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6 BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIV

Forord

Privatarkiv er fellesbetegnelsen for arkiver som er skapt i privat 
sektor, av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og personer  
 Riksarkivaren har nasjonalt ansvar for privatarkivfeltet, og Arkiv-
verket er den største bevaringsinstitusjonen for privatarkiv i Norge  
I tildelingsbrevet for 2020 fra Kulturdepartementet til Arkivverket 
 beskrives Arkivverkets rolle som bevaringsinstitusjon med  ansvar 
for å langtidsbevare, tilgjengeliggjøre og formidle prioriterte 
 privatarkiv  Nesten all dokumentasjon som skapes i dag, er digital  
Digital informasjon er flyktig og må fanges før den forvitrer  For å 
sikre bevaring av dokumentasjon fra vår samtid, for fremtidens 
historikere og brukere, må vi handle nå! 

Denne planen gjelder Arkivverket som bevaringsinstitusjon for 
 privatarkiv  Den omhandler ikke vår rolle som utviklingsaktør for 
privatarkivfeltet i Norge  Bevaringskriteriene, prioriteringene og 
ansvaret synliggjøres og formidles til våre brukere, våre samarbeids-
partnere og våre egne medarbeidere  Planen er i tråd med den 
nasjonale privatarkivstrategien og svarer på Kulturdepartementets 
bestilling til Arkivverket for 2020  Arkivverkets mål er at flest mulig 
privatarkiv i framtiden blir tilgjengelige i Digitalarkivet  

Arkivene fra statlig, kommunal og privat sektor skal utfylle 
 hverandre og dokumentere samfunnet fra ulike vinkler og stå-
steder  Dette samspillet skaper det beste grunnlaget for forskning, 
historieforståelse, identitet og rettssikkerhet   Privatarkiv må være 
tilfredsstillende representert både som del av nasjonens, regionens 
og lokalsamfunnets dokumentasjon, kulturarv og identitet  

Det regionale bevaringsarbeidet håndteres gjennom de fylkes-
koordinerende institusjonene i privatarkivarbeidet og nett verket 
av  regionale bevaringsinstitusjoner  I tillegg finnes det noen 
 bevaringsinstitusjoner som har sine klart definerte nasjonale 
 ansvarsområder  

Fylkene tar nå gradvis mer ansvar for bevaring av privatarkiv 
 regionalt, og Arkivverket vil på samme måte ta et mer tydelig ansvar 
nasjonalt  På den måten skal Arkivverket sammen med resten av 
 arkivsektoren i Norge nå målet om en helhetlig samfunnsdokument-
asjon  Jeg ser fram til et godt samarbeid!

23 10 2020
 
Inga Bolstad
 

riksarkivar
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Innledning

Vår samtid, for framtiden

Arkivverkets privatarkivplan skal bidra til en helhetlig samfunns-
dokumentasjon i dag og for fremtiden  Vi kan ikke bevare alt  Derfor 
blir det viktig å synliggjøre hva vi velger og hvorfor  Det er viktig for 
vår egen del, det gir forutsigbarhet for de vi samarbeider med, og 
det forklarer og dokumenterer utvalget vi har gjort, for fremtidens 
brukere   Planen vil klargjøre hva Arkivverket oppfatter som sine 
ansvarsområder, hvilke aktører som anses bevaringsverdige for 
Arkivverkets formål og ikke minst hvilke prioriteringer og satsinger 
Arkivverket vil jobbe for fremover  Planen inngår i nettverket av 
bevaringsplaner for privatarkiv som utformes av de fylkeskoordin-
erende institusjonene og de nasjonale bevaringsinstitusjonene for 
privatarkiv 

Planen tar utgangspunkt i vår samtid  Flere av aktørene nevnt i 
 planen, vil derfor være relativt unge  De har en posisjon og betydn-
ing i samfunnet som gjør det nødvendig å undersøke muligheten 
for bevaring allerede nå  Hos disse yngre aktørene forventes det 
å finne hovedsakelig digital dokumentasjon  De fleste aktørene 
som er identifisert i planen, vil imidlertid være aktører med en lang 
historie i Norge  Det kan være store konsern eller paraplyorgani-
sasjoner hvor forløpere, oppkjøpte bedrifter eller innfusjonerte 
 organisasjoner, vil finnes i bevart dokumentasjon  På den måten 
forventer vi å fange opp også viktige aktører lenger tilbake i tid, i 
form av en  fortsatt betydelig mengde analog dokumentasjon  

Aktørene i planen er Arkivverkets utvalg og prioritering for de neste 
årene, ikke en uttømmende liste over aktører av nasjonal betydn-
ing  Noen av aktørene i planen vil kanskje bli håndtert av andre 
 bevaringsinstitusjoner med eller uten nasjonale ansvarsområder  
Det at aktørene står på Arkivverkets privatarkivplan signaliserer 
først og fremst at de er av nasjonal betydning, ikke at deres doku-
mentasjon nødvendigvis må avleveres til Arkivverket  

Tilnærming og metode

Arkivverkets har et vidt ansvarsfelt når det gjelder bevaring av arkiv  
For å skaffe oversikt over relevante aktører i det norske samfunnet 
som kan være aktuelle for bevaring, har vi utviklet en metodisk 
tilnærming  

Planen er delt inn i samfunnsområder inspirert av og delvis basert 
på kategoriseringen i SSB NÆRING/SN2007/NACE og den interna-
sjonale standarden for kategorisering av frivillige organisasjoner 
ICNPO  Noen samfunnsområder inneholder virksomheter som ikke 
sammenfaller med SSB- kategoriene  Det gjelder for eksempel Tine, 
som hos SSB hører til Industri, men som i denne planen er knyttet 
til samfunnsområdet Landbruk  Det samme gjelder for eksempel 
rederier med virksomhet offshore, som i planen er knyttet til Olje og 
gass og ikke til SSB-kategorien Transport  

Hvert samfunnsområde er kort beskrevet i planen  Formålet er å 
avgrense området og fordele aktørene der de har sin tilknytning  
Det gis en beskrivelse av hvilke typer virksomheter som faller innen-
for Arkivverkets interessefelt og ansvar, fordelt på organisasjoner, 
bedrifter og eventuelle andre virksomheter  I noen tilfeller redegjø-
res det også for bevaringskriterier eller personarkiv som er særegne 
for hvert enkelt samfunnsområde  

Noen samfunnsområder er allerede omfattet av nasjonale satsinger  
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Arbark), Samisk arkiv (del 
av Arkivverket), Skeivt arkiv, Misjons- og diakoniarkivet VID (MDA), 
Norsk sjømatarkiv og Norsk bergindustriarkiv har påtatt seg nasjo-
nalt ansvar for sitt område  I den grad dette overlapper Arkivverkets 
ansvar, blir det redegjort for under det aktuelle området 

Arkivverket har identifisert 356 bevaringsverdige aktører i planen 
fordelt på 27 ulike samfunnsområder  Hvem og hvor mange av 
aktørene som skal kontaktes hvert år bestemmes ut fra Arkivverkets 
årlige prioriteringer, ambisjoner og kapasitet på privatarkivfeltet  
Planen og arbeidsmetoden vil også justeres kontinuerlig gjennom 
innspill fra fagmiljøene og resten av arkivsektoren, og gjennom 
 erfaringer og tilbakemeldinger fra de utvalgte aktørene i planen  
Planen skal også være et verktøy for behandling av henvendelser 
som kommer til Arkivverket om avlevering eller deponering av 
privatarkiv  
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Bevaringspolitikk

• Arkivverket bevarer privatarkiv av nasjonal betydning 
• Arkivverket bevarer privatarkiv i allmennhetens interesse  
• Arkivverket har særlig ansvar for dokumentasjon av aktører som  

hører til det statlige forvaltningsnivået  Dette gjelder eksempelvis  
statsforetakene  

• Arkivverket bevarer arkiv fra samisk kultur og samfunnsliv,   
 gjennom Samisk Arkiv  Det utarbeides en egen bevaringsplan for 
Samisk Arkiv  

• Arkivverket bevarer pasientarkivmateriale etter private virksom-
heter i spesialisthelsetjenesten gjennom Norsk Helsearkiv 

• Arkivverket har det nasjonale ansvaret for dokumentasjon av   olje- 
og gassvirksomheten gjennom Norsk olje- og gassarkiv  Dette er 
et nasjonalt satsingsområde for Arkivverket  

• Arkivverket vil ha særlig fokus på innhenting og bevaring av 
 dokumentasjon fra nordområdene og Svalbard  

• Arkivverket vil ikke aktivt samle inn dokumentasjon som faller inn 
under de nasjonale ansvarsområdene til Arbeiderbevegelsens 
Arkiv og Bibliotek (Arbark), Misjons- og Diakoniarkivet VID (MDA), 
Skeivt Arkiv og Nasjonalbiblioteket 

• Arkivverket samarbeider med Bergindustriarkivet (Vestfold-
arkivet) og Sjømatarkivet (ArkiVest) om bevaring av dokumenta-
sjon fra disse sektorene  Arkivverket vil ha sin egen prioritering av 
bevaringsverdige aktører innenfor hver sektor i samråd med, men 
også uavhengig av disse to satsingene 

• Arkivverket samarbeider med Arbark om bevaring av dokument-
asjon fra arbeiderbevegelsen regionalt  Dette gjøres ved Stats-
arkivet i Stavanger, Statsarkivet i Tromsø og Statsarkivet i 
 Trondheim  Statsarkivene vil fortsette å ta imot tilvekster og nye 
arkiv innenfor dette mandatet, så lenge avtalen med Arbark løper 

• Arkivverket splitter ikke opp arkiv som allerede bevares andre 
steder 

• Arkivverket kan bevare dokumentasjon av regional betydning, der 
den er nært knyttet til regionalstatlig virksomhet eller faller inn 
under Arkivverkets nasjonale satsingsområder 

• Arkivverket tar imot tilvekster til arkiver som faller innenfor vår 
bevaringspolitikk og bevaringskriterier 

• I særlige tilfeller kan Arkivverket ta imot dokumentasjon eller 
 tilvekster til arkiv med regional betydning, der hvor man ikke 
finner andre praktiske alternativer for bevaring eller overføring til 
annen bevaringsinstitusjon 

• Arkivverket søker å bevare arkiv som representerer og  gjenspeiler 
befolkningens sammensetning med tanke på kjønn, alder, økono-
mi,  kulturelt, politisk, sosialt og etniske mangfold  Arkivverket 
søker å bevare arkiv som representerer og gjenspeiler befolkning-
ens sammensetning med tanke på kjønn, alder, økonomi,  politisk 
ståsted, kulturell, sosial og etnisk bakgrunn  Det tilstrebes 
 nøytralitet i bevaringsvurderingene 

For å nå målet om helhetlig samfunnsdokumentasjon er 
 følgende prioriteringer vektlagt i Arkivverkets bevarings-
politikk for privatarkiv: 
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Bevaringskriterier

Arkivverkets ansvar gjelder arkiv som har nasjonal  betyd ning 
og er i allmennhetens interesse  Det er begrep som kan 
være enkle å forstå, men som er svært vanskelige å defin-
ere   Nasjonal betydning brukes i planen for å formidle 
 Arkivverkets ambisjon og ansvar på privatarkivfeltet, og er 
en kombinasjon av en eller flere av følgende kriterier:

Landsdekkende 
Virksomhet, aktivitet, medlemsmasse,  hendelse, fenomen eller 
annet som dekker store deler av eller hele landet  Det skal være 
av interesse for eller berøre en større del av Norges befolkning, 
 uavhengig av geografisk tilhørighet 

Utvikling av Norge 
Det skal si noe vesentlig om utviklingen av Norge sosialt, politisk, 
kulturelt, vitenskapelig, økonomisk,   teknologisk, internasjonalt, i 
tillegg til endringer i areal og miljø  

Utvikling av det norske 
Det skal si noe om utviklingen av norsk identitet, kultur, mangfold 
og relasjon til omverdenen 
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Bedriftsarkiv 
Vi finner bevaringsverdige bedriftsarkiv hos store virksomheter med 
et større antall ansatte, en viss årlig  omsetn ing, bred geografisk 
spredning nasjonalt eller inter na  sjonalt og ofte med en lang histo-
rie i Norge  I tillegg finner vi bevarings verdige bedriftsarkiv blant 
virksomheter som er  pionerer innen sitt felt, som representerer 
innovasjon og teknolog iske fremskritt av nasjonal eller internasjonal 
betydn ing, som har nasjonal  symbolverdi, representerer signifi-
kante endringer eller tidstypiske fenomener innen næringslivet, 
 uavhengig av størrelse, omfang eller alder   

