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LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 

for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009 

 

1. Styrets sammensetning 

Leder:                       Torill Tørlen, Statistisk sentralbyrå 

Nestleder:            Vilde Ronge, NRK 

Kursansvarlig:           Jorunn Bødtker, Finansdepartementet 

Styremedlem Øst:     Else Skarheim, Finanstilsynet 

Styremedlem Sør:     Gro Stormoen Nilsen, Sørlandet sykehus HF 

Styremedlem Midt:   Øyvind Rekdal, Direktoratet for naturforvaltning 

Styremedlem Nord:  Hilde Lange, Statsarkivet i Tromsø 

Styremedlem Vest:   Rune Lothe, IKA Hordaland  

 

2. Landsstyremøter 

Det har i perioden vært avholdt syv landsstyremøter. 

 

3. Regionsutvalgene 

Regionsutvalgene har i perioden hatt følgende sammensetning:  

 

Region Nord: 

Leder:                    Hilde Lange, Statsarkivet i Tromsø  

Nestleder:             Lise-Lotte Kristensen, Nofima Marin AS  

Sekretær:              Marianne Josefsen, Universitetet i Tromsø 

 

Region Vest: 

Leder:        Rune Lothe, IKA Hordaland 

Nestleder:            Veslemøy Kjersti Lie Villanger, Havforskningsinstituttet 

Sekretær:             Karin Gjelsten, Bergen byarkiv 

 

Region Sør: 

Leder:                   Gro Stormoen Nilsen, Sørlandet sykehus HF 

Nestleder:             Else Marie Moe, eget konsulentfirma 

Sekretær:              Bård Raustøl, Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 

 

Region Øst: 

Leder:                   Else Skarheim, Finanstilsynet         

Nestleder:        Anneli Solhaug, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Sekretær:        Ronald Robertsen, Politiets utlendingsenhet 

Medlem:        Olav Sataslåtten, NAV 

 

Region Midt-Norge: 

Leder:      Øyvind Rekdal, Direktoratet for naturforvaltning 

Nestleder:     Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse 

Sekretær:     Morten Johansen, Trondheim kommune, Byarkivet  
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4. Medlemstall 

 

Antall pr. 31/12 2008 2009 Diff. 2008/2009 

Totalt 1183 1191  8 

Innmeldt     75    69 -6 

Utmeldt     64    61 -3 

Differanse mellom 

inn- og utmeldt 

 

    11 

 

    8 

 

 

 

Fordelt på medlemskategori 2008 2009 Diff. 2008/2009 

A bedriftsmedlemskap 671 668               -3 

B enkeltmedlemskap 469 476 7 

C medlemmer (abonnement)   15   15 0 

S spesielle medlemmer   15   18 3 

Æ æresmedlemmer    5    5 0 

P pensjonistmedlemmer    8    9 1 

Totalt         1183            1191 8 

 

 

Fordelt på sektor 2008 2009 Diff. 2008/2009 

Statlig 623     632         9 

Privat 211    197                  -14 

Kommunal 243    253      10 

Fylkeskommunal   53     50      -3 

Interkommunal    0       1       1 

Uten tilknytning/ikke 

oppgitt 

  53    58       5 

Totalt         1183              1191      8 

 

 

Fordelt regionsvis 2008 2009 Diff. 2008/2009 

Øst 688 698 10 

Vest 124 125  1 

Sør 107 108  1 

Midt-Norge 130 127 -3 

Nord 123 122 -1 

Utlandet    11    11  0 

Totalt             1183              1191  8 

 

 

                                                                  

5. Økonomi 

Norsk Arkivråd har tilfredsstillende økonomi.  Overskuddet for 2009 er likevel ikke like stort 

som det har vært de siste årene. Årsaken til dette er hovedsakelig lavere deltakelse på kurs og 

seminarer. Overskuddet vil bli foreslått plassert i flere avsetninger. Forslag til avsetninger 

legges frem for generalforsamlingen sammen med regnskapet for 2009. 

