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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 117 institusjonsmedlemmer og 14 
personlige medlemmer.  
 
Innledning 
Koronapandemien preget Arkivforbundets arbeid i 2022 kun i starten av året og det 
ble i slutten av februar lettelser på de nasjonale koronatiltakene. Praksisen med 
digitale møter er imidlertid delvis videreført også i fortsettelsen, og sekretariatet har 
også benyttet seg av hjemmekontor ved siden av det fysiske kontoret i Maridalsveien 
3.  
 
På starten av året leverte vi vårt høringsinnspill til ny arkivlov. Vi har gjennomført en 
studietur i juni i Drammen og Kongsberg, vært medarrangør på KAI-konferansen i 
Oslo i september og avholdt Privatarkivkonferansen i november i Bergen. Vi 
gjennomførte også et digitalt nordisk arkivseminar som gjaldt arkivformidling. Vi har 
også deltatt i en arbeidsgruppe ledet av Arkivverket for å få til et løft på 
utviklingsmidlene.   
 
Styremøtene var i hovedsak digitale, med unntak av møtene vi hadde på studieturen 
i Buskerud og i etterkant av Privatarkivkonferansen i Bergen.  
 
Statsbudsjettet for 2023 videreførte de samme midlene som i 2022, men i realiteten 
innebærer det et kutt for flere av våre medlemmer og Arkivverket som statlig etat, 
med de store utgiftene i særlig økte strømpriser. Vi har spilt inn at det er et stort 
behov for midler til utviklingstiltak og prosjektstøtte i arkivsektoren, og at potten på 
kun 12.3 millioner til prosjekt- og utviklingsmidler er for lav. Vi er selvsagt også glade 
for at bevilgningene til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, til digitalisering av kulturarv i 
en samlet kulturarvsektor, også blir videreført. Vi savner en sterkere involvering fra 
sektoren i dette arbeidet, og ønsker ikke at det skal være uhensiktsmessige 
begrensninger i hvilke deler av kulturarven som er omfattet av satsingen. Det er 
selvsagt bra at satsingen på Digitalarkivet som fellesløsning for langtidslagring og 
tilgjengeliggjøring av digitale arkiv er opprettholdt. Men det er også behov for 
avklaring på hva dette vil løse for institusjoner utenfor Arkivverket, og hva som likevel 
må bygges opp på lokalt og regionalt nivå. Det har også i 2022 vært blant 
Arkivforbundets viktigste saker å arbeide for å ivareta våre medlemmer i disse 
satsingene.  
 
Vi har gjennom året hatt månedlige dialogmøter med riksarkivaren og direktør for 
strategi i Arkivverket. Arkivforbundet sendte som vanlig innspill i budsjetthøringen, i 
2022 til Familie- og kulturkomiteen. Vi har også hatt møte med administrasjonen i 
Kultur- og likestillingsdepartementet. Vi hadde i 2022 også møter med 
stortingspolitikere i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og SV.   
 
På landsmøtet i 2022 deltok 42 stemmeberettigede, samt deltakelse fra seks uten 
stemmerett. Dette er det tredje året vi har gjennomført et digitalt landsmøte.  
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Styreleder Ranveig Låg Gausdal og generalsekretær Kjetil Landrog er her på besøk i Kultur- og likestillingsdepartementet 
den 9. juni der de møtte administrativt nivå. Foto: Kjetil Landrog 

Administrasjon 
Sekretariat: Generalsekretær Kjetil Landrog er Arkivforbundets eneste ansatte og har 
en fulltidsstilling på leid kontorplass i Oslo byarkiv.  
 
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. Vi har 
også i 2022 sendt ut tre nyhetsbrev.  
 
Facebook-siden hadde pr. 31.12.2022 1819 følgere, noe som er en økning på 169 fra 
2021. Vi har fortsatt med bruk av Instagram, som også synkroniserer bilder på 
hjemmesiden. Instagram-kontoen hadde ved årsskiftet 857 følgere, en økning på 152 
fra 2021. Arkivforbundets Linkedin-konto hadde ved årsskiftet 163 følgere, noe som 
er en økning på 30 fra 2021. Vi har også en egen Youtube-side, samt en twitter-
konto. Arkivforbundet har også bidratt og vært synlige i det nye tidsskriftet for 
arkivsektoren; Aksess.   
 