Organisasjonsarkiv 
Vi finner bevaringsverdige organisasjons arkiv hos sentralleddet for 
landsdekkende organisasjoner og i  aksjonsgrupper eller  ad-hoc 
organisasjoner av bred samfunns messig betydning  Spesielle 
 kriterier som tilsier bevaring, er antallet medlemmer, i noen tilfeller 
også antallet ansatte,  alder eller om arkivet bidrar til å dokumentere 
minoriteter eller  underdokumenterte grupper  

Personarkiv 
Vi finner bevaringsverdige personarkiv blant  personer i ledende 
 stillinger eller andre ansettelsesforhold i bedrifter, organisasjo-
ner eller det offentlige  Dette gjelder spesielt personer knyttet til 
bedrift er og organisasjoner som er definert som bevaringsverdige 
for Arkivverket  Det kan være bedrifts ledere, ansatte innenfor  ulike 
disipliner, gründere, forskere,  politikere, innovatører, pionerer 
eller andre som har hatt betydn ing for utviklingen av et fagfelt, 
 samfunnsområde eller samfunnet ellers  For privatarkiv fra offentlig 
ansatte vil bevaringsverdien først og fremst ligge i den tilknytning 

og merverdi materialet eventuelt tilfører de offentlige arkivene  
 Så vil det også være en stor gruppe bevaringsverdige privatarkiv 
som ikke nødvend igvis har en klar tilknytning til en virksomhet, 
 organisasjon eller det offentlige  Det kan være personer som på en 
eller annen måte har deltatt i, eller hatt betydning for begivenheter 
eller hendelser av nasjonal interesse  Det kan være personer som 
på ulike måter har gjort seg bemerket nasjonalt eller internasjonalt 
på tvers av  samfunnsområder og til ulike tider  Arkivverket skal i 
innhenting av personarkiv søke å fremme en balansert represent-
asjon av kjønn, klasse, næring, minoriteter, profesjoner, livssyn, 
samfunnssyn, alder og geografi 

Spesielt for foto 
Arkivverket bevarer i hovedsak fotografisk materiale som inngår 
som en serie eller bestanddel i et arkiv  Men Arkivverket tar også 
imot fotoarkiver fra arkivskapere som har hatt bildeproduksjon som 
sentral eller hovedsakelig del av sin virksomhet (fotografer, bildeby-
råer, postkortprodusenter, presse m fl )  Bevaringsvurder ingen skal 
følge de generelle kriteriene definert i planen  I tillegg vil det være 
egne kriterier som taler for bevaring av fotografisk materiale  Det 
gjelder hvis det representerer eksempler på tekno logisk utvikling 
innen fotografiets historie eller at fotografiene er så gamle at det 
totalt sett ikke finnes mye fotodokumentasjon bevart  

Privatarkiv som, ut ifra disse kriteriene, bevares i Arkivverket, er i 
allmennhetens interesse  De har vedvarende verdi og vil, enten i dag 
eller i fremtiden, gjøres tilgjengelig for allmennheten 

I tillegg til kriteriene for nasjonal betydning, vil det være 
 spesielle bevaringskriterier innenfor de ulike typene 
 privat arkiv  Det gjelder bedriftsarkiv, organisasjonsarkiv, 
 personarkiv og spesielle kriterier for foto:
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Samfunnsområder   
for bevaring
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Norsk Pelsdyralslag 

Norsk allmenningsforbund

Norsk landbrukssamvirke

Norsk Sau og Geit       

Villreinrådet i Norge 

Norsk Bygdekvinnelag

Debio 

Opplysningskontoret for frukt og grønt                                                   

Synnøve Finden ASA 

Geno SA

De bruksberettigede i Follafoss og Fergeli allmenning

Gartnerhallen  SA

Norske Skog AS                                      

Ruralis

Prioriterte aktører Se s  40 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Landbruk er næringen som var en forutsetning for fast bosetting i 
landet, og som griper inn i tradisjon, liv, identitet og andre næringer 
som et premiss og lim i historien om Norge 

Arkivverket skal ta vare på landsdekkende bedrifter, samvirkefore-
tak og lag, samt organisasjoner i tilknytning til landbruksnæringen 
og industrien som får råvarer direkte fra landbruket  Det er essens-
ielt å bevare virksomheter som har et særegent nasjonalt ståsted og 
som sikrer rettigheter som eksempelvis allmenninger  Arkivverket 
skal ikke ta vare på arkiv fra enkelte gårdsbruk, med mindre de 
vurderes å ha nasjonal betydning i henhold til overordnede kriterier  
Personarkiv knyttet til forskning på utvikling og levekår i næringen 
vil være interessante i tillegg til personarkiv fra produsenter som 
over det ganske land har fått en endret hverdag de siste tiårene 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Arkivene etter de største interesseorganisasjonene er stort sett 
bevart, enten i Arkivverket eller i andre bevaringsinstitusjoner 
som blant annet Norsk Skogmuseum og Arbark  Arkiv i tilknytning 
til  utmarksnæringen som er i en gråsone mellom lag og bedrift, 
eksempelvis sameier og allmenninger, er i liten grad bevart  Noen 
store virksomheter innenfor samfunnsområdet er bevart i  museer 
eller andre arkivinstitusjoner, som for eksempel Borregaard eller 
Skog Saugbrugs AS i Østfoldmuseene 

Landbruk

Landbruk med underkategoriene jordbruk, skogbruk,  utmarksbruk og viltstell hører med 
til primærnæringene   Samfunnsområdet omfatter også råvareprod usenter og foredlings- 
 bedrifter  Virksomhetene er enkeltmannsforetak, AS-er og samvirkeforetak, samt særegne 
aktører for akkurat dette samfunnsområdet i form av allmenninger  Bedriftene er ofte 
tilknyttet flere ulike næringsgrener   Lag og foreninger vil ofte være registrert som “virksom-
heter ikke nevnt  andre  steder”  Bevaringsverdige personarkiv vil finnes blant  bedriftsledere, 
produsenter,  gründere, forskere, politikere, byråkrater, ledere av organisasjoner og 
 samfunnsaktører som er sentrale for næringen  
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Sjømat

Sjømat er fisk, skalldyr, skjell, tang og tare, pigghuder,  bløtdyr og marine pattedyr  
 Sjømatnæringen omfatter  bedrifter, organisasjoner og personer som i hovedsak har sin 
 interesse knyttet til sjømat  Det kan være fiske  rederi  er, råvareprodusenter, foredling s - 
bedrifter, utstyrs- og  tjenesteleverandører, mediebedrifter og salgsvirksom heter  
 Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner,   faglige,  interesse- og bransjeorganisasjoner, 
forsknings- og  opplæringsinstitusjoner kan også være naturlig å regne til sjømatbransjen  
Næringen deles i to hovedkategorier:  villfisket og akvakultur/oppdrett 

Arkivverkets ansvar 
Sjømatnæringen er vår eldste og en av våre viktigste næringer  
Norge er verdens nest største eksportør av sjømat og verdens 
største produsent av atlantisk laks  Sjømat er landets nest største 
eksportnæring  Havbruksnæringen er av myndighetene utpekt som 
et satsingsområde som i fremtiden skal være en av bærebjelkene i 
norsk kystnæring  

Vår interesse omfatter de landsdekkende bransje-, interesse- og 
yrkesorganisasjonene innenfor næringen   Videre vil bedrifter som 
er lokalisert i flere landsdeler og eller internasjonalt, naturlig høre 
til vårt arbeidsfelt   Personer som har hatt en særlig betydning for 
næringen nasjonalt og/eller internasjonalt, vil likeledes tilhøre vårt 
interessefelt  Det vil være naturlig at vi mottar og bevarer arkiver fra 
disse aktørene, i samarbeid med Norsk sjømatarkiv 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Norsk sjømatarkiv (ArkiVest) har nasjonalt ansvar for denne næring-
en  Det innebærer at sjømatarkivet leder og koordinerer arbeidet 
mot sjømatbransjen  Mottak av arkiv fra sjømatbransjen skal derfor 
avklares med Norsk sjømatarkiv 

Norges kystfiskarlag

Sjømat Norge

Brønnbåteiernes forening

Arctic Linefish AS/Ervik Havfiske

Havfisk AS 

Norway Royal Salmon ASA

Grieg Seafood

Austevoll Seafood ASA

Aquagen AS

Fjordlaks AS

Grøntvedt Pelagic AS

Pelagia AS

Skretting AS

Akva Group ASA

Prioriterte aktører Se s  40 for supplerende liste
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Olje og gass

Samfunnsområdet omfatter utvinning av råolje og  naturgass og tjenester tilknyttet   
dette  Virksomhet ene  produserer og selger olje og gass med  funksjoner som under-
søkelse,  utvinning, transport, foredling, markeds føring og salg   I  tillegg omfatter det 
en  stor leverandør industri med  virksomheter blant annet innenfor  ingeniørtjenester, 
 prosessutstyrsleverandører, plattformverft og  forsyningsskip  Det er også en hel del andre 
 aktører som  faller inn under samfunnsområdet på grunn av de ringvirkninger  industrien har 
i resten av samfunnet   Bevaringsverdige  organisasjoner er først og fremst yrkes-, bransje-, 
og  fag sammenslutninger 

Arkivverkets ansvar
Arkivverket har det nasjonale ansvaret for bevaring av arkivdoku-
mentasjonen fra Norsk olje- og gasshistorie  Olje- og gassnæringen 
har påvirket det norske samfunnet på områder og måter som vil ha 
konsekvenser langt utover vår samtid  Den har formet og vil fort-
sette å forme vårt samfunn sterkere enn noen annen enkeltnæring 
til dags dato  Arkivverkets nasjonale ansvar betyr at det vil være 
behov for å bevare dokumentasjon fra flere, også regionale aktører, 
innenfor samfunnsområdet  Arkivverket skal spesielt bevare mer 
digital skapt dokumentasjon fra de siste 20-30 årene  I tillegg vil det 
være et mål å få sikret og bevart dokumentasjon fra flere aktører 
innenfor leverandørindustrien, samt dokumentasjon av olje- og 
gassvirksomheten i Nordområdene   

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar
Det er ikke Arkivverkets mål å selv oppbevare alle bevaringsverdige 
arkiv innenfor samfunnsområdet  Der det er mulig og ønskelig fra 
arkiveier og/eller bevaringsinstitusjon å oppbevare dokumentasjon 
regionalt, skal det støttes  Arkivverket vil informere om og samarb-
eide med regionale bevaringsinstitusjoner hvor aktører oppsøkes 
for å undersøke mulig bevaring  

Equinor ASA  

Bransjeforeningen Norsk olje og gass  

AkerBp   

Kværner AS  

Wintershall DEA Norge AS 

Lundin Norway AS  

Aker Solutions AS 

Aibel AS  

CCB AS 

Gassco AS 

Schlumberger Norge AS 

Solstad Offshore ASA 

IRIS International Research Institute of Stavanger

PGS ASA 

Prioriterte aktører Se s  41 for supplerende liste
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Bergindustri

Bergindustri er knyttet til uttak og foredling av  bygge  råstoffer  (sand, pukk, grus), 
industri mineraler,  metall iske malmer, naturstein og energimineraler (torv, kull)  
 Bergindustrinæringen omfatter bedrifter,  organisasjoner og personer som i hovedsak har sin 
interesse knyttet til  bergprodukter  Det kan nevnes råvareprod usenter,  foredlingsbedrifter, 
utstyrs- og tjenesteleverandører,  mediebedrifter og salgsvirksomheter  Organisa sjonene 
innenfor samfunnsområdet omfatter arbeidsgiver- og  arbeidstakerorganisasjoner, faglige, 
interesse- og  bransjeorganisasjoner  Bevaringsverdige personarkiv innen bergindustri vil 
spesielt være arkiv etter gründere og  pionerer i bransjen, personer i fremtredende stillinger i 
 bedrifter og organisasjoner, innovatører og forskere 

