
Arkivforbundet

• Fagpolitisk og landsdekkende interesseorganisasjon, stiftet 1986

• Jobber med bevaring og formidling av kommunale og private arkiver

• 130 medlemmer, arkiv og museumsinstitusjoner utgjør hovedtyngden

• Medlem av Norges Kulturvernforbund og Kulturalliansen

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

• Finansiering gjennom Kulturrådet og medlemskontigent



Medlemmer



Hvem sitter i styret
Sammensetning av Arkivforbundet sitt styre ift. hva slags institusjon en arbeider i og geografi. 

Tom Oddby Cecilie Lintoft                   Runar Jordåen                Solveig Lindbach Jensen    Mads Langnes               Marit Stranden Bård Raustøl
Drammen byarkiv Oslo byarkiv Skeivt Arkiv                     Arkiv i Nordland                  Romsdalsmuseet                      Stiftinga for folkemusikk og folkedans     IKAVA (Vest-Agder)

Åsta Vadset Kjetil H. Djuve Bjørg Ida Berget               Ingebjørg Eidhammer Generalsekretær Kjetil Landrog

IKAMR (Møre og Romsdal) Norsk industriarbeidermuseum    Fylkesarkivet i Oppland               Norsk Teknisk Museum Oslo







https://arkivmote.wordpress.com/

https://arkivmote.wordpress.com/


Arkivforbundet: «arkivløftet»

• arbeide for et «arkivløft» i Norge 

- økning i prosjekt- og utviklingsmidler

- bedre finansiering av privatarkivarbeidet

- bidra til at Arkivverket har nødvendig 
finansiering for å løse oppgaver på vegne 
av arkivsektoren

• arbeide for å løfte utfordringer knyttet til 
bevaring og formidling av digitalt skapte 
arkiver

• arbeide for nasjonalt ansvar og 
finansiering for audiovisuelle arkiver



Handlingsplan audiovisuelt 
arkivmateriale

Nødvendige tiltak for bevaring

1. Avklare nasjonalt ansvar for 
koordinering

2. En nasjonal bevaringsplan

3. Magasinkapasitet for analogt materiale

4. Digitalisering for bevaring og sikker 
digital forvaltning

5. Nasjonal standard for digitale 
bevaringsfiler

6. Moderne fagsystem for registrering, 
gjenfinning og formidling



Markere arkiv

«I nyhetens interesse»

Arkiv i Norge

Uke 45, 5.-11. november

-samarbeid mellom arkiver 
i Norden

-synlighet for arkivene som 
samfunnets minne

«Your Story is Moving»

Verdensdagen for 
audiovisuell kulturarv

27. oktober

-to raise awareness of the 
significance of AV 
documents and to draw 
attention to the need to 
safeguard them

https://en.unesco.org/commemorations/worldaudiovisualday

https://en.unesco.org/commemorations/worldaudiovisualday


Bli medlem, spør oss, gi innspill: 
post@arkivforbundet.no

IASA 50-årsjubileum: 
konferanse i Amsterdam 30. 
september - 3. oktober 2019, 
http://2019.iasa-web.org/
i forkant av  Joint Technical 
Symposium (JTS) Hilversum, 
3.-5. oktober

mailto:post@arkivforbundet.no
http://2019.iasa-web.org/