Økonomi: Driftsmidler til Arkivforbundet tildeles etter søknad til Kulturrådet. Dette 
utgjorde 1.095.000 kroner i 2022. Sammen med kontingent fra medlemmene, som 
var 763 250 kroner, utgjør dette ryggraden i organisasjonens økonomi. Regnskapet 
for 2022 viser et overskudd på 247 568 kroner. Det var budsjettert med å gå i 
balanse i 2022. Den viktigste forklaringen på overskuddet er økte inntekter på 
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Privatarkivkonferansen, lavere utgifter på reisekostnader til styret, og lavere utgifter 
på kontorutgifter. Vi fikk også mer i merverdikompensasjon enn budsjettert. 
Dagsseminaret vi hadde om arkivformidling ble også gratis da det var heldigitalt på 
Microsoft Teams.  
 
I 2022 har Arkivforbundet hatt noen lavere utgifter på møtevirksomhet, reise og 
deltakelse enn det var før koronapandemien. Det var restriksjoner også i 
begynnelsen av 2022, men også ellers i året er det slik at styret i større grad har 
digitale møter enn hva en gjorde tidligere.  
 
KAI-konferansen gikk noe i overskudd med et mindre overskudd som tilfaller neste 
års KAI-konferanse. KAI-konferansen har sitt eget regnskap, og resultatet videreføres 
til neste arrangør av KAI-konferansen. Økonomien er ikke integrert i Arkivforbundets 
økonomi. Privatarkivkonferansen 2023 gikk med overskudd, noe som skyldes flere 
deltakere enn forutsatt, og også lavere utgifter enn ved tidligere års konferanser.  
 
Egenkapitalen til Arkivforbundet er noe styrket og var på 2.364.549 kroner ved 
utgangen av 2022. Styret vurderer at Arkivforbundet har solid økonomi.  
 

 
Generalsekretær Kjetil Landrog her samen med generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær den 17. mars 
utenforUkrainas plass, for å vise støtte til Ukraina. Foto; Kjetil Landrog.  

Fagpolitiske aktiviteter 
- møter med generalsekretær i Kulturvernforbundet. 
- møter med Museumsforbundet. 
- møte med Kultur- og likestillingsdepartementets administrasjon og statssekretær. 
- skriftlig innspill til Stortingets familie- og kulturkomité i forbindelse med 
statsbudsjettet. 
- dialog med Nasjonalbiblioteket angående digitalisering av kulturarvmateriale.  
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- jevnlige møter med riksarkivar og strategidirektør i Arkivverket. 
 
Faglige aktiviteter 
Arkivforbundets stipend  
Arkivforbundet lyste i 2022 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.  
 
Det var en samlet søkersum på 442.000 kroner, og av de 100.000 vi har til stipend i 
2022 ble det delt ut som følger; 

• Romsdalsmuseet søkte på forskning på arkivarbeid og søkte om 15.000 
kroner og har mottok 14.000. Studieturen var i Bern, Sveits.  

• Kuben Arendal søkte om 30.000 kroner og mottok 26.000. De ville lære om 
HTR-teknologi og spesielt programmet Transkribus i Innsbruck, Østerrike. 

• ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter søkte om 20.000 kroner og 
mottok 17.000. Målet var å heve kompetansen på bevaring av digitaliserte 
filmer i London, Storbritannia.  

• Nynorsk kultursentrum søkte om 32.000 kroner og mottok 26.000 og ville 
hente inn kunnskaper og erfaringer hos andre aktører som har arbeidet med et 
nasjonalt ansvarsområde for bevaring og koordinering av privatarkiv, dette på 
reise til Bergen og Stavanger.  