Arkivverkets ansvar 
Bergindustrien utgjør en av primærnæringene i Norge med lange 
tradisjoner og sterk identitet  Den er godt spredt over hele landet og 
har gitt grunnlag for etablering av flere lokalsamfunn  Norge er også 
en stor mineralprodusent både i global og europeisk målestokk  
Vår interesse omfatter de landsdekkende bransje-, interesse- og 
yrkesorganisasjonene innenfor næringen  Videre vil bedrifter som 
er lokalisert i flere landsdeler og eller internasjonalt naturlig tilhøre 
vårt arbeidsfelt  Personer som har hatt en særlig betydning for 
næringen nasjonalt og/eller internasjonalt, vil likeledes tilhøre vårt 
interessefelt  Det vil være naturlig at vi mottar og bevarer arkiver fra 
disse aktørene i samarbeid med Norsk bergindustriarkiv  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar
Norsk bergindustriarkiv ved Vestfoldarkivet har nasjonalt ansvar for 
bevaring av arkivdokumentasjonen fra bergindustrien  Innhenting 
og mottak av arkiv fra bergindustribransjen skal derfor avklares 
med Norsk bergindustriarkiv  Andre bevaringsinstitusjoner har også 
bevart arkiv som vil være viktig for dokumentasjonen av samfunns-
området  Et eksempel er Elkems historiske arkiv ved Norsk Industri-
arbeidermuseum 

Norsk Bergindustri  

Norsk bergforening 

Naturstenskompaniet Norge AS 

Norsk Stein AS 

Gunnar Holth Grusforretning AS 

Franzefoss Minerals AS 

Sibelco Nordic AS 

Tjerbo Torvfabrikk AS 

Omya Hustadmarmor AS 

Norcem AS 

Feiring Bruk AS 

AS Rockwool 

Elkems kvartsittbrudd, Tana og Mårnes

The Quartz Corp AS 

Prioriterte aktører Se s 42 for supplerende liste
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Industri

Samfunnsområdet Industri omfatter bedrifter som  driver med manuell eller maskinell-, 
fysisk eller kjemisk-,  omdanning eller renovering-, av materialer, stoffer eller deler til nye 
produkter  Organisasjonene under samfunnsområdet er fag- og yrkesorganisasjoner eller 
ulike interesse organisasjoner  Industrien legger premisser for, påvirker og overskrider andre 
samfunnsområder og sektorer 

Mondelez Norge AS 

Norsk Industri   

NITO 

Orkla AS  

Coca Cola European Partners Norge AS 

Ringnes AS

Nordan AS  

Yara Norge AS 

GE Healthcare  

Nexans Norway AS  

Tomra Systems AS 

FRAMO AS  

Kverneland Group Operations Norway AS 

Laerdal Medical AS

Prioriterte aktører Se s  42 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
“Norge har en stolt industrihistorie  Vi har mange sterke 
industrimiljø er og industriens utvikling følger de lange linjer i vår 
historie knyttet til utnyttelse av våre rike naturressurser, vår evne til 
kontinuerlig omstilling og kunnskapsoverføring mellom  næringer 
og utnyttelse av nye markedsmuligheter” (Industrimeldingen 2017)  
Det er viktig for Arkivverket å identifisere og bevare arkiv fra aktø-
rer som belyser denne historien og utviklingen  Arkivverket skal 
supplere allerede bevarte arkiv i Arkivverket fra samfunnsområdet 
med nyere dokumentasjon  Det gjelder spesielt dokumentasjon fra 
aktører hvor bevaring til nå har begrenset seg til det analoge  Ved 
innhenting av dokumentasjon etter nye aktører til Arkivverket skal 
de generelle bevaringskriteriene for Arkivverket gjelde  Til tross for 
både nasjonale- og internasjonale virkeområder, vil norske indus-
tribedrifter ofte ha en sterk lokal forankring  Dette vil Arkivverket ta 
hensyn til i samarbeid med andre regionale bevaringsinstitusjoner  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Det er flere nasjonale og regionale bevaringsinstitusjoner som 
bevarer arkiv fra samfunnsområdet som for eksempel Arbark, 
Kraftmuseet i Odda og Tyssedal og Norsk Industriarbeidermuseum 
(NIA)  Sistnevnte bevarer blant annet det historiske arkivet etter 
Elkem og dokumentasjon av deler av virksomheten til Norsk Hydro  
Arkivverket har også arkiv etter Norsk Hydro, både i Riksarkivet og 
ved Statsarkivet i Stavanger  Denne splittingen av arkiv mellom ulike 
bevaringsinstitusjoner vil være uunngåelig for aktører av denne 
størrelse, omfang og som er geografisk spredt  Virksomhetene har 
ulike forløpere, forretningsområder og datterselskap spredt rundt 
i landet, og det kan være vanskelig å samkjøre en helhetlig og full-
stendig bevaring for en enkelt bevaringsinstitusjon  Arkivverkets 
mål for denne typen aktører fremover vil være å ta ansvar for beva-
ring av nyere digital skapt dokumentasjon 
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Kraftforsyning, vann-,  
avløp- og renovasjons-
virksomhet

Kraftforsyning omfatter produksjon, overføring og  distribusjon av elektrisitet, samt 
damp- og varmtvanns forsyning og produksjon av gass og distribusjon av gass  gjennom 
 ledningsnett  Norsk kraftforsyning  består av vannkraft,  vindkraft og varmekraft  Avløps- og 
renovasjons virksomhet omfatter aktiviteter i  forbindelse med håndtering og  gjenvinning 
av forskjellige typer  avfall   Kraftforsyning i Norge er preget av helt- eller  delvis  offentlig 
eide  aktører, som for eksempel Statkraft og  Statnett  I  tillegg er det flere aktører som har 
 kommunale og  fylkes kommunale  eiere, mens en mindre del har  (fullstendig) privat  eierskap  
Sistnevnte  gjelder spesielt innenfor  vindkraft, solkraft og diverse  småkraft, hvor man også 
kan finne  utenlandske aktører   Vann- og avløps sektoren er  dominert av  aktører med 
 kommunal organisering og  tilknytning, mens  renovasjonsvirksomheten i stor grad er en del 
av  privat  sektor  Organisasjonene i samfunnsområdet er yrkes-,  bransje-, og fagsammen-
slutninger og interesse organisasjoner 

Arkivverkets ansvar
Samfunnsområdet har betydning for utviklingen av Norge på 
en rekke ulike felt, og er også unik i internasjonal sammenheng  
Det gjelder blant annet forhold rundt ressurstilgang, teknologi-
utvikling, politisk styring og internasjonalt samarbeid  Arkivene 
etter aktører innenfor samfunnsområdet vil være viktige kilder for å 
forstå den særegne og unike nasjonale historien knyttet til landets 
kraftressurs er og forvaltningen av disse  Mye av dokumentasjonen 
er offentlig og hører ikke til i denne planen  Arkivverkets ansvar 
på privatarkivfeltet blir å dokumentere statsforetakene Statkraft 
og Statnett og deres virksomhet  I tillegg bør Arkivverket bevare 
dokumentasjon fra private aktører med nasjonal betydning, som 
 beskrevet i Arkivverkets generelle bevaringskriterier  Det er imidler-
tid mange små og store virksomheter med nasjonal betydning 
innenfor samfunnsområdet, som i tillegg kan ha en sterk regional 

tilknytning og kontekst  Det gjelder for eksempel kraftverk, prosess-
anlegg, industribedrifter og damanlegg med tilhørende arkiv fra lag 
og foreninger  Disse vil det ofte være mest hensiktsmessig at bevar-
es regionalt  Arkivverket vil ta ansvar for de store landsdekkende 
organisasjonene, statsforetakene og de største bedriftene med 
privat og/eller internasjonalt eierskap 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar
Kompetansesenter og bevaringsaktører innenfor samfunnsområdet 
er blant annet Kraftmuseet i Odda og Tyssedal, Noregs vassdrags- 
og energidirektorat NVE og Norsk industriarbeidermuseum 

Energi Norge  

Energigass Norge 

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 

Norwea Norsk vindkraftforening 

Fjordkraft AS 

Elvia AS 

BKK Nett AS 

Ragn Sells AS 

Nordren AS 

Norgesenergi AS 

Norsk Vind AS 

Scatec Solar AS 

Norva24 AS 

Norsk Gjenvinning AS

Prioriterte aktører Se s  43 for supplerende liste
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Bygg  
og anlegg

Samfunnsområdet omhandler bygging og vedlikehold av bygninger, anlegg og infrastruktur 
i Norge  Herunder   bygging av private og offentlige bygg, samt etablering av anlegg som 
for eksempel motorvei, veier, bruer, tunneler, jernbaner,  undergrunnsbaner, lufthavner og 
havner  I tillegg kommer bygging av vann- og kloakkanlegg, industrianlegg,  rørledninger og 
kraftledninger, anlegg for elektrisitet og  telekommunikasjon mv  Samfunnsområdet involve-
rer en rekke store og små aktører og mange ansatte, langs hele verdikjeden fra utviklingssta-
diet til ferdigstillelse av  bygge- og anleggsprosjekter  Det består av flere store og landsdek-
kende entreprenørbedrifter, samt en rekke spesialiserte fagområder og bransjer som er med 
i byggeprosessen  Det omfatter også en rekke bransjeforeninger knyttet til de  spesialiserte 
virksomhetene i byggeprosessen 

Byggenæringens landsforening (BNL) 

Boligprodusentenes Forening  

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg  

Byggmesterforbundet

Malermestrenes landsforbund  

Norske murmestres Landsforening  

Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører 

Norske Trevarer  

Rørentreprenørene Norge  

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 

Nye veier AS 

AF Gruppen ASA 

Skanska AS Norge 

Nelfo

Prioriterte aktører Se s 43 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Bygg og anlegg er blant de største næringsområdene i privat sektor 
i Norge og dokumentasjon herfra vil ha betydning for blant annet 
norsk økonomisk historie, samferdselshistorie, arbeiderhistorie og 
utviklingen innenfor de respektive bransje- og fagområdene  Arkiv-
verket skal bevare arkiv fra aktører som belyser sentrale byggepro-
sjekter og etablering av vital infrastruktur i Norge 

Arkivverket skal også sørge for å bevare arkiv fra et representativt 
utvalg av bedrifter i sektoren, samt arkiv fra de mest sentrale bran-
sjeforeningene  
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Varehandel

Samfunnsområdet omfatter agentur-, engros- og detalj  handel med alle typer varer og 
 tjenester i forbindelse med salg av varer  Det omfatter også reparasjon av motorvogner  
 Bedrifter innenfor samfunnsområdet er alt fra små  lokale butikker og verksted til store 
landsomfattende konsern og kjeder  Organisasjoner under samfunnsområdet består av 
yrkes-, bransje-, og fagsammenslutninger og interesse organisasjoner 

AS Nestlè Norge  

Norsk Medisinaldepot AS 

Coop Norge SA  

Aktieselskapet Vinmonopolet

NHO Service og handel 

Virke

Bertel O Steen AS 

Bilia Personbil AS 

Norsk Scania AS 

Felleskjøpet Agri ASA 

Reitangruppen AS 

Norengros  

Norgesgruppen ASA 

Gresvik Retail Group AS

Prioriterte aktører Se s  43 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Varehandelsnæringen sysselsetter en stor del av befolkningen og 
har betydning for historien om og utviklingen av norsk økonomi, 
arbeidsliv, velferd og velstand  For Arkivverket vil det være viktig å 
sørge for at de store utviklingstrekkene dokumenteres  Arkivverket 
vil søke å bevare dokumentasjon fra de største og mest innflytelses-
rike aktørene  Det gjelder de landsdekkende handelsnettverkene og 
kjedene, samt organisasjonene som legger premisser for bransjen 
og de ansatte  Arkivverket skal ikke dokumentere enkelte butikker 
eller verksted, med mindre de kan sies å ha en spesiell nasjonal eller 
internasjonal betydning 
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Transport og lagring

Samfunnsområdet dekker passasjer- og godstransport med jernbane, veitransport, 
 skipsfart eller luftfart og tjenester i tilknytning til dette som transportsentraler, godstermin-
aler, parkeringsanlegg og lagerdrift  Det omfatter også post- og distribusjonsvirksomhet  Det 
offentlige Norge har hatt en sterk rolle i utviklingen av virksomheter innenfor deler av dette 
samfunnsområdet   Det gjelder spesielt innenfor jernbanedrift, post og rutebiltransport  
Næringer som skipsfart, flytrafikk og landtransport av gods og passasjerer har derimot 
vært preget av private aktører  I senere år har det vært en økende grad av  privatisering 
også innenfor den delen av sektoren hvor det offentlige tidligere har hatt en stor rolle  
 Organisasjoner under samfunnsområdet består av yrkes-, bransje-, og fagsammen-
slutninger og intere sse organisasjoner 

