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ÅRSBERETNING for Lokalarkiverne i Aarhus Kommune 2016. 

Arkivudvalgets Sammensætning: 

Vest: Svend-Erik Christiansen Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv formand til 1.5.2016. 

Udtrådt af udvalget 

Niels Løgager Åby-Åbyhøj Lokalhistoriske arkiv. Næstformand fra 1.5.2016. Indtrådt i stedet for 

Svend-Erik  

Nord: Marianne Vasard Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske samling 

Syd: Kirsten Williams Beder-Malling Egnsarkiv. Næstformand til 1.5.2016, formand fra 1.5.2016 

Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen 

Områdeleder Nord Susanne Gilling har afløst Mikkel Haaning. 

Bibliotekar Merete Aaby Nielsen 

Sekretær for udvalget Britta Bitsch 

Der er afholdt fire udvalgsmøder. 

Årsmøde d.27. april på Moesgård Museum med 85 deltagere 

Fælles udstilling for alle arkiver i Rådhushallen 1-10. april i anledning af 

Rådhusets 75 års jubilæum: 

Arkivudvalget besluttede sig hurtigt til et samarbejde med Venture House, således at de 120 x 80 

store plakater fik et ensartet layout, og der kom professionelle øjne på indholdet. 

Det blev en travl periode, både for arkiverne og for de tre repræsentanter i udvalget. Det viste sig 

hurtigt, at især fortolkningen af billedstørrelse gav nogle udfordringer, når billederne skulle trykkes. 

Lige til det sidste var der hektisk aktivitet, men alt endte vel, og udstillingen, der bestod af 22 

plakater fra arkiverne og fire fra Stadsarkivet så godt ud i hallen. 

Søren Bitsch sørgede for pressemeddelelser, kulturudvalget og repræsentanter for Aarhus 

Kommune, alle lokalarkiver og Støtteforeninger var inviteret til åbning og reception 1. april- 65 

deltog i åbningen. 

En monitor sørgede for at billeder indleveret på USB fra arkiverne kørte på skærmen kl. 10-16. Der 

var stor velvilje fra arkiverne til at være til stede og tale med de besøgende i åbningstiden. 

Rådhusbetjentene var ligeledes meget hjælpsomme under hele forløbet.  500 besøgende på 

udstillingen blev talt, mens repræsentanter fra Lokalarkiverne var til stede. Udstillingen er 

efterfølgende udstillet på Dokk1 fra 15. november til 6. december. Til den udstilling blev der trykt 

en folder med opfordring til at blive frivillig på arkiverne. 

Plakaterne befinder sig på Stadsarkivet og kan lånes hjem af arkiverne. 

Omlægning af arkivledernes løn. 

På de sidste årsmøder er der blevet forelagt forskellige vinkler på en mulig omlægning af 

arkivledernes løn. Det bortfaldne spareforslag fra 2015 satte gang i proceduren, som viste sig at 

være ret så kompliceret. Arkivlederne er ansat under HK, som først skulle høres. Dernæst skulle 

opsigelsen i høring blandt de berørte arkivledere, hvor der ikke kom indvendinger. Aarhus 

Kommune ønskede, at der var 3 måneders opsigelse, så opsigelsen fandt endelig sted ved udgangen 
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af februar 2017. 

Arkivudvalget har besluttet, som også har været fremlagt de sidste par år, at løn skulle erstattes af et 

honorar udbetalt x 2 årligt – 1.juni og 1.december. Administrativt er det en betydelig lettelse for 

kommunen, idet månedlig indbetaling til pension og skat samt forskudte timer ophører. 

Undervejs i arbejdet blev det klart, at arkivlederne fik udbetalt helt forskellig timeløn og var tildelt 

forskellig antal timer uden der forelå nogen begrundelse. Derudover blev der også udbetalt løn til 

rengøring og timer til en bibliotekar. I omlægning fra løn til honorar er det vigtigt for 

Arkivudvalget, at honorarsatsen nu er bestemt ud fra objektive kriterier og at udvalget gerne vil 

fremme, at der på hvert arkiv er en arkivleder, der har ansvaret for arkivet, som beskrevet i 

vedtægterne. 

Udvalget lagde ud med en model hvor fast åbningstid, hjemmeside og antal frivillige bestemte 

honorarets størrelse. At antallet af frivillige skulle tælle med, blev ikke godt modtaget. I stedet blev 

besluttet, at arkivlederens uddannelse skulle tælle, dvs. at arkivledere ansat efter 2008 skulle have 

gennemgået SLA`s (Sammenslutningen af Lokalarkiver)  moduluddannelse. Arkivledere, der har 

arbejdet som sådan før 2008, har automatisk dispensation ifølge SLA´s retningslinier. 

Seks tidligere ansatte arkivledere har til udvalgsmødet d. 21.marts indsendt ansøgning om fremover 

at få udbetalt honorar og har herefter fået kontrakt, der gælder til udgangen af 2018. Kontrakten er 

udarbejdet af Aarhus Kommunes HR afdeling. 

En arkivleder ønsker ikke at fortsætte, ansøgning fra en ny på samme arkiv er indsendt og godkendt. 

Et arkiv ønsker pga. usikker lokalesituation at stille ansøgningen i bero. 

Ansøgningsskemaet udsendes efter årsmødet i april til øvrige arkiver. På udvalgets møde i juni 

behandles ansøgningerne, tiltrædelse som arkivleder kan finde sted 1.oktober 2017. 