• IKAMR – Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal søkte om 18.000 kroner og 
mottok 17.000 og ville hente inn erfaringer med praktisk implementering og 
bruk av programvaren Zeutschel OS QM-Tool (fotoarkiver). Turen var til 
København, Danmark. 

 
Samhandling 
Arkivforbundet samarbeider med alle typer aktører i arkivsektoren og kultursektoren, 
både frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og politiske aktører. 
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  
e) Kulturvernforbundet  
f) Norsk kulturforum 
g) The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) 
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Arkivforbundets var på studietur i Buskerud, her på IKA Kongsberg, og gjestes av statsarkivet i Kongsberg.   
Her informasjon fra Nils Johan Stoa. Foto: Kjetil Landrog.  
Tillitsvalgte i Arkivforbundet 
Styret 
• Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv, styreleder.  
 Jan Tore Helle, Bergen Byarkiv, nestleder 
• Gunnhild S. Engstad, IKA Finnmark, styremedlem.  
• Mads Langnes, Romsdalsmuseet, styremedlem til 16. februar.  
• Runar Jordåen, Skeivt Arkiv, styremedlem.  
• Bård Raustøl, Arkivsenter Sør, styremedlem til 16. februar. 
• Geir Håvard Ellingseter, IKA Møre og Romsdal, styremedlem til 16. februar. 
• Silje Cathrin Fylkesnes, Opplandsarkivet, styremedlem. 
• Ingebjørg Kopperud Eidhammer, Norsk Teknisk Museum, styremedlem.  
• Ole Martin Rønning, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, styremedlem fra  

16. februar. 
• Monika Kurszus Håland, Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, styremedlem fra  

16. februar. 
• Petter Pedryc, interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS, styremedlem fra 16.  

februar. 
• Lin Øiesvold, IKA Rogaland, varamedlem  
• Anette Espelid, IKA Kongsberg, varamedlem  
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Valgkomité 
• Turid Holen, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder, leder. 
• Åsta Vadset, medlem, IKAMR. 
• Tom Oddby, medlem, Buskerudmuseet,  
 
Arbeidsutvalget (AU) 
Består av styreleder, nestleder og generalsekretær. AU jevnlige møter mellom 
styremøtene. AU forbereder også saker til styret.  
 
Organisatorisk arbeid 
Medlemmer 
Medlemstallet pr 31.12.2022 var på 117 medlemmer, og av disse er det 2 assosierte 
medlemmer. Vi har også 14 personlige medlemmer.  
 
Vi har fått tre nye institusjonsmedlemmer i løpet av året 2022 med fire utmeldte.  
 
Styremøter 
Styret har hatt fem styremøter i 2022: 24. januar, 16. februar, 8. juni, 12. september 
og 16. november. Tre av disse var digitale. Alle referatene ligger ute på 
Arkivforbundets hjemmeside. Styret har behandlet 54 saker.  
 
Landsmøte 
Det møtte 42 stemmeberettigede. Det har vært god deltakelse de siste tre årene når 
landsmøte gjennomføres digitalt. Møteleder i 2022 var Unn Elisabeth Huse fra 
Trondheim byarkiv.  
 
Arkivforbundet har i 2022 vært representert på: 
• 10. januar møte med stortingsrepresentant Kathy Lie, SV 
• 11. januar møte med stortingsrepresentantene Torstein Tvedt Solberg,  

Ragnhild Male Hartviksen og Åse Kristin Ask Bakke, Arbeiderpartiet 
• 14. januar møte med stortingsrepresentant Tage Pettersen, Høyre 
• 17. januar møte med Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i Kultur-  

og likestillingsdepartementet 
• 4.-5. februar deltatt på Memoarkonferansen i Bergen 
• 7. februar møte med stortingsrepresentant Silje Hjemdal, Fremskrittspartiet 
• 8.-9. mars deltatt på arkivseminaret om folkemusikk og folkedans i Trondheim 
• 17. mars deltatt på støttemarkering for Ukraina utenfor Ukrainas plass, Oslo 
• 23. mars deltatt på åpning av ny lesesal hos Arbeiderbevegelsens arkiv og  