Redningsselskapet 

Posten Norge 

Trygg trafikk 

Norges Automobilforbund 

NHO Logistikk og Transport 

NHO Transport 

NHO Luftfart 

NHO Sjøfart 

Vy Buss AS/ VY Tog AS 

Fred  Olsen & Co  

Fjord1 

Norwegian AS 

Wilh  Wilhelmsen Holding ASA 

Spordrift AS

Prioriterte aktører Se s  44 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Det vil være viktig for Arkivverket å følge opp bevaring av nyere 
dokumentasjon etter tidligere helt eller delvis offentlig eide aktører  
I tillegg skal Arkivverket søke å dokumentere de største og mest 
innflytelsesrike private virksomhetene og de landsdekkende orga-
nisasjonene  
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Overnattings- og 
 serveringsvirksomhet

Samfunnsområdet dekker korttidsovernatting til gjester og turister samt servering av mat 
og drikkevarer  Det innebærer blant annet hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferie -
leiligheter og campingplasser, restaurantvirksomhet,  cateringvirksomhet, kantinedrift og 
drift av barer  Bedriftene varierer fra store nasjonale konsern til små lokale virksomheter  
Organisasjonene består av yrkes-, bransje-, og fag sammenslutninger og interesseorganisa-
sjoner 

Arkivverkets ansvar 
Overnattings- og serveringsvirksomhet er en del av norsk reise-
livsnæring  Den har betydning for blant annet norsk arbeidsliv, 
norsk økonomi og norsk omdømme internasjonalt  For Arkivverket 
er det viktig at de nasjonale utviklingstrekkene innenfor samfunns-
området dokumenteres  Det betyr bevaring av dokumentasjon fra 
de største og mest betydningsfulle bedriftene og organisasjonene, 
som definert i de generelle bevaringskriteriene  Arkivverket skal for 
eksempel ikke dokumentere enkelthoteller, restauranter eller andre 
mindre regionale eller lokale virksomheter, med mindre de kan sies 
å ha nasjonal betydning 

Norske Kokkers Landsforening 

NHO Reiseliv 

De Historiske- hotell og Spisesteder SA 

Strawberry Group AS 

Scandic Hotels AS 

Radisson Hotels Norway AS  

Select Service Partner AS  

SODEXO AS 

Peppes Pizza AS 

Bagatelle 

Gastronomisk Institutt

EUREST AS Compass Group 

Prioriterte aktører Se s  44 for supplerende liste
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Media, informasjon 
og kommunikasjon

Samfunnsområdet omfatter produksjon og formidling av informasjon og kulturelle 
 produkter, levering av midler til overføring og formidling av disse produktene, samt data og 
kommunikasjonstjenester og andre informasjonstjenester  Det gjelder blant annet aktører 
innenfor forlagsvirksomhet, mediekonsern, kringkasting, utgivelse av aviser, nyhetsbyrå-
er, produksjon av datavare og telekommunikasjon  Norske medier er dominert av store 
konsern og relativt  kompliserte  eierforhold, ofte med internasjonale aktører  involvert  Det 
er flere interesseorganisasjoner, bransjeorgani sasjo ner,  arbeidstakerorganisasjoner og 
faglige utvalg   Telekommunikasjon er en bransje preget av rask utvikling og teknologisk 
pionervirksomhet  Produksjon av dataspill er også omfattet av området og er eksempler 
på ny utvikling og representerer et skifte innen kultur og fritidsaktiviteter som man ikke har 
sett maken til før (fanges også opp under Idrett, rekreasjon og fritid)  En rekke personer av 
nasjonal betydning finnes innen samfunnsområdet  Fremtredende pressefolk, redaktører, 
forskere innen medievitenskap og journalistikk, muligens gründere innen telekommuni-
kasjon, forlagsfolk mm 

Mediebedriftenes landsforening MBL

Norsk forleggerforening 

Norsk Rikskringkasting AS  

Dagbladet  

Schibsted 

Finn no 

Gyldendal

Aftenposten 

VG  

Landslaget for Lokalaviser 

Funcom

Aller-gruppen

VISMA

TELENOR NORGE AS

Prioriterte aktører Se s  44 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Arkivverket ved Riksarkivet har hatt et særlig ansvar for bevaring 
av arkiv fra mediefeltet, forankret i et samarbeid med Presse-
historisk museum på 80- og 90-tallet og deretter en større samling 
 p ressarkiver fra ulike organisasjoner og foretak som ble overført til 
Riksarkivets bestand da museet ble avviklet  Arkivverket ønsker å 
bygge videre på dette grunnlaget ved å motta tillegg til eksisterende 
arkiv og utvide med nye arkiv fra aktører innen hele feltet media  
Når det gjelder informasjon og kommunikasjon, vil særlig nasjona-
le aktører innen radio, fjernsynsproduksjon, telekommunikasjon 
og informasjonsteknologi pekes på  Det vil i hovedsak si bevaring 
av arkiv fra nasjonalt omspennende organisasjoner, bedrifter og 
 institusjoner, samt et knippe personarkiver fra aktører som på ulikt 
vis har påvirket utviklingen og preget utformingen av mediefeltet, 
informasjonsteknologi, forlagsvirksomhet og radio- og fjernsyns-
produksjon  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Innen mediefeltet finnes det blant annet svært omfattende foto-
samlinger og filmproduksjoner  Dette er kostnadskrevende å bevare 
og krever ansvars- og arbeidsdeling mellom ulike bevaringsaktø-
rer  Innen informasjon og kommunikasjon  grenser Arkivverkets 
 bevaringsområde mot flere  Når det gjelder forlag og musikk,  film-, 
video- og fjernsynsproduksjon, møter Arkivverkets nasjonale 
ansvar særlig Nasjonalbibliotekets   Når det gjelder telekommuni-
kasjon og utvikling av informasjonsteknologi, møter Arkivverket 
Teknisk Museums domene  Når det gjelder nyhetsbyråer, aviser og 
 presseforbund har arbeiderbevegelsen hatt en klar representasjon, 
Arbarks  bevaringsområde grenser mot Arkivverkets  Det er ønskelig 
fra Arkivverkets side å klargjøre grenseoppganger mellom nasjonale 
aktører innen dette feltet 
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Finansiering  
og forsikring

Samfunnsområdet omfatter finansiell formidling, forsikring, gjenforsikring og pensjonskas-
ser, samt hjelpetjenester i forbindelse med slike enheter  Inkluderer også eie av aktiva som 
f eks  virksomheten til holdingsselskaper, verdipapirfond, investeringsselskaper og lignende 
finansiell virksomhet forretningsbanker, sparebanker, filialer av internasjonale konsern, 
forsikringsselskap, skadeforsikring og livsforsikring (tilbys ofte fra samme firma) 

Finans Norge 

Finansforbundet 

Oslo Børs 

DNB Bank ASA 

Nordea ASA 

Sparebank1 Alliansen

Danske bank 

Handelsbanken Norge

IF 

Tryg  

Fremtind

Storebrand ASA

Gjeldsoffer-alliansen 

Landkreditt Bank AS

Prioriterte aktører Se s  45 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar  
Finansnæringen har blitt kalt «næringslivets blodomløp»  Den 
 legger grunnlag for investeringer, utgjør systemet for økonomisk 
 sirkulasjon i samfunnet og er sterkt regulert av det offentlige 
gjennom lovgivning og tiltak  Finansnæringen er grunnlag for 
 samfunnsutvikling både nasjonalt og regionalt fordi lånefinans-
iering og investering muliggjør innovasjon, etablering og utvikling 
av næringsvirksomhet  Arkivene vi bevarer her, kan dermed gi et 
bilde av generell utvikling innen næringsliv og økonomisk liv for 
øvrig   Arkivverket bør sørge for å få inn arkiver fra private bank-
næringer som komplementerer de offentlige bankarkivene vi 
 allerede tar imot  Vi bevarer allerede mange store arkiver etter 
blant annet  Norges Bank  Vi vektlegger særlig å samle inn arkiver 
som gir et bredt bilde av utviklingen innen bank og forsikring i 
Norge  En utfordring er alle fusjonene og endringer i eierskap  Det 
kan i noen tilfeller føre til at vi tar inn også arkiv fra regionale bank/ 
forsikringsforetak dersom disse er rester etter innfusjonering i ett av 
de større nasjonale konsernene 
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Eiendom

Eiendomsbransjen er en ung bransje i Norge  Etter bank- og finanskrisen på 1980-tallet 
vokste det fram en næring med store eiendomsselskaper  Næringen omfatter  utviklere, 
  eiere, forpaktere, agenter og/eller meglere på ett eller  flere av følgende områder: kjøp 
eller salg av fast eiendom,  utleie av fast eiendom, eiendomsutvikling, annen virksomhet 
i  forbindelse med fast eiendom som f eks  taksering og  oppdrag som deponeringsagent 
i forbindelse med fast  eiendom  Bransjen er delvis preget av gründer- og familie bedrifter 
med lokal forankring, men bildet er i ferd med å  endres mot internasjonalisering og 
økt  profesjonalisering  Eiendomsbransjen utvikler og forvalter bygninger og  områder 
og  realiserer politiske areal- planer  Både bolig- og næringsbygg utvikles innen denne 
 næringen  Gjennom sine eiendommer og utviklingsprosjekter bidrar bransjen til by- og 
regionsutvikling og arealendring  Den har dermed stor påvirkning på omgivelsene våre, 
gjennom å utvikle boligstandard og byggeskikk etc  Det er en næring i fremvekst, som har 
satt preg på økonomisk utvikling de siste 30 år 

Norges Eiendomsmeglerforbund 

Norges takstmannforbund 

Norsk Eiendom

DNB Eiendom 

Taksering Norge 

Allti Forvaltning

Løvenskiold 

Eiendomsmegler 1

Studentsamskipnaden 

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Selvaag 

Olav Thon Gruppen AS

Eie

Eiendomsmegler Krogsveen

Prioriterte aktører Se s  45 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Næringen påvirker fysisk, materiell og infrastrukturell utvikling av 
landet  Mye av dette skjer på regionalt og lokalt nivå, men det er 
flere store aktører som har landsomfattende virksomhet  Arkiv-
verket søker å bevare arkiver fra sentrale aktører på overordnet og 
nasjonalt nivå  Vi ønsker arkiver som gir informasjon om utvikling av 
bransjen både gjennom bransjeforeningene og sentrale eiendoms-
forvaltere og eiendomsutviklere og -meklere  Siden dette er en ny 
næring, vil det trolig være større andel digitale arkiver  Området 
grenser mot samfunnsområdene Finans og Bygg- og anlegg  I tillegg 
vil man finne «støttenæringer» som arkitekter under «Faglig, viten-
skapelig, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting»  



25 BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIV

Bolig og  
lokalmiljø

Samfunnsområdet omfatter lokalsamfunnsutvikling,  grendelag, velforeninger og 
 forsamlingshus, i tillegg til  borettslag og foreninger knyttet til bolig  Typisk for dette vil være 
borettslag, velforeninger og andre lokale foreninger eller sammenslutninger hvor det er 
boområdet som er det bindende elementet  De fleste aktørene innenfor samfunnsområdet 
er foreninger  Det er få eller ingen bedrifter eller institusjoner knyttet til dette samfunns-
området  Det finnes heller ingen aktuelle personarkiver da sentrale personer først og fremst 
har en lokal tilknytning  Samfunnsområdet omfatter også arbeidstrening  Virksomheter 
som driver  arbeidstrening er først og fremst knyttet til sitt primære samfunnsområde som 
f eks  handel, helse og sosial eller religion og livssyn  I dette samfunnsområdet er det kun 
foreninger som har arbeidstrening som sitt primære virke 