 

Norsk Arkivråd har søkt Kulturdepartementet om støtte over statsbudsjettet for 2011. 
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6. Arbeid for å utdanne og oppdatere arkivmedarbeidere 

Kursutvalget har det løpende ansvaret for kurs - og seminaraktivitetene i Norsk Arkivråd. 

Utvalget har bestått av Jorunn Bødtker, Anne Lise Kirkerud, Ola Langnes-Øyen, Margit 

Hytta, Karin Holmelid og Kevin Tysdal. 

Leder for kursutvalget har vært Jorunn Bødtker. Sekretariatsleder Marianne Gran har også 

deltatt i kursutvalgets arbeid.  

 

Kursutvalget har arrangert et lærerseminar for Norsk Arkivråds kursinstruktører. Hovedtema 

denne gangen var presentasjonsteknikk. Men det ble også satt av tid til å diskutere Norsk 

Arkivråds kurstilbud. 

 

Kursutvalget arbeider fortløpende med å oppdatere studieplanene for kursene og annen 

kursdokumentasjon. 

 

Frem til 31.12.2008 hadde kommunal sektor sin egen arkivorganisasjon i KAF, men denne 

ble da nedlagt. En stor del av Norsk Arkivråds medlemsmasse kommer fra kommunesektoren 

og KAFs medlemmer er også ønsket velkommen som medlemmer. I den forbindelse 

arrangerte Norsk Arkivråd et dagsseminar om aktuelle tema for kommunal sektor.  

 

Norsk Arkivråd arrangerte høstseminar i Oslo 15. - 16. oktober. Tema på seminaret var "Fra 

standard og lov til praksis, konsekvenser av NOARK 5 og implementering av offentleglova”.  

 

I samarbeid med deltakere fra helseforetakene har kursutvalget arrangert et seminar i Bergen 

for arkivansatte i helseforetak. Dette var syvende gang Norsk Arkivråd avholdt seminar for 

helseforetakene. Det er et stort behov for kurs - og seminartilbud innenfor denne sektoren, 

derfor ønsker landsstyret å fortsette med slike seminarer. Men grunnet stram økonomi i 

helseforetakene, var oppslutningen om seminaret ikke like god som tidligere år. 

Landsstyret har derfor besluttet å utsette neste arkivseminar for helseforetak til begynnelsen 

av 2011. 

 

Temakurset om den nye offentlighetsloven var opprinnelig satt opp tre ganger på kursplanen 

for 2009, men pågangen var så stor at det ble satt opp et ekstrakurs. 

 

Det var også meget stor pågang til det oppsatte kurset om håndtering av 

personaldokumentasjon, og et ekstrakurs ble satt opp. 

 

 

Det er avholdt to innføringskurs i offentlig arkivdrift i 2009. 

 

Antall deltakere fordelte seg slik: 

 

Kurs Sted Deltakere 

  2008 2009    2008           2009 

Modul A Oslo x 2 Oslo        64               46 

Modul B Oslo Oslo        47               33 

Totalt 3 kurs 2 kurs      111               79 

 

 

Norsk Arkivråd har i 2009 arrangert i alt ni temakurs.  

Antall deltakere fordelte seg slik: 
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Tema Sted Deltakere 

Den nye offentlighetsloven                 Oslo x 4            146 

Personaldokumentasjon Oslo x 2            123 

Avlevering av papirarkiv Tromsø              47 

Forandring fryder Trondheim              15 

Styring og planlegging av arkivarbeid Sandefjord              35 

Totalt             366 

 

Norsk Arkivråd har i 2009 arrangert tre seminarer. 

Antall deltakere fordelte seg slik: 

 

Seminar Sted Deltakere 

Kommunalt arkivseminar 

 

Trondheim          26 

Høstseminar Oslo        161 

Arkivseminar for helseforetak Bergen          43 

Totalt         230 

  

 

Norsk Arkivråd var medarrangør av Det fjerde norske arkivmøtet, 20.- 22.april i Bergen, med 

tema ”Den digitale drømmen”. 