Sats I: Fast åbningstid mindst 2 x månedlig 

Sats II: Fast ugentlig åbningstid og hjemmeside 

Sats III: Fast ugentlig åbningstid og hjemmeside, arkivlederen har gennemført SLA´s 

arkivlederuddannelse. 

Flytning af Skødstrup Sogns og Hjortshøj- Egå-Skæring- Egnsarkiv. 

Lokalesituationen for de to arkiver, der er opsagt fra skolerne, er endnu ikke afklaret. Ud over 

lokale forhandlinger, bliver deres situation også behandlet på et rådmandsmøde. 

Der arbejdes på at finde andre lokaler på Skødstrup Skole. Skæring Skole har meddelt, at de ikke 

kan anvise andre lokaler. 

Opsigelsen af lokaler for to arkiver giver anledning til, at arkivudvalget i løbet af året vil undersøge 

og forholde sig til arkivernes lokalesituation. Der foreligger ikke huslejekontrakter for arkiverne. 

Digitalisering af Sognerådsprotokoller 

De digitale filer er nu i hus. Stadsarkivet går i gang med hjemmesiden og inviterer frivillige bl.a. fra 

Lokalarkiverne til at arbejde med på indtastningen. 

Udvalget har til dette arbejdet bevilget 110.000 i 2016 og 40.000 kr. i 2017 i form af 

medfinansiering af en seniorjobber placeret ved Stadsarkivet. Vedkommende skal arbejde med alle 

sognekommuners sognerådsprotokoller og skal søge samarbejde med frivillige og lokalarkiver. Der 

er som afprøvning indledt et samarbejde med Vejlby-Risskov og Brabrand. 
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Stadsarkivar Søren Bitsch vil på årsmødet orientere nærmere om projektet, som forventes afsluttet i 

løbet af et par år. 

Statistik fra arkivernes årsberetninger for 2016 sammenlignet med 2013-2015 

 2013 

19 arkiver 

2014 

20 arkiver 

2015 

21 arkiver 

2016 

22 arkiver 

Åbningstimer 

pr. måned 

148 128 172 180 

12 har åbent 

hver uge 

Variation 3-24 

t. pr. måned 

Antal 

besøgende på 

arkiverne inkl. 

arkivernes dag 

1603 1713 2072 2488 

Mundtlige 

henvendelser 

377 417 440 277 

Skriftlige 

henvendelser 

869 727 744 1073 

Afleveringer 407 454 515 476 

Variation 3-

104 

Interview + 

videooptagelser 

19 + 2 36 + 6 17 + 7 21 + 2 

Udstillinger 

 

 

 

Arkiv 

Støtteforening 

29 70 53 Fælles alle 

arkiver 

Rådhushal og 

Dokk1 

50 

4 

Udgivelser 

inkl. artikler 

Arkiv 

Støtteforening 

52 53 52  

 

57 

5 

Foredrag 

Arkiv 

Støtteforening 

55 

 

66 49  

34 

32 
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Regnskab for 2016:  

Indtægter kr. 523.000 

Udgifter 

Udstilling Rådhushallen og Dokk1   76.000 

Årsmøde Moesgård     19.000 

Tilskud til arkiverne                      172.000 

Ekstra bevillinger til arkiverne   14.000 

Arkibas Kommunelicens    57.500   

Kontingent SLA    65.000 

Copydan kr.        3.500 

Kurser, kørsel    27.000 

Tlf., internet og varme    40.000 

løn                        190.000  

I alt                        664.000 

 

Underskud i 2016 141.000 

Digitalisering af Sognerådsprotokoller kr. 110.000- er trukket fra fælles opsparing 

Bevillinger til arkiverne:  

Opsparing: Harlev, Hasle, Skødstrup, Spørring og Trige har hver en opsparing der er over 2 x det 

årlige rammebeløb. De får ikke tildelt et rammebeløb i 2017, men må bruge af deres opsparing. De 

berørte Arkiver er spurgt, om deres kommentarer til beslutningen. Der har ikke været indvendinger. 

Det beløb, der ikke afsættes, lægges i en pulje som alle arkiver kan søge til anskaffelser ud over, 

hvad årets budget kan betale.  

De 34.900,- som hidtil har været fradraget arkiverne til kopimaskiner, fordeles 2017 mellem 

arkiverne i nord, vest og syd efter hidtil anvendt nøgle dvs. befolkningstal.  

Rammebeløb Nord: 4.832 

Rammebeløb Vest: 5.888 

Rammbeløb Syd: 6.893 

Det er et spørgsmål, om befolkningstallet stadig er anvendeligt. Eller om man fremover skal fordele 

driftsmidlerne ligeligt mellem arkiverne fratrukket de arkiver, der har en opsparing på over 2 x det 

årlige rammebeløb. Spørgsmålet drøftes på årsmødet. 

Budget for 2017 

IT    20.000 

Varme/el   20.000 

SLA  133.000 

Kursus   25.000 

Løn arkivledere 200.000 
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Årsmøde    20.000 

Arkiverne tilskud 128.000/pulje 26.000 

Stadsarkiv senior ansat  40.000 

Udgifter i alt  586.000 

Indtægt  523.000 

Budgeret underskud -63.000 

I 2016 og 2017 er der bevidst valgt et underskud til planlagte aktiviteter, idet arkivudvalget i en 

årrække har forbrugt mindre end det tildelte beløb på kr. 523.000 kr. det er udvalgets holdning at 

budgettet fra 2018 igen skal balancere. 

På arkivudvalgets vegne  

Formand for udvalget Kirsten Williams 

 

 

 