Vellenes fellesforening 

Norsk forening mot støy 

Norsk BOBY 

Natteravnene Norge 

NBBL - Norske Boligbyggelags Landsforbund 

Boligbyggelaget Usbl

Huseierne 

Leieboerforeningen 

Norsk hytteeierforbund/Norges hytteforbund 

Arbeidssamvirkenes landsforening

Prioriterte aktører Se s  45 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Samfunnsområdet er som navnet tilsier, i stor grad lokalt forankret  
Arkivverkets oppgave er å bevare de virksomheter som represente-
rer området på et nasjonalt nivå - for eksempel fellesforeninger og 
andre former for sammenslutninger  Bolig og lokalmiljø er et smalt 
samfunnsområde, og det er begrenset hvor mange aktører som er 
bevaringsverdige i henhold til Arkivverkets generelle kriterier  Det er 
også et område som har få eller ingen representative bedrifter eller 
personer  
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Utdanning  
og forskning

Samfunnsområdet omfatter universitetene, høgskolene og hele det offentligeog private 
skoleverket  Det omfatter også private forskningsinstitusjoner  Området er i stor grad styrt 
av offentlige sektor, men det finnes private aktører på alle nivåer  Grenseoppgangen kan til 
tider være uklar, hvorvidt et arkiv vil anses som offentlig eller privat  Området vil inneholde 
innsats fra enkeltpersoner i verv som har påvirket forsknings- og utdanningspolitikken 
nasjonalt 

Arkivverkets ansvar 
Arkivverket skal bevare privatarkiver innen forskningsområdet i 
Norge, som viser institusjonell, vitenskapsintern, fagpolitisk, annen 
vitenskapshistorisk utvikling og forskningens samfunnsrelevans  
Herunder hører arkiv fra forskningsinstitutter i privat sektor, samt 
relevante private helseinstitusjoner som driver forskning  Arkiv fra 
fagforenings- og organisasjonsliv knyttet til forskning og forsknings-
politikk vil også inngå  Arkivverket bevarer arkiver fra private lands-
dekkende utdanningsinstitusjoner med godkjenning fra NOKUT 
(Nasjonaltorgan for kvalitet i utdanning)  Arkivverket skal bevare 
nasjonale og overordnede forbund fra privat undervisningssektor, 
samt organisasjoner fra lærer- og undervisningsområdet  Private 
høyskoler og vitenskapelige høyskoler vil i en del tilfeller ligge under 
Arkivverkets bevaringsfelt  Nasjonale kjeder innen videregående 
privatistutdanning vil også inngå, noen av disse har først og fremst 
nettbasert undervisning 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
MDA har ansvar for historiske arkiv innen misjon og diakoni  De 
utdanningsinstitusjonene som faller inn under dette feltet, vil først 
tilfalle MDA eller avtales med MDA som koordineringsansvarlig 
innen samfunnsområdet misjon og diakoni  FAFO faller innunder 
Arbarks ansvarsfelt 

Forskerforbundet 

Utdanningsforbundet 

Norsk Montessoriforbund 

Norske Fag og Friskolers Forbund 

Norges handelshøyskole

Handelshøyskolen BI

Westerdahls School of Arts, Communications and Technologi 

Institutt for energiteknikk

Norsk Regnesentral

Chr  Michelsens Institutt

Fridtjof Nansens Institutt

Norges Geotekniske Institutt

Peace Research Institute Oslo 

NORCE Norwegian Research Centre AS

Prioriterte aktører Se s  45 for supplerende liste
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Helse og sosial

Helse- og sosialtjenesten er en av samfunnets største   sektorer målt i sysselsetting 
og  ressursbruk  Den er over veiende offentlig finansiert  Som et supplement har det 
vokst  framprivate virksomheter  Fra og med 2002 er det staten gjennom de regionale 
helseforetak ene (RHF) som har plikt til å sørge for nødvendige spesialisthelsetjenester til 
befolkningen  Foruten drift av sykehus og  poliklinikker, omfatter spesialisthelsetjenesten 
f eks  ambulanse og  laboratorie-virksomhet  Privat helsetjeneste omfatter  private sykehjem, 
sykehus, poliklinikker, laboratorier,  privatpraktiserende leger, tannleger, fysioterapeuter 
med mer  Mange av disse får større eller mindre deler av sin  virksomhet finansiert gjennom 
avtaler om tjenesteytelse på vegne av kommuner eller helseforetak  Det har de senere årene 
vært en vekst i andelen av private tjenesteytere, ikke minst etter at fastlegeordningen ble 
etablert i 2001 

Den norske legeforening 

Norsk sykepleierforbund 

Den norske jordmorforening

Norsk psykologforening 

Den norske tannlegeforening 

Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Norske kvinners sanitetsforening 

Norges blindeforbund 

Kreftforeningen 

Norsk luftambulanse 

Norsk pasientforening 

Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon 

Bunadsgeriljaen 

Landsforeningen for voldsofre

Prioriterte aktører Se s  46 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar  
Området helse og sosial avgrenser seg mot virksomheter som faller 
inn under spesialisthelsetjenesten og skal levere sine arkiver til 
Norsk Helsearkiv  De som skal gjøre dette vil kun avlevere pasient-
journalene, derfor vil de administrative arkivene falle utenfor denne 
ordningen  De administrative arkivene innenfor helse og sosial, som 
har offentlig eierskap vil, etter arkivloven med forskrifter, avleveres 
til Arkivverket og (fylkes)kommunale arkivinstitusjoner  Flere av de 
private sykehusene er underlagt de private helseforetakene, som 
igjen er eid av Helse- og omsorgsdepartementet  Det foreligger 
vedtak om at helseforetakene skal følge arkivloven og dermed også 
avleveres  Dette gjelder imidlertid ikke for de private som kan være 
aktuelle for bevaring som privatarkiv  Arkivverket vil arbeide for 
å bevare arkiver etter interesseorganisasjoner og prioritere disse 
for bevaring  Her bør det prioriteres landsomfattende organisa-
sjoner med høyt medlemstall  De private arkivene vil være med på 
å  belyse utviklingen i norsk helse- og sosialvesen og økningen av 
private aktører  Det kan være arkiver etter spesialister innen sitt 
fagfelt f eks  pediatri, onkologi, folkehelse eller gründere som har 
vært med å etablere private helsetilbud 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Det finnes mange eksempler på annen bevaring av privatarkiver 
fra helse- og sosialsektoren ved arkivinstitusjonene  Mange av de 
bevarte arkivene har en tydelig regional eller lokal tilknytning  Dette 
kan være arkiver etter nedlagte institusjoner innenfor barnevern, 
sanatorier og lokale sykehus  Arkivinstitusjonene har allerede 
 bevart mange slike arkiv    

Noen arkivinstitusjoner har også tatt på seg ansvar for arkiver 
med nasjonalt preg, og det finnes også arkiver som det ennå er 
 uavklart om andre arkivinstitusjoner ønsker å ta på seg ansvaret 
for   Eksempler på at andre arkivinstitusjoner allerede har tatt på 
seg slikt nasjonalt ansvar kan være at Skeivt Arkiv har bevart arkivet 
etter HIV Norge, og Oslo byarkiv har tatt imot arkiv etter Blå Kors 
Norge  Det kan være flere slike avgrensninger, som for eksempel 
at MDA kanskje kan tenke seg å bevare arkivene etter de diakonale 
helse- og omsorgstjenestene 
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Kunst og kultur

Samfunnsområdet kunst og kultur er svært  omfattende   Relevante aktører for privatarkiv-
planen finnes blant  kunstnere, forfattere, andre kulturpersoner, bedrifter som driver handel 
og/eller forvaltning, og store foreninger og  interesseorganisasjoner innenfor feltet   Vi  skaper, 
 formidler og opplever kunst og kultur i både offentlige og private rom  Vi har offentlige 
arenaer der kunst og kultur utøves av  private aktører, og de private aktørene er i stor grad 
 avhengig av  offentlig støtte  Aktørene i planen er delt inn i følgende  områder: Billedkunst, 
litteratur, musikk, scenekunst og film  Bokforlag og plateselskaper dekkes av samfunns-
området Media, informasjon og kommunikasjon 

Arkivverkets ansvar 
Kunst og kultur er en del av vår nasjonale, lokale og individuelle 
identitet  Det spiller en betydelig rolle i både det private og det 
 offentlige rom  Dokumentasjonen har kultur- og sosialhistorisk 
verdi  I tillegg utfyller den de offentlige arkivene da private  aktører 
i stor grad utøver den offentlige kulturpolitikken  Arkivverkets 
 bevaringsansvar vil være dokumentasjon som faller under de 
 generelle bevaringskriteriene i planen, som ikke fanges opp hos de 
mange andre institusjonene som har tydeligere ansvar på feltet 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Dokumentasjon av kulturfeltet på et nasjonalt nivå ivaretas av flere 
institusjoner  Nasjonalbiblioteket bevarer arkiv etter forfattere, 
kunstnere og andre kulturpersoner  De bevarer dokumentasjon av 
musikk – et ansvar de deler med Rockheim og Senter for folkemu-
sikk og folkedans og film- og scenekunst  Dokumentasjon av norsk 
dansekunst finnes i Dansearkivet som forvaltes av Danseinformasjo-
nen  Denne dokumentasjonen skal på sikt avleveres til Arkivverket  
Norsk scenekunst blir også dokumentert gjennom  Scenewebar-
kivet, et nasjonalt digitalt arkiv for norsk profesjonell scenekunst  
Samisk kunst og kultur og duodji dokumenteres av Samisk arkiv 

Den norske bokhandlerforening 

Den norske forleggerforening 

Unge kunstneres samfunn 

Tono 

Norges musikkorps forbund 

Den norske opera 

Øyafestivalen og andre knutepunktfestivaler 

Norges danseforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Museumsforbund

Kulturforbundet

Norsk biblioteksforening

Arkivforbundet

Kunstnerforbundet

Prioriterte aktører Se s 47 for supplerende liste
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Tro og livssyn

Samfunnsområdet tro og livssyn omfatter representasjon av de store verdensreligionene 
jødedom, kristendom, islam, hinduisme og buddhisme med tilhørende og  underliggende  
retninger og organiseringer  Det innbefatter videre  ulike  re ligiøse samfunn av mindre om-
fang og  utbredelse, samt såkalt nyreligiøsitet og alternative trosbevegelser     I til legg  finner 
vi humanetikk, ateisme og skeptisisme  Alle  organisasjoner med et formål som består i å 
dyrke  religiøst fellesskap, fremme spredning av en religion eller et  bestemt livssyn, faller inn 
under dette samfunnsområdet   Likeså finner vi virksomheter som arbeider for brobygging 
og økt forståelse mellom trossamfunn  I en del tilfeller kan det være vanskelig å plassere 
en virksomhet under ett  samfunnsområde   Den kan i utgangspunktet være tuftet på et 
religiøst grunnsyn, men hovedformålet til virksomheten er av mer praktisk, sosial, kunst-
nerisk eller kommersiell art  Dette kan være omsorgsinstitusjoner, hjelpeorganisasjoner, 
 rusomsorgstiltak eller musikkutgivere, bokhandlere og  forlag  Her vil det gjøres avveininger 
i det enkelte tilfellet 

Arkivverkets ansvar 
Religiøse holdninger, trostilhørighet, religiøs deltagelse og religiøse 
handlinger i det norske samfunnet er i endring  Religionsformen 
som har dominert det norske samfunnet i århundrer, protestantisk 
kristendom, viker gradvis plass til andre religiøse retninger og økt 
sekularisering  Det er viktig for Arkivverket å dokumentere denne 
utviklingen  Arkivverket bevarer dokumentasjon fra ulike tros-
retninger og økumenisk arbeid på nasjonalt nivå  Dokumentasjon av 
lokale menigheter og bevegelser bevares regionalt  Arkivene etter 
Den Norske Kirke bevares av Arkivverket, og bør også i fremtiden 
bevares av Arkivverket uavhengig av offentlig eller privat tilknytning  
For øvrig vil Arkivverket fokusere på bevaring av dokumentasjon 
fra trossamfunn som ikke er medlemmer av Norsk Råd for Misjon 
og Evangelisering (NORME) eller Norges Kristne Råd, da disse vil 
ivaretas av MDA  Noen av disse medlemmene har imidlertid allerede 
levert sine arkiv til Arkivverket, blant annet Misjonskirken og den 
Evangelisk Lutherske Frikirke  Arkivverket vil ta imot tilvekster til de 
aktørene dette gjelder  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Misjons- og diakoniarkiver nasjonalt bevares av MDA  I henhold til 
avtale med Arkivverket vil de også utvide sitt ansvarsområde til å 
gjelde kristne kirker og organisasjoner generelt, med unntak av Den 
Norske kirke  Dette er en utvikling som Arkivverket stiller seg positiv 
til og vil samarbeide om fremover  Grenseoppganger og fordeling av 
ansvar på dette samfunnsområdet vil derfor utvikles videre 

