tiden jeg har vært generalsekretær i Arkivforbundet, har vi vært deltakere og aktive i å 
arrangere konferanser og delta på det som foregår innen vår sektor. Privatarkivkonferansene 
vi hadde i 2017 og 2018 var godt besøkt med 120 deltakere. Det 8. norske arkivmøte som vi 
gjennomførte sammen med Arkivverket og Norsk Arkivråd hadde hele 650 deltakere, en 
betydelig økning fra 350 i 2016.  

I 2019 ble det besluttet av KAI-lederne at Arkivverket skulle være medarrangør i et 
prøveprosjekt for KAI-konferansen 2020 som skulle avholdes i Oslo. Arkivforbundet deltok i 
planleggingen ved generalsekretær, men da konferansen til slutt ble avlyst grunnet 
koronapandemien ble vi med i 2021 som medarrangør sammen med Trondheim byarkiv og 
IKA Trøndelag. Arkivforbundet fikk tilbakemelding fra de andre medarrangørene om at det 
hadde vært nyttig å ha oss med da vi hadde erfaring i konferansegjennomføring. KAI-lederne 
har også invitert Arkivforbundet med videre, og den neste KAI-konferansen blir i september 
2022 i Oslo.   

Samarbeidet Arkivforbundet har hatt med andre organisasjoner rundt felles arrangementer 
på Arendalsuka, Kulturhuset eller nå sist Kulturytring Drammen har vært nyttig for oss. Ved 
et slikt samarbeid er det lettere å få med sentrale og viktige organisasjoner som Norsk 
Redaktørforening, Stiftelsen for Rettferd og Transparency International Norge. Særlig har 
samarbeid med Arkivverket rundt slike arrangementet bidratt til et løft. Det har også vært 
nyttig å samarbeide med Fagforbundets arkivseksjon rundt flere arrangementer.  

I perioden har vi deltatt på arkivdager i våre naboland, nordiske arkivmøter og internasjonale 
konferanser. På ICA konferansen i Australia, holdt Arkivforbundet med leder Ranveig Låg 
Gausdal, nestleder Cecilie Lintoft og Kjetil Landrog en halvannen times workshop rundt 
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hvordan en skal arbeide interessepolitisk. Dette var et foredrag som ble godt besøkt, og som 
flere kom bort og fortalte hadde inspirert dem til tilsvarende i sine egne land.  

For tre år siden ble også det Svenska Arkivförbundet stiftet, og de fortalte selv til oss at vi 
hadde vært en inspirasjon for dem når de valgte sin struktur og innsatsområder. 
Arkivforbundet har også de siste årene hatt et godt samarbeid med den danske 
organisasjonen Sammenslutningen af Lokalarkiver, der formann Jørgen Thomsen har deltatt 
på flere av våre konferanser, og vi har deltatt på deres møter i Danmark. Arkivforbundet har 
også deltatt på nordiske nettverksmøter rundt koordinering av arkivdagen.  

Personlig har det for min del vært nyttig med samarbeidet og kontakten med Liv Ramskjær, 
generalsekretæren i Norges museumsforbund. Hun har foruten å være med og arrangere 
Privatarkivkonferansene, delt av sine erfaringer om alt fra administrative løsninger deres 
interessepolitiske arbeid.  

Det har også vært nyttig for Arkivforbundet å være medlem av Kulturvernforbundet. De har 
flere ganger løftet arkiv opp på dagsorden, og generalsekretær i Kulturvernforbundet, Toril 
Sjetne, har vært tydelig på at arkiver og dokumentasjon er viktig for kulturvernsektoren 
Medlemskapet i Kulturvernforbundet har også ført til nyttig kontakt og samspill med 
organisasjoner som Slekt og Data, Landslaget for Lokalhistorie og Den norske historiske 
forening.  

