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På grunn av en misforståelse i vår organisasjon blir vårt høringssvar sendt først i dag, 18. august. Jeg 
håper det går bra! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Landslaget for lokal- og privatarkiv – LLP – er en fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon som 
siden 1986 har hatt som hovedmål å jobbe for å fremme vern og formidling av kommunale arkiver og 
privatarkiver, samt heve den faglige kvaliteten på arbeidet. LLP har ca 140 institusjonsmedlemmer fra 
hele landet, som til sammen representerer et stort antall profesjonelle arkivarer som alle forvalter en 
viktig del av vår felles hukommelse. Jeg vil også nevne at LLP er den eneste interesseorganisasjonen i 
Norge som har som hovedmål å jobbe med vern og formidling av arkiver, og som sådan har LLP en unik 
posisjon i det norske ”arkivlandskapet”.  
 
LLP har i mange år fått støtte over statsbudsjettet via Kulturrådets post 74. For 2014 var tilskuddet på 
519.000 kroner, noe som er helt avgjørende for at LLP kan opprettholde en 60 prosent stilling som 
organisasjonssekretær samt styreleder i 20 prosent stilling. I tillegg kjempet LLP lenge for å få innført den 
støtteordning for privatarkiv som ble realisert i 2010. LLP har - og har alltid hatt - et meget godt 
samarbeid med Kulturrådet (og tidligere ABM utvikling) om arkiv, og flere sentrale utviklingsprosjekter 
på nasjonalt plan har blitt realisert som følge av godt samarbeid mellom Kulturrådet og LLP. Videre har 
LLP satt stor pris på at ABM-utvikling og Kulturrådet som kompetente organer har ivaretatt viktige 
utviklingsoppgaver på arkivfeltet. 
 
Styreleder i LLP er Karin Gjelsten, fagsjef for moderne arkiver i Bergen kommune. Hun var deltaker i 
referansegruppa som ble nedsatt for gjennomgang av Kulturrådet. På vegne av LLP har hun den 7. april i 
år sendt innspill til Kulturdepartementet om Kulturrådet.    
 
Jeg registrerer med undring at LLP ikke var invitert til å komme med egen høringsuttalelse da 
”Gjennomgang av Norsk kulturråd” ble offentliggjort og sendt til politisk behandling. På bakgrunn av det 
som er sagt innledningsvis, er det imidlertid helt naturlig for LLP å lage en uttalelse om evalueringen av 
Kulturrådet, og jeg håper selvsagt at LLP sine synspunkter vil bli vektlagt. Se ellers nevnte innspill fra LLP 
datert 7. april (vedlagt).  
 

1. Generelt sett er LLP veldig godt fornøyd med Kulturrådets innsats for arkivfeltet, og mener at 

Kulturrådet fyller en rolle i det norske arkivlandskapet som ikke finnes andre steder. LLP er også 

grunnleggende positiv til at arkivfeltet så langt har dratt veksler på det kulturfaglige miljøet 

generelt i Kulturrådet. På et generelt grunnlag er derfor LLP uenig i at faglige og 

utviklingsorienterte ”direktoratsoppgaver” skal overføres til Riksarkivaren (anbefaling nr. 15). LLP 

ser at en slik overføring av direktoratsoppgaver vil være positivt for Arkivverket og Riksarkivaren, 

men er bekymret for at samhandling med det øvrige kulturfaglige miljøet i Kulturrådet vil bli 

borte.  



Som leder for Arkivverket er Riksarkivarens viktigste oppgaver a) å ta vare på arkiver fra statlig 
sektor (inkludert formidling av disse), b) drive arkivtilsyn med kommunal sektor samt c) ha 
koordineringsansvar for privatarkivarbeidet. At Kulturrådets utviklingsoppgaver foreslås overført 
til Riksarkivaren synes LLP er bekymringsfullt med tanke på at både forvaltning, tilsyn og 
administrering av støtteordninger i arkivfeltet legges til ett og samme organ. LLP vil også peke på 
at Riksarkivaren tradisjonelt ikke har hatt fokus på kommunale arkiver.  

2. I anbefaling nr. 10 er det foreslått at ”øvrige tiltak” i post 74 flyttes til andre poster på 

Kulturdepartementets budsjett. Dette omfatter også LLP sitt årlige tilskudd, se kommentar om 

dette innledningsvis. LLP vil igjen få understreke viktigheten av at dette tilskuddet opprettholdes 

også i årene som kommer, for å sikre LLP muligheten til å ha et minimum av ressurser.   

3. I rapporten er Kulturrådets oppgave som sekretariat for UNESCO’s Memory of the world, nevnt 

som et eksempel på andre oppgaver som Kulturrådets fagadministrasjon utfører. Til orientering 

er LLP representert i den norske komiteen (Arne Skivenes, Bergen Byarkiv). Det fremgår ikke av 

rapporten hva som vil skje med denne komiteen, og LLP legger derfor til grunn at Kulturrådet 

fortsatt skal ha dette ansvaret.  

 

Slik dokumentet ”Gjennomgang av Norsk Kulturråd” nå foreligger, ser det fra LLP sitt ståsted ut som om 

privat- og lokalarkivfeltet kan bli satt mange år tilbake. LLP er bekymret for at mye av den innsatsen som 

er gjort for privat- og lokalarkiver gjennom intensivt arbeid i en årrekke i ABM utvikling/Kulturrådet nå er 

i ferd med å gå tapt.   
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