Den norske kirke

Human-Etisk forbund 

Islamsk råd Norge 

World Islamic Mission 

Buddhistforbundet

Norges Hindu Forum  

Sikher i Norge 

Bahaisamfunnet i Norge 

Humanistforbundet 

Ateistene/Hedningsamfunnet

Muslimsk dialognettverk Norge

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Prioriterte aktører Se s  48 for supplerende liste
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Idrett, rekreasjon og  
sosiale foreninger

Samfunnsområdet omfatter organisert idrett, rekreasjon og sosiale foreninger  Rekreasjon 
og sosiale foreninger vil være f eks  friluftsliv, sosiale klubber eller annet innen hobby og fri-
tid  Idrett er Norges største folkebevegelse og består av en rekke ulike aktører  Flere sosiale 
foreninger og rekreasjon faller inn under andre samfunnsområder, f eks  miljøvern, politikk, 
helse, ungdomsarbeid og inkludering 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 

Skiforeningen

Norges turmarsjforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Den Norske Turistforening

Norsk toppidrettsgymnas 

Norsk strikkeforbund

NISO – Norske idrettsutøveres sentralorganisasjon 

Norges sjakkforbund

Det norske hageselskap

KANDU Norsk Dataungdom

Særforbund underlagt Idrettsforbundet

Norges sopp- og nyttevekstforbund 

Brigdeforbundet

Prioriterte aktører

Arkivverkets ansvar 
Organisert idrett og foreningsliv spiller en betydelig rolle i norsk 
 kultur på alle nivåer; nasjonalt, lokalt og individuelt  Det er en stor 
del av vår historie og våre liv – fra barn til senior, som utøvere, 
 deltakere eller tilskuere  Arkivverket vil ta et spesielt ansvar for 
dokumentasjon av Norges idrettsforbund - det øverste organet i 
Norges største folkebevegelse  Det samme gjelder Idrettsforbund-
ets særforbund  Dokumentasjon av idrettskretsene bør bevares 
regionalt  Arkivverket vil også ta et ansvar for dokumentasjon av 
den Norske Turistforening - Norges største friluftslivsorganisasjon  
Turistforeningens medlemsforeninger og lokallag bør bevares 
 regionalt   
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Arbeidsgiver-  
og arbeidstaker- 
organisasjoner

Norge kjennetegnes av trepartssamarbeidet som er et  samarbeid mellom organisasjoner 
som  representerer  arbeidsgivere og arbeidstakere (partene) og staten   Rundt forrige år-
hundreskifte var partene i arbeidslivet etablert (Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon, 
nå LO, og Norsk  Arbeidsgiverforening, nå NHO)  Under første  verdenskrig økte bruken av 
råd og utvalg i forbindelse med et økende statlig engasjement  Her satt først og fremst 
 representanter for næringslivets organisasjoner  I 1935  inngikk  partene i  arbeidslivet 
Hovedavtalen  Fra midten av 1930-tallet  fortsatte veksten i offentlige råd og utvalg med 
 interessere presentasjon  Særlig organisasjoner knytta til det  økonomiske liv hadde slik 
representasjon før krigen  Organisasjonene var blitt et av de viktigste styrings elementene 
i samfunnet vårt sammen med markedet,  forvaltningen og folkevalgte organer  Vi har på 
1900- tallet sett framveksten av et demokrati med sterke innslag av  korporative trekk (for-
handlingssystem mellom staten og  organiserte interesser)  Hovedtyngden av dem som er 
 innvevd i den offentlige beslutningsprosessen er fremdeles organisasjoner i arbeids- og 
næringsliv 

Arkivverkets ansvar 
Arkivverket skal bevare arkiv fra arbeidstaker- og arbeidsgiver-
organisasjoner på overordnet nivå (hovedorganisasjoner)   Yrkes-, 
bransje- og fagforeninger på bransjenivå som skal bevares er nevnt 
under de enkelte samfunnsområdene  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Andre hovedorganisasjoner vil finnes hos Arbark og MDA og andre 

NHO 

Akademikerne 

Hovedorganisasjonen Virke  

Spekter 

KS 

SMB Norge 

YS 

UNIO 

Prioriterte aktører
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Barne- og ungdoms- 
organisasjoner

Norge er et organisasjonssamfunn der også barn og unge er en sentral del av denne 
 aktiviteten med organiserte fritidsaktiviteter av alle slag  Denne typen organisasjoner vil 
også være å finne under andre samfunnsområder i planen, som for eksempel politiske 
 ungdomsorganisasjoner i samfunnsområdet Politikk og politiske organisasjoner 

Landsrådet for Norske ungdomsorganisasjoner 

Norges speiderforbund  

KFUK - KFUM 

4 H 

Ungdom og fritid 

Noregs ungdomslag

Norges bygdeungdomslag 

Prioriterte aktører

Arkivverkets ansvar 
Vurdering av bevaringsverdige aktører og dokumentasjon for Arkiv-
verket innenfor samfunnsområdet følger bevaringspolitikken og de 
generelle bevaringskriteriene i planen  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Andre hovedorganisasjoner vil finnes hos Arbark og MDA og andre 
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Legater og fremme av  
frivillighet. Inter nasjonale  
organisasjoner

Samfunnsområdet omfatter fond/legater som støtter  veldedige allmen nyttige 
formål, humanitære organisasjoner med internasjonalt hjelpearbeid, samt 
 organisasjoner som driver sosialt arbeid og påvirkning for dette i Norge  Denne 
typen organisasjoner er sentrale i norsk organisasjonsliv og driver for en stor del 
også innsamlingsvirksomhet  Mange har internasjonalt virkefelt  Eksempler på 
 internasjonale organisasjoner er internasjonale vennskaps- og utvekslingspro-
grammer, internasjonalt nødhjelp- og bistandsarbeid og menneskerettighets- og 
 fredsarbeid 

Fokus – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål 

Amnesty International 

Dråpen i Havet 

Refugees Welcome to Norway 

Velferdsalliansen 

Stiftelsen rettferd for taperne 

Kavlifondet 

Foreningen for human narkotikapolitikk 

Ungdom mot narkotika  

Regnskogfondet 

Kirkens bymisjon 

Leger uten grenser 

Utviklingsfondet 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Prioriterte aktører Se s  48 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Vurdering av bevaringsverdige aktører og dokumentasjon for Arkiv-
verket innenfor samfunnsområdet følger bevaringspolitikken og de 
generelle bevaringskriteriene i planen  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Andre typer nasjonale organisasjoner vil finnes hos Arbark og MDA 
og andre  For eksempel arkivet etter Norsk Folkehjelp (Arbark), SAIH 
(Arbark), Blå Kors (Oslo byarkiv) 
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Mangfold og  
inkludering

Det norske samfunnet er preget av mangfold  Norge har et urfolk, samene som 
tradisjonelt har bodd i Sápmi, som strekker seg over Norge, Sverige, Finland og 
Russland  Her er flere nasjonale minoriteter med egen status: kvener,  romanifolket, 
rom, skogfinner og jøder  Nyere innvandring har gitt også flere nye minoriteter  
Grupper som definerer seg ut fra legninger, funksjonsnivå mm , er nå også en del av 
mangfoldsbildet 

Antirasistisk senter  

Norsk innvandrerforum  

LIN – Likestilling, Inkludering og Nettverk

Minotenk – minoritetspolitisk tenketank  

Seema - senter for mangfoldsledelse 

Innvandrernes landsorganisasjon  

MiR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk 

LIM – Likestilling, inkludering, mangfold  

Sisters in Business 

Riddu Riddu festivala  

Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)  

Norske Kveners Forbund 

Kvenlandsforbundet  

Norsk-finsk forbund

Prioriterte aktører Se s 49 for supplerende liste

Arkivverkets ansvar 
Det samiske samfunn får en egen bevaringsplan som utarbeides 
av Samisk arkiv som har nasjonalt ansvar for samisk dokument-
asjon og rapporterer til Riksarkivaren og Sametinget  Arkiv som 
dokument erer den kvenske minoriteten, romanifolket, rom, nye 
minoriteter og mangfold på andre måter er Arkivverkets ansvar  
Vurdering av bevaringsverdige aktører og dokumentasjon for Arkiv-
verket innenfor samfunnsområdet følger bevaringspolitikken og de 
generelle bevaringskriteriene i planen 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Andre typer nasjonale organisasjoner vil finnes hos Samisk arkiv, 
Arbark, Skeivt arkiv og MDA  Oslo byarkiv har hatt et prosjekt kalt 
Oslos multikulturelle arkiver som dokumenterer nye minoriteter og 
tar vare på arkiv etter rom og romanifolk  Glomdalsmuseet tar vare 
på dokumentasjon etter skogfinner og romanifolk  Jødisk  museum 
i Oslo og Jødisk museum i Trondheim tar vare på arkiv fra Det 
 Mosaiske Trossamfund og arkiv med jødisk tilknytning 
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Natur og  
miljøvern

Natur-, klima- og miljøspørsmål er trolig vår tids mest brennbare og aktuelle 
politiske sak  Interesseorganisasjonene innen miljø- og dyrevern er aktive kunn-
skapsleverandører og pådrivere i denne samfunnsdebatten  Dette er nasjonale 
samfunnsaktører med internasjonal forankring og kontakt  Natur – og miljøvern er 
et samfunnsområde som på mange måter er vokst fram som følge av fagpersoner 
og ildsjelers virke  Flere enkeltpersoner har vært avgjørende for samfunnsfeltets 
utvikling 

Arkivverkets ansvar 
Arkivverkets ansvar skal være å ta vare på arkiv etter de organi-
sasjonene som både har solide internasjonale forgreininger som 
eksempelvis Stiftelsen WWF Verdens Naturfond, samt motstemmer 
som ofte har lokal opprinnelse, men som vokser til en nasjonal 
 bevegelse, eksempelvis organisasjonen “Motvind”  Fokus bør rettes 
i spekteret fra pionervirksomhet og utvikling til ad-hoc-bevegels-
er  og underrepresenterte grupper, representert eksempelvis av 
 virksomheter som CICERO og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk  
 Personarkiv dokumenterer hvordan enkeltpersoner kan være 
 viktige drivkrefter i en samfunnsbevegelse   

Mange av arkivskaperene innen dette feltet er relativt unge, 
 digitale og med oppmerksomheten rettet mot handling og framtid  
Derfor er det viktig at Arkivverket kommer “på banen” for å sikre 
 historien til disse aktuelle samfunnsaktørene  Det er svært få andre 
 bevaringsinstitusjoner som har tatt vare på arkiv fra disse virksom-
hetene eller aktørene 

Stiftelsen Miljøfyrtårn                                                    

Noah – for Dyrs rettigheter                                           

Framtiden i våre hender                                               

Zero                                                         

Miljøagentene                                                                 

Stiftelsen WWF Verdens Naturfond                            

Foreningen Våre Rovdyr                                                 

SABIMA-samarbeidsfondet for biologisk mangfold   

Klimarealistene                                                                

Motvind

Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk                                 

Dyrebeskyttelsen                                                            

CICERO Senter for Klimaforskning                         

Miljøstiftelsen Bellona

Prioriterte aktører Se s  49 for supplerende liste
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Politikk og politiske  
organisasjoner

Samfunnsområdet avgrenses til å gjelde partipolitikk og  politiske organisasjoner 
med tydelig partipolitisk agenda   I tillegg innbefatter det store nasjonale  politiske   
beveg elser  som har preget norsk politisk historie og hatt stor påvirknings kraft 
på samfunnsutviklingen  Eksempel på dette er Europabevegelsen og Nei til EU  
 Særinteresseorganisasjoner og fagpolitiske organisasjoner skal plasseres  under 
de samfunnsområdene de tilhører   Nær sagt alle samfunnsområdene vil ha 
 politiske interesseorganisasjoner knyttet til feltet  Arkivene etter disse vil belyse 
utviklingstrekk innenfor de enkelte samfunnsområde og skal derfor samles inn som 
dokumentasjon på samfunnsområdet, ikke som dokumentasjon på politikkfeltet 
som sådan 