bibliotek i Oslo 
• 5. april deltatt på privatarkivnettverksmøte i Oslo 
• 6.-7. april deltatt på Museumsmøte i Skien 
• 25.-26. april deltatt på Norsk Lydarkivkonferanse i Oslo 
• 27.-28. april deltatt på Arkivforeningens konferanse i Lillestrøm 
• 4.-5. mai deltatt på arkivkonferansen til det Svenska Arkivförbundet, Gøteborg.  
• 21.-22. mai deltatt på landsmøte i Kulturvernforbundet i Trondheim 
• 28. mai deltatt på utstillingen over regnbuen på Preus museum i Horten 
• 7. juni deltatt på generalforsamling i ABM-media 
• 9. juni møtt administrasjonen med ansvar for arkiv i Kultur- og  

likestillingsdepartementet.  
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• 10. juni på lanseringen av Næringslivsarkivet i regi av Vestfoldarkivet i  
Sandefjord 

• 15. juni arrangert nordisk webinar om arkivformidling 
• 17. juni landsmøte i Blue Shield Norge 
• 22.-23. august deltakelse på Digitaliseringskonferansen på Gardermoen 
• 29.-30. august deltakelse på «Why queer history matters» i Bergen 
• 30. august besøk hos ArkiVest, Bergen byarkiv og IKA Hordaland 
• 31. august deltatt sammen med Vestfoldarkivet på Föreningen Centrum För   

Näringslivshistoria i Stockholm 
• 1.-2. september deltatt og holdt innledning på Nordiske arkivdager, Stockholm 
• 14.-15. september avholdt KAI-konferansen sammen med Oslo byarkiv i Oslo 
• 20.-23. september deltatt på ICA-konferansen i Roma 
• 27.-30. september deltatt på IASA-konferansen i Mexico City 
• 25. oktober deltatt på budsjetthøring på stortinget 
• 9. november deltatt på arkivdagen arrangement «Skeiv historie - eller bare  

gode venner» i Lillehammer 
• 10. november deltatt og holdt innledning på lansering av tidskriftet Aksess 
• 11. november deltatt på arkivdagen arrangement «skeive arkiver» i Oslo 
• 14.-15. november arrangert Privatarkivkonferansen i Bergen 
• 22. november deltatt på arrangement om «Skeiv historie» på bymuseet i Oslo 
• 23.-24. november deltatt på IKA Finnmark sin åpning av nytt arkivdepot i  

Lakselv 
 
Studietur i Buskerud  
Arkivforbundet gjennomførte en studietur for styret i Buskerud fra 7.-8. juni i 
Buskerud (del av Viken), i henholdsvis Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg. 
Studieturen ble startet på Drammen museum der styret møtte Vestfoldarkivet som 
fortalte om deres arbeid med næringslivsarkiver, men også om bevaringsplan for 
Buskerud. Det ble også omvisning og informasjon om arkivene i Drammen museum. 
Turen gikk videre til Drammen byarkiv og deretter til Eiker Arkiv i Nedre Eiker. Dagen 
etter besøkt styret Norsk Bergverksmuseum og Lågdalsmuseet (del av 
Buskerudmuseet) på Kongsberg. Vi fikk der både omvisninger og innsikt i 
arkivarbeidet. Avslutningen ble på IKA Kongsberg der det også ble gitt en omvisning, 
samt holdt et møte med Statsarkivet i Kongsberg.   
 
Studieturen gav oss god innsikt i virksomhet og utfordringer for våre medlemmer, og 
dermed nyttige innspill til hvordan vi best kan ivareta medlemmenes interesser. Styret 
fikk på studieturen innsikt i helt ulike medlemsinstitusjoner, i alt fra en stor 
interkommunal arkivinstitusjon, til et byarkiv med totalarkiv, til enkeltstående 
museum, et museum som del av et større felleskap til kunnskap om bevaringsplaner 
og konkret arbeid med privatarkiv.   
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Styret besøkte også Lågendalsmuseet i Kongsberg, 8. juni.  Her Anette Espelid og Jan Tore Helle. Foto: Kjetil Landrog. 