 

Arkivforbundet var sammen med Arkivverket og Norsk Arkivråd bak Det 8. norske arkivmøte den 8.-9. april 2019  
På Oslo Kongressenter. Her gjestet av kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Kjetil Landrog.  
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Strategi og retning 

 
Arkivforbundet hadde en bred medlemsinvolvering i 2019 rundt handlingsplan og vi 
besluttet også å lage en strategiplan. Der ble utfordringene til de kommunale arkivene løftet 
betydelig frem. Dette var også i samsvar med signalene til Arkivforbundets leder fra 2019, 
Ranveig Låg Gausdal.  

Arkivforbundet har en bred medlemsmasse bestående av store offentlige arkivinstitusjoner 
og mindre aktører som forvalter privatarkiv. I det pågående styrearbeidet er det viktig å 
ivareta balansen mellom de ulike medlemmenes interesser og behov. 

De nærmeste månedene vil det bli avgjort om arkivfeltet fra neste år får sitt eget fagblad, på 
samme vis som museum og bibliotek. Rapporten fra forprosjektet; Ett fagtidsskrift for 
arkivsektoren i Norge? har nå søkt om en treårig støtte gjennom utviklingsmidlene, med 
Arkivforbundet som samarbeidspartner.  

Nasjonalbiblioteket har i min periode som generalsekretær fått betydelige midler til å 
digitalisere audiovisuelt materiale. Dette har vi i Arkivforbundet vært glade for. Vi utarbeidet 
selv i desember 2017 en egen handlingsplan for audiovisuelt arkivmateriale der vi ønsket en 
bedre ansvarsavklaring og en nasjonal bevaringsplan for feltet.  

Et område som har fått et betydelig løft de siste årene er Arkivforbundets stipendordning. 
Fra å være et stipend på 30.000 kroner årlig i 2017 er det nå på 100.000 kroner. Vi har rettet 
stipendet til også å gjelde studieturer, for å kunne tilby noe som er et supplement utover det 
som ellers får tilskudd.  

Det har vært en fordel at styret i Arkivforbundet har god kompetanse, og at en ved 
styreledere har hatt arkivledere med tyngde i sektoren. Dette har vært et stort pluss for en 
liten interesseorganisasjon. Jeg mener at Arkivforbundet her har vært heldige. I større 
organisasjoner har ofte en styreleder en fulltidsstilling, men slik er det jo ikke for 
Arkivforbundet. Det er imponerende synes jeg at vi har og har hatt styreledere som bruker 
kvelder på å arbeide for arkivsektoren og våre felles målsettinger.  

Hva vil veien være videre for Arkivforbundet? Jeg mener det vil være ved å samarbeide med 
andre aktører på arkivfeltet, og i ABM-sektoren ellers. Og ved å være synlig og ha to ben, 
altså både moderne seksjon og det kulturhistoriske. Og ved å være konstruktive og 
nytenkende. Arkivlandskapet vil i årene fremover se ulikt ut enn i dag, med de fellesløsninger 
som utvikles, og arbeidet med innebygd arkivering. Teknologien vil også endres, og måten 
beslutninger dokumenteres og fattes vil være ulikt i fremtiden, enn det der i dag. For at 
Arkivforbundet skal være relevante må vi være medspiller på fremtidens løsninger, ikke en 
organisasjon som søker nostalgi for gårsdagens arkivlandskap.  
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Arkivforbundet hadde ved generalsekretær Kjetil Landrog og styreleder Tom Oddby et eget møte med lederen av 
Arkivlovutvalget, Christian Reusch, den 6. oktober 2017. Foto: Ukjent.  

 

Nestleder i Arkivforbundet Cecilie Lintoft, styremedlem Marit Stranden og generalsekretær Kjetil Landrog hadde møte 
med Nasjonalbiblioteket, derav Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre den 17. januar 2019. Foto: Ukjent.  
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Foto av styret i Arkivforbundet 2018. Bilde er tatt i Oslo byarkiv. Foto: Caroline Juterud, Oslo byarkiv.  

 

Nyvalgt Kulturminister Anette Trettebergstuen får en blomsterbukett av generalsekretær i Arkivforbundet 
Kjetil Landrog den 14. oktober 2021. Foto: Kjetil Landrog (selfie).  
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