Landsstyret arrangerte generalforsamling 21.april 2009, i tilknytning til Arkivmøtet. 

 

Norsk Arkivråd har oppnevnt to medlemmer til arrangementskomiteen for Det femte norske 

arkivmøtet. 

 

Norsk Arkivråd har inngått en avtale med Høgskolen i Oslo om utvikling av studietilbud i 

arkiv og dokumentbehandling på høyere nivå og tilsetting av professor II og stipendiat. 

Avtalen gjelder frem til 2012. I overensstemmelse med avtalen bidrar Norsk Arkivråd til 

finansiering av en professor II-stilling og vil bidra til å finansiere en stipendiatstilling når en 

stipendiat blir tilsatt. I september arrangerte Norsk Arkivråd i samarbeid med høgskolen et 

informasjonsmøte for interesserte kandidater om det å forberede en prosjektbeskrivelse for en 

søknad om opptak og/eller finansiering av et doktorgradsarbeid.  

 

Norsk Arkivråd har to representanter i Arkivakademiets styre, og har deltatt på alle styremøter 

som er avholdt. Styret har fortsatt arbeidet med å få på plass et desentralisert 

undervisningstilbud. 

 

Landsstyret har utlyst midler til utvikling av læremidler innen arkivfaget. 

Stipend - og læremiddelkomiteen i Norsk Arkivråd, som utpekes av landsstyret, har ansvar for 

forvaltning, bruk og vurdering av tildeling av midler fra NAs avsetninger til læremidler. 

Ved søknadsfristens utløp 1. november var det dessverre ikke kommet inn noen søknader.  

 

Faglige og sosiale aktiviteter i regionene:  

Region Midt-Norge: 

Regionen samlet i alt 35 medlemmer til to medlemstreff. Vårens medlemsmøte ble arrangert 

på Trøndelag folkemuseum der 17 deltagere fikk høre enhetsleder Elin E. Harder ved 

Trondheim byarkiv, informere om endelig versjon av Noark 5 standarden.  Høstens 

medlemstreff var lagt til Adresseavisen, der journalist Hermann Hansen kåserte for 18 av 

regionens medlemmer om avisens erfaringer med offentlig sektors evne og vilje til å etterleve 

den nye ”Offentleglovas” krav. Begge kveldene fikk medlemmene servert mat samt 

omvisning på henholdsvis folkemuseet og i avisen. 
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Region Sør: 

Regionen har i 2009, etter medlemmenes ønske holdt parallelle medlemsmøter i Kristiansand 

og i Sandefjord. Økt oppslutning totalt på møtene og tilbakemeldinger, gjør at vi fortsetter på 

samme måte i 2010. Vi har avholdt fire medlemsmøter i regionen - to i Sandefjord og to i 

Kristiansand. Møtene holdes på dagtid fra 10-14, hvor vi setter av tid til en god lunsj. Vi 

informerer om hva som skjer sentralt og har to innlegg med faglig innhold på hvert møte med 

tid til diskusjoner. Innspill formidles videre til landsstyret 

 

Møtene på våren samlet totalt 43 medlemmer. Temaet var: Kommunikasjon og formidling: Er 

arkivtjenesten blitt mer synlig i organisasjonen? Solveig Borgland ga oss tips fra egne 

erfaringer med sitt innlegg om "Kommunikasjon og formidling til ledere og saksbehandlere”. 

Astrid Lillemoen snakket om sine erfaringer som arkivleder og arkivets rolle ved Sørlandet 

Sykehus – en av landsdelens største arbeidsplasser. 

