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Møte i rådgivningsgruppen for Skeivt arkiv (RGSKA) 

Dagsorden 02.05.2019 

Tid: Torsdag 02. mai 2019 kl. 11:00 – 15:00 

Sted: Det grønne rommet. Øysteinsgate 1, 4. etasje. 

Tilstede: Norman Anderssen, Tone Hellesund, Anne Aune, Bjørn Arvid Bagge, Hannah Gillow-Kloster 

Meldt forfall: Lin Hauglund (FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), Liv Ramskjær 

(Norges Museumsforbund) 

Referent: Hannah Gillow-Kloster 

  

RGSKA 01/2019: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent.  

 

RGSKA 02/2019: Referat fra møtet 02. november 2018 

Godkjent. Referat fra dagens møte sendes ut relativt raskt, med kort godkjenningsfrist.  

 

RGSKA 03/2019: Møteplan høst 2019 

Foreslåtte datoer er 29.10 og 19.11. Avklares i løpet av kort tid med øvrige medlemmer.  

 

 RGSKA 04/2019: Orienteringssaker fra Skeivt arkiv  

Det foreslås å fortsette å ha OUTing the Past på Bergen Offentlige Bibliotek, som en lett tilgjengelig 

offentlig arena, et fellesareal for alle innbyggere.  

 Innspill om å sikre faglig integritet i formidlingsarbeid, særlig i produksjon av podcaster som er et 

nytt medium for Skeivt arkiv. Det er vesentlig at dette kvalitetssikres av faglig ledelse.  

 Innspill om at det er vanskelig å nå ut internt på Universitetet om hva Spesialsamlingene og Skeivt 

arkiv har å tilby til studenter og ansatte. Dette er et velkjent og pågående problem.   

 Diskusjon om digitalisering av tidsskrifter: Det er inngått kollektive avtaler. Det anbefales at Skeivt 

arkiv tar kontakt med nasjonalbiblioteket og undersøker om noen av disse avtalene innbefatter 

skeive tidsskrift som Skeivt arkiv har i samlingene. Faglig leder følger dette opp.  
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RGSKA 05/2019: Norges dokumentarv og manglende ordning av arkiv  

Rådgivningsgruppen ser det som noe problematisk at Skeivt arkiv ikke får brukt midlene på grunn av 

stopp i midlertidige ansettelser. Som følge av administrative forsinkelser i UiB-systemet i forbindelse 

med bevilgningen fra Stortinget i 2016, har Skeivt arkiv dratt med et overskudd i budsjettet i flere år. 

Det er derfor problematisk at prosjekter som arkivet har stor nytte av, og ressurser til å gjennomføre 

innen eget budsjett, ikke kan gjennomføres.  

 Det er imidlertid vedtatt å vurdere mulighet i budsjett for en ytterlige fast stilling som kan 

gjennomføre prosjektoppgaver og deretter gå over i en fast driftsstilling. Se sak RGSKA 06/19 

  

RGSKA 06/2019: Status ansettelser Skeivt arkiv  

Innspill om en potensiell ny stilling ved arkivet:  

 Viktig å ha en person med digital kompetanse. De fleste nye arkivene som skapes i dag er 

digitalt skapte, og denne kompetansen vil være helt sentral for Skeivt arkiv i årene som 

kommer 

 Helt sentralt med historisk kompetanse. Dette er kjernen i Skeivt arkivs faglighet, og Skeivt 

arkiv blir sårbart dersom det er for lite historisk kompetanse blant arkivets medarbeidere. 

Det kan være aktuelt med videre internskolering, her må historiefaglighet ligge til grunn 

 Viktig med en person som kan gjennomføre praktisk arbeid av det som må gjøres for å øke 

tilgang til samlingene, både fysisk (ompakking, katalogisering), og digitalisering/registrering. 

Kan dette kombineres med en digital kompetanse? 

 Fremover vil utviklingsmidler, prosjektmuligheter, ligge innen det digitale.  

 Historiefaglighet vil også styrke digital formidling, ved å kunne kjenne igjen og tenke digital 

formidling også i tradisjonelt arkivarbeid.  