Arkivverkets ansvar 
Arkivverket bevarer dokumentasjon etter de landsdekkende 
 politiske partiene i sentrum og på høyresiden i norsk politikk, 
 inkludert partienes tilknyttede landsforbund (kvinnegruppe, 
 ungdomsparti mv ) og andre tilhørende organisasjoner (stortings-
gruppe mv )  De regionale og lokale partiorganisasjoner tas ikke inn 
hos Arkivverket, med unntak av partiarkivene fra Svalbard  I tillegg 
vil politiske aksjoner gjenspeile tidstypiske fenomener, og dermed 
ha bevaringsverdig i Arkivverket  Eksempler på personarkiver er 
statsministre, statsråder, partiledere og andre sentrale politiske 
skikkelser  Kvinners økende deltakelse i politikkfeltet de siste 
 tiårene må gjenspeiles ved å øke dokumentasjonen fra kvinnelige 
politikere representert i Arkivverkets bestand  

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Arbark bevarer arkiver etter partier, organisasjoner og personer på 
venstresiden i norsk politikk 

Miljøpartiet De Grønne

Kystpartiet

Høyre

Venstre

Senterpartiet

Kristelig Folkeparti

Fremskrittspartiet

Europabevegelsen

Europeisk ungdom 

Nei til EU 

Ungdom mot EU 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja  

Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Norsk kvinne- og familieforbund

Pensjonistforbundet

Prioriterte aktører Se s  49 for supplerende liste
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Faglig, vitenskapelig,  
teknisk og  forretnings-  
messig tjenesteyting

Samfunnsområdet omfatter et bredt spekter av spesialisert virksomhet og 
 tjenesteyting av ulik art  Området om handler blant annet juridisk og regnskaps-
messig tjenesteyting,  administrativ rådgivning herunder PR og kommunikasjons-
tjenester, bedriftsrådgivning, arkitektvirksomhet,  annonse- og reklamevirksomhet, 
fotografvirksomhet,  veterinærtjenester og markeds- og opinionsundersøkelser  
Forretningsmessig tjenesteyting vil omfatte for eksempel utleievirksomhet, 
 rekruttering og formidling, bemannings byråer, reisebyrå, vakttjenester og eien-
domsdrift 

Arkivverkets ansvar 
Vurdering av bevaringsverdige aktører og arkiv innenfor samfunns-
området vil følge bevaringspolitikken og de generelle kriteriene 
til Arkivverket  Samfunnsområdet er sammensatt og vanskelig å 
avgrense, noe som gjør det utfordrende å vurdere hva som må til for 
å dokumentere området på en tilstrekkelig måte  De identifiserte 
aktørene i planen under samfunnsområdet vil sannsynligvis ikke 
være tilstrekkelige  Det må gjøres løpende vurderinger i henhold til 
enhver tid prioriterte satsinger for privatarkiv i Arkivverket 

Den norske advokatforeningen  

Den norske revisorforeningen

Norske arkitekters landsforbund  

Norske landskapsarkitekters forening 

Abelia

First House 

Norsk Gallup / Kantar

Norsk forening for service og renhold

Adecco

Personalhuset

Securitas

Markedsforbundet

Prioriterte aktører Se s 50 for supplerende liste
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Nordområdene  
og Svalbard

Som nordområdene forstås ofte Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark), Barentsre-
gionen med Barentssamarbeidet og Arktis   Svalbard og Arktis er nøkkelområde for norsk 
og internasjonal klima- og miljøforskning  Fiskeri- og havbruksnæringen, mineralnæring, 
turisme, skipsfart og olje- og gassindustri er sentrale  næringer i nord  Klimaendringene og 
issmelting i Arktis medfører nye muligheter for maritime næringer i Nordområdet og åpning 
av nye handelsveier og mer sjøfart  Privatarkiv kan være knyttet til Barentssamarbeidet, 
som gjelder  næringslivssamarbeid, klima- og miljøsamarbeid, helse, kulturfeltet mv  Sam-
arbeidet over landegrensene har vært og er en sentral side av nordområdepolitikken  Det 
sirkumpolare samarbeid i Arktis gjennom Arktisk råd, som har fast sekretariat i Tromsø, 
retter seg særlig mot klima og miljøforskning i nordområdene  Nordområdene rommer 
videre viktig privatarkiv for samene som urfolk, og for kvenene som en nasjonal minoritet  
Nedbrenninga av Finnmark og Nord-Troms under krigen har medvirket til at dokumenta-
sjonsgraden er mindre enn for resten av landet  Dette taler for økt bevaring av privatarkiv fra 
nordområdene  

Arkivverkets ansvar 
Arkivverket vil ha særlig fokus på innhenting og bevaring av arkiv og 
dokumentasjon fra nordområdene og Svalbard  

Privatarkiv utgjør en stor og sentral del av arkivbestanden på 
Svalbard, som er viktig å bevare for å belyse Svalbards historie og 
virksomheten på øygruppa  Et sentralt utviklingstrekk på  Svalbard 
de siste tiårene er at forskning og turisme har overtatt for kulldriften 
som hovedaktivitet og sysselsettingsgrunnlag  Videre har Long-
yearbyen  et omfattende foreningsliv innen idrett, revy og festivaler  
Etter overgangen til lokalt selvstyre i 2002 har man fått en lokalpoli-
tisk arena med tilhørende partier 

Bevaringssituasjon og tilgrensende ansvar 
Arbark bevarer arkiver etter partier, organisasjoner og personer 
på venstresiden i norsk politikk  Samisk Arkiv utarbeider egen 
 bevaringsplan for privatarkiv 

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

UNIS – Universitetssenteret på Svalbard

Forskningsstasjon Kings Bay AS 

Hurtigruten Svalbard AS 

Svalbard næringsforening

Det norske Svalbardselskap 

Svalbard Turn Idrettslag

Svalbardposten

Spitsbergen revylag

J M  Hansen AS

FRAM – Nordområdesenteret for klima- og miljøforskning 

Arctic frontier

Fly Viking 

Kongsberg Satellite Services

Prioriterte aktører Se s  50 for supplerende liste
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Bevaringsplanen for privatarkiv i Arkivverket har en varighet på 3 – 5 år og skal deretter evalueres  
For å implementere    planen vil flere enheter og avdelinger i Arkivverket være  involvert, og ressurser 
og kompetanse vil bli stilt til rådighet  Arbeidsdelingen mellom enhetene med økonomisk analyse og 
 tilhørende kostnadsberegninger er beskrevet i prosjektet Arbeidsflyt for privatarkiv i Arkivverket   Planen 
er  ambisiøs og vil kreve engasjement i Arkivverket og et godt samarbeid og samhandling med alle 
 fagmiljøer i Norge 

Vi vil gjennomgå arbeidsprosessene for privatarkiv ved alle Arkivverkets lokasjoner for å kunne jobbe 
mer helhetlig og standardisert  Det utarbeides et eget opplegg for rapport ering og statistikk som sier 
noe om måloppnåelse  Måloppnåelse er også avhengig av teknologisk utvikling og bruken av Digital-
arkivet 

Med bakgrunn i bevaringsplanen vil det hver høst bli  utarbeidet en arbeidsplan for neste år i tråd med 
 Arkivverkets styringssystem der prioriteringer, mål og  ressurser vil bli beskrevet 

Bevaringsplanen må også sees i sammenheng med det utviklingsarbeidet som skjer i fagmiljøene 
 regionalt og  nasjonalt, som styrkes gjennom utviklingsmidler og som vi avventer resultater fra 

Administrative og   
økonomiske konsekvenser
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Supplerende  
liste over aktører

Utmarkskommunenes sammenslutning       

Norges Bondelag

Treforedlingsindustriens Landsforening     

TINE SA

Moelven Industrier ASA

Hoff SA

SB Skog AS

NHO Mat og drikke

Norsk Gartnerforbund

Kvinner i Skogbruket

Utmarkslag i ulvesonen

Norsk Seterkultur 

AS Kistefoss Træsliperi

AT Skog SA

Oslo Skinnauksjoner, eller  

Sorma Pels, Braskreidfoss

Graminor AS

Allmenningsdrift Romerike SA 

Stiftelsen Bondens Marked Norge 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 

Matmerk

Det norske Skogselskap

Skogbrukets kursinstitutt

Glommen og Mjøsen Brukseierforening 

Nortura SA

Strand Unikorn AS

Norsvin SA  

AS Meråker Bruk

AS Verdalsbruket

Løvenskiold Vækerø

Fjordland AS

Landbruk

Norges Fiskarlag 

Vónin Refa AS  

Norges Råfisklag 

Norges sjømatråd

Stiftelsen Nor-Fishing 

Norske sjømatbedrifters landsforening

Norges Fiskarkvinnelag

Nergård AS

Mowi

Lerøy Seafood AS

Salmar AS

Norsk Oppdrettsservice AS

Sjømat
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Drivkraft Norge

IndustriEnergi 

ConocoPhillips AS  

VårEnergi AS  

AS Norske Shell   

NorSea Group AS  

Norsk Petroleumsforening 

Offshore Northern Seas ONS 

Odfjell Drilling AS 

Halliburton AS 

Baker Hughes Norge AS 

Oceaneering AS 

Archer AS 

International School of Stavanger 

Subsea 7 Norway AS 

Technip Norge AS

Norsk Oljevernforening For Operatørselskap NOFO 

SAFE 

Repsol Norge AS 

PGNIG Upstream Norway AS 

OKEA ASA 

Kaefer Energy AS 

Beerenberg AS 

DOF ASA 

TGS Nopec Geophysical Company ASA 

EMGS Surveys AS 

Siem Offshore AS 

Olympic Shipping AS 

Havila Offshore AS 

Rystad Energi AS 

Norsk forening for oljeregnskap og skatt ORS 

TEKNA olje og gass

Norwegian Energy Partners NORWEP

Transocean Offshore AS

Bristow 

CHC 

FMC Kongsberg 

Seadrill 

Olje og gass

AQS AS

Jangaard Export AS

Vikenco AS

Hofseth AS

Orkla Health AS

Cargill Aqua Nutritions

Egersund Group 

Polar Quality AS

Coast Seafood AS

Artec Aqua AS

Mørenot Group

Cermaq Group AS

Fiskeribladet AS Fiskaren

Norsk Fiskeoppdrett

Norsk Fiskerinæring

Intrafish

Akvaplan Niva AS

Skretting Aquaculture Research Centre AS

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 

Sjømat forts.
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Talisman 

Compass Group 

Sodexo 

NUI 

Reach Subsea 

DNO NORGE AS

Sotra Contracting 

Total E&P Norge AS  

Teekay 

Gassnova SF 

Petoro AS 

Neptun Energy Norge AS 

Spirit Energy Norge AS

Deep Sea Management AS

Apply AS

Maersk Drilling Norge AS

KCA Deutag Drilling Norge AS

IKM Testing AS

Island Offshore Management AS

Vetco Gray Scandinavia AS

Olje og gass forts.

Norsk Bergindustri 

Norsk bergforening 

Naturstenskompaniet Norge AS 

Norsk Stein AS 

Gunnar Holth Grusforretning AS 

Franzefoss Minerals AS 

Sibelco Nordic AS 

Tjerbo Torvfabrikk AS 

Omya Hustadmarmor AS 

Norcem AS 

Feiring Bruk AS 

AS Rockwool 

Elkems kvartsittbrudd, Tana og Mårnes  

The Quartz Corp AS 

Geo365 

Store Norske Gruvedrift AS 

Sydvaranger drift AS

Titania AS

Norsk geologisk forening   

Lundhs AS 

Franzefoss Pukk As 

Norstone AS 

Saint-Gobain Byggevarer AS 

Veidekke Industri AS 

NCC Industry AS

Hydro Aluminium AS

Alcoa Norway ANS 

Modena Restec AS 

Norges Geotekniske Institutt 

Bergindustri

Kværner AS  Takeda AS

Industri
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Norsk Hydro

Parat 

Tekna 

Aibel AS   

ABB AS 

Hansa Borg Bryggerier AS

Adecco Solutions AS

Kongsberg Defence and Aerospace AS

Mowi AS

Industri forts.