Møtene på høsten samlet totalt 38 medlemmer. Temaene som ble tatt opp var: 

"Arkivnøkkelen – endelig død og begravd? " v/Bård Raustøl og " Hjelp!  Enda en paragraf! e-

forskriftens kap. II " v/Else Marie Moe. 

  

Region Øst: 

Det har vært avholdt to møter:  

22. juni - sommermøte/utflukt på Norsk folkemuseum. Faglig program: et foredrag om 

forskningsarbeidet på museet og et om bildedatabasen deres med informasjon om 

Primusprosjektet. Deretter fikk vi omvisning på utvalgte deler av museet før vi gikk til 

Gjestestuene for servering av enkel varm mat. Vi var ca 40 deltakere i det fine sommerværet.   

2. desember – 23 medlemmer møtte frem til juleølforedrag med smaking 

 

Region Vest: 

Det er ikke arrangert medlemsmøter i regionen i 2009. 

 

Region Nord:  

Region Nord har i 2009 avholdt tre medlemsmøter. 14. mai avholdt vi medlemsmøte på 

Stigen vertshus i Lyngen. Det var 21 deltakere. Bussturen begynte 1230 fra Tromsø og vi var 

tilbake i Tromsø i sju-åttetida på kvelden. Innlegg ved Marianne Josefsen som fortalte om de 

arkivmessige sidene ved fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. 

Lise-Lotte Kristensen fortalte om sitt år som student på Arkivakademiet. Arkivquiz og 

arkivhangman knyttet til offentlighetsloven før middag med lokal mat og hjemtur. 10. 

september inviterte vi medlemmene til fotoutstillingen Bureaucratics på Perspektivet museum 

med lunsj på studenthuset Driv etterpå. 11 deltakere. 12. november arrangerte vi 

medlemsmøte i Bodø hos NAV Nordland. 4 deltakere. Tone Nordahl ved NAV Nordland 

fortalte om "Arkivene i NAV - utfordringer i forbindelse med omorganiseringen". 

 7. Faglig publikasjons-/informasjonsvirksomhet 

I 2009 er det utgitt fire nummer (nr. 3 og 4 i dobbeltnummer)av tidsskriftet Arkivråd. 

 

På generalforsamlingen i 2009 ble det vedtatt å opprette et verv som redaktør for Arkivråd, 

slik at redaksjonsutvalget nå består av redaktør og et redaksjonsråd på tre medlemmer. Sissel 

Ødegård, Norges Forskningsråd, ble valgt til redaktør. Medlemmer av redaksjonsrådet har i 

2009 vært Berit Stie, Hilde Kjølberg og Jean-Philippe Caquet. 

 I tillegg har sekretariatsleder deltatt i redaksjonsarbeidet. Redaksjonsutvalget hadde ett 

redaksjonsmøte i 2009. 
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Norsk Arkivråd skal følge opp utgivelser av egne publikasjoner i tilknytning til ordningen 

med støtte til læremidler. Dette vil bli gjort når prosjektene som har fått tildelt midler er 

avsluttet. 

 

Norsk Arkivråd har inngått en avtale med Riksarkivaren om utarbeidelse av en veiledning til 

Noark 5 – standarden. Lønnsutgiftene de første tre månedene av arbeidet ble dekket av Norsk 

Arkivråd. Norsk Arkivråd har hatt to representanter i referansegruppen for arbeidet. Arbeidet 

med veilederen er blitt sterkt forsinket, men vil bli avsluttet våren 2010. 

 

8. Medlemsverving 

I forbindelse med seminaret for helseforetak ble invitasjon distribuert til utvalgte grupper 

innenfor denne sektoren.  

 

9. Organisasjonsutvikling 

Alle tillitsvalgte i Norsk Arkivråd har hatt et to dagers fellesmøte for å diskutere utfordringer 

og prioriteringer i organisasjonsarbeidet fremover. Møtet ble holdt i Oslo. 