Måloppnåelse handlingsplan 
Handlingsplanen ble vedtatt på landsmøtet 2022, 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 2022.  
 
Av viktige fagpolitiske saker som har vært vektlagt i 2022, 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 er Arkivforbundet på Memoarkonferansen 2022 i Bergen..  
Fra venstre: Inger Christine Årstad, Runar Jordåen, Bjørn Enes og 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 levert 
høringsuttalelse om arkivloven.  
 
I møte med Kultur- og likestillingsdepartementet har vi tatt opp ønskene om en 
nasjonal sektorstrategi. Signalene vi fikk var at dette først kunne påbegynnes etter at 
arkivloven var ferdig behandlet grunnet ressursmangel i departementet. Det har også 
vært tatt opp ønsket om fortgang i arbeid rundt arkivlov, eksempelvis at vi kan bistå i 
forskriftsarbeid, samt tatt opp ønske om å styrke utviklingsmidlene.  
 
Representasjon i ulike samarbeidsorgan 
Styringsrådet til Digitalarkivet  
Arkivverket har etablert et styringsråd for utvikling av Digitalarkivet. Arkivforbundet 
har utpekt styremedlem Jan Tore Helle som vår representant inn i dette arbeidet. Det 
har vært gjennomført kun ett møte i 2022.  
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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 2022 har Arkivforbundet hatt nestledervervet og Arkivverket har hatt 
ledervervet. Styret har hatt ansvaret for økonomi og strategiske valg for stiftelsen. 
Styret har hatt seks møter i 2022. Våre styremedlemmer for 2022 har vært Wenche 
Risdal Lund og Unn Elisabeth Huse.  
 

  
Byarkivar i Oslo, og styreleder i Arkivforbundet Ranveig Låg Gausdal, her med kulturbyråd Omar Samy Gamal,  
på KAI-konferansen 2022 i Oslo. Foto: Kjetil Landrog.  

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. 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 2022. 
 
I første halvdel av 2022, var Heidi Meen frikjøpt 25 prosent av ABM-media for å lede 
arbeidet med utvikling av det nye tidsskriftet for arkiv. Med seg hadde hun en 
arbeidsgruppe med Kjetil Landrog (Arkivforbundet), Mette Hvål (IKA Kongsberg) og 
Knut Kjosås (IKA Hordaland) som medlemmer. Arbeidsgruppen består så lenge 
prosjektet pågår (ut 2024). Fra høsten 2022 ble Heidi Meen frikjøpt i 70 prosent 
stilling, for å være både prosjektleder og redaktør. Første utgave av tidsskiftet, med 
navnet AKSESS – tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, ble lansert 10. 
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november. Rett før jul ble også nettutgaven publisert. Fra høsten 2022 erstattet Mette 
Hvål Heidi Meen som Arkivforbundets representant og nestleder i styret til ABM-
media AS. 
 
I 2022 ble det publisert en fagartikkel i det nettbaserte vitenskapelige Tidsskriftet 
Arkiv. Dette tidsskriftet er nå besluttet avviklet fra 31.12.2022 av OsloMet, som har 
driftet tidsskriftet, noe styret i ABM-media har tatt til etterretning. 
 
Redaksjonsråd AKSESS – tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning 
Det har blitt levert et tidsskrift i 2022, som ble lansert den 10. november, og det er en 
målsetting om fire utgaver i 2023. Arkivforbundet har deltatt med generalsekretær i et 
redaksjonsråd for tidsskriftet, og i også redaksjonsmøte til hver utgave sammen med 
redaktør Heidi Meen og Knut Kjosås.  
 