SAR AS 

Lyse Elnett AS

Samarbeidande kraftfylke 

Landsamanslutninga av norske vindkraftkommuner 

Folkeaksjonen mot monstermaster 

Tensio TS AS 

Skagerak Nett AS

Kraftforsyning, vann-, avløp-og renovasjonsvirksomhet

Norsk utleieforening 

Takentreprenørenes Forening  

Treindustrien 

Kulde og Energi 

Norske Boligbyggelags Landsforbund 

Selmer AS 

AF Gruppen ASA 

HENT AS 

NCC Norge AS

Peab AS 

Bravida 

 Fair Play Bygg 

Block Watne 

BDO Norge 

Betonmast 

GK Gruppen AS

Kruse Smith AS

Mesta AS

Backe AS

NRC Group

Implenia Norge

Roadworks AS

Protan AS

Bygg og anlegg

Varner AS 

Norges Bilbransjeforbund

Tesla Motors Norway AS 

Optimera AS 

Apotek 1 gruppen AS 

Elkjøp Norge AS 

Varehandel
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Evry Norge AS

Norsk presseforbund 

Morgenbladet

Norsk Journalistlag 

Norsk presseforbund 

Norsk redaktørforening 

Fagpressen 

Pressens faglige utvalg 

Norsk pressefotografforbund 

Aller 

Bonnier 

Discovery 

Egmont 

Get  

MTG Music    

TV2 gruppen 

Media, informasjon og kommunikasjon

Avinor AS 

Norges Lastebileierforbund 

Yrkestrafikkforbundet

Tide Buss AS 

Hurtigruten AS 

Norled AS 

Widerøe   

Scandinavian Airlines system Denmark-Norway-Sweden SAS 

PostNord 

Color Line Transport AS

Widerøe Ground Handling AS

SAS Ground Handling Norway AS

Schenker AS

Transport og logistikkforbundet

Kollektivtransportforeningen

Boreal Buss AS

Norgesbuss AS

Torghatten Nord AS 

Transport og lagring

Grand Hotel AS 

Nordic Choice Hospitality Group AS  

Britannia Hotel AS 

Bølgen og Moi AS 

Overnattings- og serveringsvirksomhet

Europris Butikkdrift AS 

Skeidar Retail AS 

Komplett no AS 

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 

H & M Hennes & Mauritz AS 

Stormberg AS 

Platekompaniet 

Vianor AS 

XXL Sport & villmark AS  

IKEA AS

Varehandel forts.
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NBBL - Norske Boligbyggelags Landsforbund 

Bolig og lokalmiljø

Aftenposten 

VG  

Dagens næringsliv 

Nationen 

Vårt Land 

Dag og Tid 

Nettavisen 

ABC Nyheter 

Document no 

Resett 

Subjekt 

Faktisk no 

NTB 

Telenor norge as  

Telia norge as  

Get 

Bouvet norge as 

Sopra steria as 

Accenture as

Media, informasjon og kommunikasjon forts.

Finansklagenemda

Gjensidige  

Bank Norwegian 

Bank 2 ASA 

BN Bank ASA 

Eika Kredittbank AS 

Gjensidige Bank ASA 

KLP BankenASA  

Komplett Bank ASA 

MY bank ASA 

Nettfonds bank ASA  

OBOS banken 

Pareto Bank 

Santander Consumer bank ASA 

Sbanken 

Finansiering og forsikring

Aktiv Norsk Folkemuseum

Eiendom

Det Norske Videnskaps-Akademi   Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap  

Utdanning og forskning
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Det Kongelige Selskap for Norges Vel  

SINTEF  

Studenterforbundet 

Den norske historiske forening

Institutt for energiteknikk

Norges Geotekniske Institutt

NORSAR – Norwegian Seismic Array

Norsk Regnesentral

Chr  Michelsens Institutt

Fridtjof Nansens Institutt

Institutt for fredsforskning

Institutt for samfunnsforskning

NORCE Norwegian Research Centre AS

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Stiftelsen SINTEF

Nofima AS

Stiftelsen SINTEF

CICERO Senter for klimaforskning

Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling 

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for vannforskning

Transportøkonomisk institutt

Kristne Friskolers forbund 

ESMOD 

NLA Høgskolen, Bergen Oslo

Atlantis medisinske høyskole

Barrat Dues musikkskole, Oslo 

Bjørknes Høyskole, Oslo 

Norsk barnebokinstitutt  

Rudolf Steinerhøyskolen  

Scandinavian School of Management

Utdanning og forskning forts.

Landsforeningen for barnevernsbarn 

Norsk forbund for utviklingshemmede

Cerebral Parese-Foreningen

ADHD Norge

Forbundet mot rusgift 

Syklistenes landsforening

Autismeforeningen i Norge

Dysleksi Norge

Norges parkinsonforbund

Norsk fosterhjemsforening

Ammehjelpen

Norges Astma- og allergiforbund  

Diabetesforbundet 

Mental Helse

Norsk revmatikerforbund

Norsk sykepleierforbund 

Den norske legeforening 

Den norske tannlegeforening 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Norske kvinners sanitetsforening 

Norges Blindeforbund 

Anonyme Alkoholikere 

Stamina Helse AS  

Jordmorforeningen 

Helse og sosial
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Norsk fysioterapiforbund 

Psykologforeningen 

Kreftforeningen 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

Norges Handikapforbund 

Aleris Helse AS 

Helseplattformen AS 

Unicare AS

Norsk Luftambulanse  

Modum bad 

Attendo AS 

Stiftelsen Signio

Ecura AS 

Mestringshusene AS 

HAV AS 

Human Care AS 

Stendi AS

Uloba AS

Assister meg AS 

Kirkens SOS 

Siftelsen Kanvas 

Stiftelsen Kirkens familievern 

Næromsorg AS 

Barnelegeforeningen 

Yngre legers forening 

Hørselshemmedes landsforbund 

Døveforbundet 

Norges Astma- og allergiforbund  

Diabetesforbundet 

Mental Helse 

Norges livredningselskap 

Rådet for psykisk helse 

Volvat Medisinske Senter AS 

Betanien Sykehus AS 

Martina Hansens Hospital AS  

Stiftelsen Trasoppklinikken

Tyrilistiftelsen 

Læringsverkstedet AS 

Helse og sosial forts. 

Kunst og design i skolen 

Kunstnerforeningen 

Stiftelsen kunstkritikk 

Kunstsentrene i Norge 

NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere 

Norske barne- og ungdomsbokforfattere 

NORLA senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet 

Norsk tegneserieforum

Tono

Gramo 

Gramart 

Ung kirkesang 

Musikk i skolen 

Musikkpedagogene Norge 

Musikkens Studieforbund 

Norsk musikkforleggerforening 

Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Sykehusklovnene 

Norske teater og orkesterforening 

Norsk amatørteaterforbund

Kunst og kultur
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Danseinformasjonen 

Senter for dansepraksis i skole, utdanning og forskning 

Norske dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og 
pedagoger

Norsk skuespillersenter 

Norske dramatikeres forbund 

Norske filmdistributørers forening 

Norsk filmklubbforbund 

Norsk sceneinstruktørforening 

Norske filmregissører 

Foreningen for animert film 

Jippi forlag 

No comprendo press 

Ark 

NotaBene 

Blomqvist kunsthandel og nettauksjon 

fineart no

Kunst og kultur forts.

Stiftelsen Evangeliesenteret

Menigheten samfundet Kristiansand 

Læstadianerne 

Oasebevegelsen 

Jehovas vitner 

Brunstad christian church 

De siste dagers hellige 

Syvendedags adventistkirken - den norske union 

Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina  

Norsk Hindu Kultursenter – Oslo 

Gurdwaraen i Oslo 

Alternativt nettverk 

Holistisk forbund 

Teosofisk Samfunn  

Norsk antroposofisk selskap 

Hare Krishna-bevegelsen

Scientologene 

Norsk spiritualist forening

Acem Norsk Meditasjonsskole 

Maharishi-Stiftelsen

Visjon Norge AS 

Bok og media 

Kirkelig Kulturverksted 

Alternativmessen

Tro og livssyn

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan 

Den norske Helsingforskomité 

Ingeniører uten grenser

Foreningen Norden  

Youth for understanding 

UNICEF Norge  

IOGT 

Juvente

Legater og fremme av frivillighet. Internasjonale organisasjoner
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Kvenungdommen

Det norske forbundet av

Evangeliesenteret 

Norsk-finsk forening i Tromsø  

Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond  

Mangfold i arbeidslivet  

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger – SEIF 

Grenseløs kjærlighet  

Landsorganisasjonen for romanifolket

Mangfold og inkludering

Norges Naturvernforbund  

Natur og Ungdom

Miljøvernforbundet                    

La Humla Suse          

Norsk Institutt for Naturforskning NINA

Spire

Greenpeace Norge

Besteforeldrenes klimaaksjon

Norsk Klimastiftelse 

Plastpiratene

FridaysForFuture

World saving hustle

Natur og miljøvern

Ungdom mot narkotika 

Norgesunionen av Soroptimistklubber 

Norges Røde Kors

Kirkens nødhjelp

Redd Barna

Flyktningehjelpen 

Care Norge 

NORWAC – Norwegian Aid Committee 

NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere 

Adopsjonsforum 

SOS-Barnebyer Norge 

Normal Norge 

Frimurerlogen 

Bergesenstiftelsen 

Sparebankstiftelsen 

Gjensidigestiftelsen 

AFS Intercultural Programs Norge 

FN-sambandet

Legater og fremme av frivillighet. Internasjonale organisasjoner forts.

JURK Juridisk rådgivning for kvinner 

Internasjonal kvinneliga for fred & frihet, den norske seksjon

Kvinnegruppa Ottar 

Norges lotteforbund

Aleneforeldreforeningen

Norsk arkivråd

Den norske atlanterhavskomite

Den internasjonale juristkommisjon - norsk avdeling

Politikk og politiske organisasjoner
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Norway King Crab AS

Funken Lodge 

Svalbard kirke

Artica Svalbard

Nordområdene og Svalbard

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Unge funksjonshemmede

Pensjonistforbundet

Norsk fredssenter  

Alliansen 

Demokratene 

Det liberale folkepartiet 

Helsepartiet 

Kristent Samlingsparti 

Liberalistene 

Partiet De Kristne 

Pensjonistpartiet 

Piratpartiet 

Samfunnspartiet    

Civita AS

Med Israel for fred 

Kvinnegruppa Ottar 

Human Rights Service

Folkeaksjonen mot TISA

Veteranforbundet skadde i internasjonale organisasjoner

Norske reserveoffiseres forbund

Veteranforeningen forsvarets spesialkommando

Veteranforeningen for marinejegerkommandoen

Norske koreaveteraners forbund

Vitensenterforeningen

Norsk astronomisk selskap

Politikk og politiske organisasjoner forts.

Ernst & Young AS

PriceWaterhouseCoopers AS

Den norske veterinærforening  

Kreativt forum  

Kruse Larsen 

Geelmuyden og Kiese 

Apeland 

Norsk Elbilforening 

Fortidsminneforeningen

Norsk takst

Geomatikkbedriftene

Norsk geologisk forening

Kommunikasjonsforening

Markedsforbundet

Norges fotografforbund

Norsk utleieforening

Bennett Ferie

Apollo, Star tour eller Ving

Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet

Nocas

Norsk Eiendom

Faglig, vitenskapelig, teknisk og  forretningsmessig tjenesteyting
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LNS Spitsbergen AS

Lufttransport AS

Svea Tankanlegg AS

Apotek Spitsbergen AS

Solfestuka

KunstPause Svalbard

Polarjazz Spitsbergen

Longyearbyen litteraturfestival

Svalbard skimaraton

Spitsbergen Marathon

Barentssekretariatet i Kirkenes 

Kirkeneskonferansen

Maritimt forum, Nord 

EISCAT Scientific Association

NOFIMA AS

North Energy 

Petro Arctic 

Akvaplan-niva 

The independet barentsobserver

Tschudi Group 

Longyearbyen jeger- og fiskeforening 

Svalbard Museum 

VISIT Svalbard

Svalbardbutikken - COOP Svalbard

Svalbard Arbeiderparti

Svalbard bryggeri 

Huset Restaurant AS

Svalbard villmarkssenter

Svalbard Høyre

Svalbard hytteforening

Consto Svalbard AS

Velferden i Ny-Ålesund

Nordområdene og Svalbard forts.




