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HVEM ER VI I 
ARKIVFORBUNDET? 

 Fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon, 
stiftet 1986 

 Jobber for å synliggjøre og styrke arkivenes plass i 
samfunnet

 123 organisasjoner er medlemmer – arkiv- og 
museumsinstitusjoner utgjør hovedtyngden

 Har i tillegg også noen personlige medlemmer

 Medlem av Norges Kulturvernforbund, 
Kulturalliansen og Den norske Blue Shield-komité

 Medlem av ICA (International Council on Archives) 
og IASA (International Association of Sound and 
Audiovisual Archives) 

 Finansiering gjennom Kulturrådet og 
medlemskontingent
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 Fra 1. januar 2017 endret vi navn fra Landslaget
for Lokal og Privatarkiv (LLP) til Arkivforbundet

 Vi flyttet sekretariatet fra Bergen til Oslo

 Vi ansatte en generalsekretær etter modell fra 
blant annet Norges museumsforbund

 Vi valgte i større grad enn før å være en
interessepolitisk organisasjon der kontakt med 
politikere og myndigheter ble sterkere vektlagt



 Rammevilkår: Arkivforbundet skal arbeide for å styrke 
arkivsektorens ressurssituasjon og rammevilkår.

 Digitalisering: Arkivforbundet skal arbeide for å sette 
fokus på arkivenes rolle i et digitaliseringsperspektiv, 
samt bidra til å få utviklet gode løsninger for digitalt 
skapt arkivmateriale.

 Organisering: Arkivforbundet skal arbeide for at 
arkivsektoren er hensiktsmessig organisert.

 Omdømme: Arkivforbundet skal arbeide for at 
arkivsektorens og medlemmenes interesser blir 
ivaretatt og synliggjort i den offentlige debatten, og 
overfor myndigheter og andre interessenter. 



Arkivlovutvalget la frem sin 
rapport den 2. april –
høringsfristen er satt til 2. 
desember 2019. 

- Arkivforbundet arrangerer 
høringsseminar 24. september

- Vi vil avgi høringssvar
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Utgangspunktet var en
interpellasjon på nyåret fra 
Senterpartiet om å endre

omstillingen i Arkivverket og styrke
de åtte statsarkivene. 
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20. juni 2017 ble det vedtatt på
Stortinget å iverksette en bred 

utredning av samfunnets
arkivfunksjoner, med særlig vekt

på regionale arkivtjenester, 
nasjonalt samspill og håndtering av

digitale utfordringer.
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Dette var et vedtak fremmet av
Arbeiderpartiet, SV og 

Senterpartiet. 
I stortingssalen stemte også KrF, 
Venstre og MDG for dette (Høyre

og Fremskrittspartiet stemte imot). 
Senterpartiets forslag om selve
omstillingen fikk ikke flertall. 
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I familie- og kulturkomiteen hadde
ikke forslaget om en bred 

arkivutredning flertall. Derfor tok vi 
i Arkivforbundet initiativ til møte
med KrF sammen med en av våre
medlemsorganisasjoner: Misjons-

og diakoniarkivet. 
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Vi hadde så møte med saksordfører
Lasse Nordmelan Juliussen (Ap) og 
komitemedlem Sonja Mandt (Ap). 
Med på møte kom også KrFs Geir 

Jørgen Bekkevold. Ved at han støttet 
forslaget ble det flertall. 

Det var dette forslaget som ledet 
opp til at det ble opprettet et 

Arkivlovutvalg. 



ARBEID MED EN 
NY ARKIVLOV

 Arkivforbundet bidro med innlegg for hele utvalget der 
vi også hadde med to av våre medlemmer; Oslo byarkiv 
og Arbeiderbevegelsens- arkiv og bibliotek. 

 Arkivforbundet leverte en rekke skriftlige innspill

 Det er gjennomslag for mange av våre innspill i 
utredningen og lovutkastet

24. september inviterer vi til høringsseminar



 Vi begynte arbeidet med å få til en økning av prosjekt- og 
utviklingsmidlene etter at det ble lagt opp til 0 kroner til privatarkiv og 
fire millioner til utviklingstiltak av sektoren. 

 Dette tok vi opp når vi møtte departementet samt de ulike 
partigruppene. Flere partier la derfor inn å øke satsingen på 
privatarkiv i sine alternative statsbudsjett. 

 I perioden 2017 til 2019 har satsingen økt på privatarkiv til nå åtte 
millioner kroner. 

 Det er fortsatt kun fire millioner kroner til utviklingstiltak i sektoren. 
Dette er for lavt og det vil være en kampsak for oss å få til økning de 
kommende årene. 

 Vi spilte inn i Kulturmeldingen at vi ønsket at Arkivverket fortsatt deler 
ut midlene, og at de ikke spres rundt på de ulike fylkeskommunene. I 
Kulturmeldingen som ble fremlagt av Trine Skei Grande den 23. 
november 2018 står det at de lytter til Arkivforbundet vedrørende 
hvem som skal ha ansvaret for å fordele prosjekt- og utviklingsmidlene. 



 Også på arkivfeltet bør det gis en
oversikt over statens ansvar og 
oppgaver for en samlet sektor, og det 
bør formuleres tiltak for å støtte
kommunenes utviklingsarbeid. 

 Arkivforbundet vil arbeide for at 
arbeidet med en sektorstrategi settes i 
gang i 2020.



Det signaliseres 70 nye stillinger i NB i Mo i 
Rana (50 fra nyåret og 20 til fra våren 2020)

Nasjonalbiblioteket glad for å kunne utvide 
digitaliseringsvirksomheten, også for andre 
institusjoner.

Det har blitt lagt opp til at de særlig skal ta 
ansvaret for å digitalisere audiovisuelle 
arkiver. 

Vi i Arkivforbundet startet i 2018 å arbeide for 
en handlingsplan for audiovisuelle arkiver –
her må det sies mye av våre ønsker har blitt 
oppfylt! 



Vi har i møte med 

Departementet den 9. 

september tatt opp at også 

våre medlemsorganisasjoner 

må prioriteres som en del av 

satsingen, og også med 

materiale utover det 

audiovisuelle

Vi er opptatt av at vi blir 

invitert med i en dialog med 

Nasjonalbiblioteket om 

planlegging av satsingen, og 

har tatt til orde for at 

Arkivverket må delta i 

planlegging og beslutning 

på linje med NB



 Økte ressurser til forvaltning av digitalt 
skapte arkiv i offentlig sektor

 Innsats for å styrke og etablere 
fellesløsninger i sektoren

 KDRS

 Felles lagringsløsning for digitalt skapte arkiv

 Digitalarkivet

 At ressursinnsatsen på arkivområdet 
synliggjøres i KOSTRA



Vi er deres 

interessepolitiske 

organisasjon! 

Vi vil jobbe for en 

styrking av 

utviklingsmidlene

Vi engasjerer 

oss i gode 

rammebetingelser 

for de kommunale 

arkivinstitusjonene 

Vi vil arbeide 

for digitale 

fellesløsninger

En hovedsak er å få 

til en «Nasjonal 

arkivstrategi». 