KAI-konferansen 
Arkivforbundet samarbeidet her med Oslo byarkiv om å arrangere KAI-konferansen i 
Oslo fra 14.-15. september, på Scandic Helsfyr. Det var hele 170 deltakere, som er 
en økning fra tidligere år. Sekretariatet har deltatt på flere møter i den forbindelse. 
Oslo byarkiv var ansvarlige for programmet og det sosiale programmet.  
 

 
 
Generalsekretær Kjetil Landrog besøkte IKA Hordaland den 30. august. Her med daglig leder Rune Lothe.  

Privatarkivkonferansen  
Privatarkivkonferansen ble gjennomført 14.-15. november med 118 deltakere. 
Konferansen ble åpnet med en videohilsen fra Kultur- og likestillingsminister Anette 
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Trettebergstuen. Det var et variert program, og et samarbeid med flere institusjoner 
deriblant Arkivverket og Norges museumsforbund og institusjoner fra Vestland; 
ArkiVest, Bergen byarkiv, Fylkesarkivet Vestland, IKA Hordaland, Museum Vest og 
Skeivt Arkiv.  
 
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 2022 var 
«Skeive arkiver». Flere av Arkivforbundets medlemmer hadde arrangementer, fysiske 
eller digitale. Det ble besluttet på styremøte i Arkivforbundet 16. november at 
arkivdagen 2023 skal avholdes 9. juni, som også er den dagen arkivdagen 
arrangeres av ICA internasjonalt. Tema i 2023 blir arkiver om dyr.  
 
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 (frem til 17. juni). 
• Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet (fra 17. juni) 
 
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  
 
Arbeidsgruppe Utviklingsmidler 2023-2026 
Arkivforbundet ble invitert inn i en arbeidsgruppe av Arkivverket for å få til et løft på 
utviklingsmidlene. Arkivforbundet deltok med generalsekretær Kjetil Landrog, og vi 
kom med flere innspill som ble tatt inn i arbeidsgruppens endelige forslag. I arbeidet 
brukte vi en egen referansegruppe bestående av Ole Martin Rønning (Arbark), Silje 
Cathrin Fylkesnes (Opplandsarkivet) og Rune Lothe (IKA Hordaland).  
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Arkivforbundet ved generalsekretær Kjetil Landrog, hadde innlegg om interessepolitisk  
arbeid under det nordiske arkivmøte i Stockholm 2. september.  
 

 
Arkivforbundet på Lågdalsmuseet 8. juni. Her Petter Pedryc, Runar Jordåen og  
Monika Kurszus Håland. Foto: Kjetil Landrog 



Side 15 av 15 
 

Styrets årsmelding for 2022 

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 2022 og den økonomiske 
stillingen ved årsskiftet. 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET 
Organisasjonen oppnådde et resultat i 2022 på kr. 247 568, mot et resultat på kr. 161 
252 året før. Organisasjonen har pr. 31.12.2022 en bokført egenkapital på 2.364.549, 
mot en egenkapital på kr. 2 116 981 året før. Total balansesum er på kr. 2 544 325, 
mot en balansesum på 2 286 969 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 organisasjonens eiendeler 
og gjeld samt finansielle stilling. 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. 
 
Organisasjonens ene ansatte generalsekretær er mann. Styret består av fem kvinner 
og fire menn. Det ble ved landsmøte valgt to varamedlemmer, begge er kvinner. 
Styrets leder er kvinne og nestlederen er en mann. I valgkomiteens arbeid tilstrebes 
god kjønnsfordeling. Styret har ut fra en vurdering ikke funnet det nødvendig å 
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 
 
YTRE MILJØ 
Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø. 

    
31. desember 2022 

  

      

Ranveig Låg Gausdal   Jan Tore Helle  Kjetil Landrog 
styreleder   nestleder  daglig leder 

 
Monika Kurszus Håland   Runar Jordåen  Petter Pedryc 

styremedlem   styremedlem  Styremedlem 
 

Silje Cathrin Fylkesnes   Gunnhild Synnøve Engstad  Ole Martin Rønning 
styremedlem   styremedlem  Styremedlem 

 
 Ingebjørg Kopperud Eidhammer      

styremedlem      
 