 Arkivverket skal utvikle fellesløsninger, og er avhengige av digital kompetanse i andre 

institusjoner som kan bidra til å utfordre arkivverket, og være med å formulere hva det er 

behov for i fremtidens arkiver.  

 Signal fra rådgivningsgruppen:  

o Intern skolering og kontinuerlig kompetanseheving ved Skeivt arkiv er en nødvendig 

del av langsiktig arbeid. Både for arkivarer å videreutvikle digitale ferdigheter, slik at 

Skeivt arkiv holder tritt med digital utvikling og tilgjengelighet, og for formidlere å 

videreutvikle historisk forståelse og kompetanse, for å sikre faglig tyngde og 

kvalitetskontroll. Dette bør vektlegges fremover for å styrke Skeivt arkivs arbeid.   

o En utlysning for en eventuell stilling bør være åpen, men sikre historiefag + kunnskap 

om og forståelse for digitale arbeidsmetoder.  

  

RGSKA 07/2019: NOU om ny arkivlov  

 Bra at det utvises såpass stor interesse for Skeivt arkiv, og at det signaliseres hvor viktig det 

er på nasjonal basis 

 Likevel ikke en ønskelig utvikling for arkivet om dette blir gjennomført.  



3 
 

 Faglig ledelse ved UiB bør informeres og ta et standpunkt om hvordan UiB stiller seg til 

forslaget om at bevilgning til Skeivt arkiv skal administreres av andre. 

 For øvrig nyttig å ha tettere kontakt med departementene, og hadde vært bra med en 

kontaktperson i Kunnskapsdepartementet som kan benytte Skeivt arkiv til faglige innspill. Vil 

også styrke Skeivt arkiv.  

 Nyttig også for Arkivverket at Skeivt arkiv har tett departementskontakt (primært Kunnskaps- 

og Kulturdepartementene), dette styrker arkivfeltets posisjon generelt.  

 Denne NOU-en er også en god mulighet til å løfte fram generelle ting fra teksten (som GDPR), 

og sette Skeivt arkiv inn i denne større sammenhengen. 

 Generelt innspill: Skeivt arkiv bør formulere tydeligere hvilken størrelsesorden og posisjon 

det har i forhold til andre sammenlignbare arkiver på verdens- og europabasis. Skeivt arkiv 

kan måles med de største LHBT+-arkivene internasjonalt, i f.eks. økonomi eller ansatte, 

muligens også i samlinger, og dette bør formidles bedre og tydeligere, særlig til ledelsen ved 

Universitetet, men også til f.eks. departementer og politikere.  

Rådgivningsgruppen anbefaler at rådgivningsgruppen informerer UiBs ledelse om NOU-en, og ber 

om en samtale med rektoratet for leder for rådgivningsgruppen og faglig leder for Skeivt arkiv.  

  

RGSKA 08/2019: Formidling 2022  

Innspill: Arkivverket bør sitte i en nasjonal arbeidsgruppe for skeivt historieår 2022. En slik 

henvendelse kan sendes til Arkivverket.  

Det bør inviteres til en nasjonal forskerstafett på skeiv historie. På alle felt!  

Kunnskaps- og/eller Kulturdepartementet bør ideelt sett involveres på et tidlig stadium. Gjerne i 

arbeidsgruppen.  

Undervisere på universitets- og høyskolenivå bør tidlig oppfordre studenter/invitere til oppgaver på 

feltet i forkant av året.  

   

RGSKA 09/2019 Eventuelt:  

 Innspill fra Arkivverket: Det er Arkivverket skal sitte i rådgivningsgruppen, og denne stillingen i 

gruppen bør ikke være personavhengig. Informasjon om dette sendes til ledelsen ved UB og 

Arkivverkets representant i rådgivningsgruppen.  

Rådgivningsgruppen anbefaler at arkivverket formelt skal representeres i gruppen også i fremtidige 

konstellasjoner.  

Det oppfordres også om å søke utviklingsmidler til å bidra til å utvikle noe som på sikt kan erstatte 

arkivsystemet Asta, gjerne i samarbeid med Digitalarkivet.  

 