 

I tråd med vedtak gjort på generalforsamlingen i 2009, har landsstyret nedsatt to 

arbeidsgrupper som har utredet videre endringer av organisasjonen, basert på prinsipper og 

diskusjoner i dokument fremlagt på generalforsamlingen. Fokus har vært rettet mot organiseringen av 

regionene og mot landsstyrets sammensetning. 

 

Arbeid med nye designprofil og nye nettsider er kommet i gang. Elever ved en kunstfagskole i 

Trondheim har utarbeidet flere forslag til ny designprofil for Norsk Arkivråd, deriblant ny 

logo og nye nettsider. Det er også hentet inn tilbud for teknisk løsning for nye nettsider. De 

nye sidene vil bli lansert våren 2010. 

 

10. Utadrettet virksomhet 

Norsk Arkivråd har en representant i arrangementskomiteen for CITRA-møtet som skal 

holdes i Oslo høsten 2010. 

 

Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige 

organisasjoner. 

 

Norsk Arkivråd har, sammen med den nederlandske arkivorganisasjonen KVAN (Koninklijke 

Vereniging van Archivarissen in Nederland), inngått en avtale med BARM Society, en 

nystartet arkivorganisasjon i Bangladesh. Avtalen ble inngått mens to av BARMs  tillitsvalgte 

deltok på Det fjerde norske arkivmøte som Norsk Arkivråds gjester. Avtalen er en 

samarbeidsavtale mellom de tre organisasjonene, og har som mål å bedre kunnskapen om og 

forholdene for arkiv i Bangladesh. Landsstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal ha 

ansvar for Norsk arkivråds bistandsarbeid. 

 

Geir Walderhaug er valgt blitt valgt til president i SAE (Section for Archival Education and 

Training), som er ICAs seksjon for arkivutdanning – og opplæring. Norsk Arkivråd har 

dekket de reiseutgifter dette vervet medfører. 

 

Norsk Arkivråd har sendt brev til Kulturdepartementet for å be om en fortolkning av forholdet 

mellom arkivlovforskriften og offentleglova slik at det blir klarhet i hvilke deler av 

arkivforskriften som gjelder selvstendige rettsubjekt som nå er kommet inn under 

offentleglova. Henvendelsen førte til at Kulturdepartementet ba Lovavdelingen i 

Justisdepartementet om en avklarende avgrensing av nøyaktig hvilke regler i 

arkivforskriften de aktuelle selvstendige rettssubjektene har plikt til å følge etter § 10 første 
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ledd i offentleglova, og om en kommentar til det generelle spørsmålet som er reist om 

Riksarkivarens rettlednings- og tilsynsansvar. Saken er ikke ferdigbehandlet i 

Justisdepartementet. 

 

Norsk Arkivråd har deltatt med en person på seminaret ”Elektronisk Dokumenthåndtering 

Best Practice”, arrangert av organisasjonen VidenDanmark i juni. 

En person deltok på seminar i Orlando, USA, i regi av den amerikanske arkivorganisasjonen 

ARMA i oktober. 

På CITRA-konferansen på Malta i november deltok en person fra Norsk Arkivråd. 

 

 

11. Evaluering av gjeldende strategiplan 

Landsstyret har gjennomgått gjeldende strategiplan på landsstyremøtet 28 -29.01.10, dette har 

munnet ut i forslag til strategiplan for 2010-2012 som legges frem på generalforsamlingen. 

 

12. Norsk Arkivråds Fond 

Se eget bilag framlagt på generalforsamlingen. 

 

13. Arkivakademiet 

Se eget bilag framlagt på generalforsamlingen. 

 

14. Sekretariat 

Norsk Arkivråds sekretariat leier kontor hos Oslo byarkiv i Maridalsveien 3.  

Sekretariatets telefon er åpen hverdager mellom kl. 9 og 15. 

I november ble det ansatt en organisasjonskonsulent i sekretariatet, slik at det nå er to ansatte 

der. Stillingen er i første omgang en ettårig engasjementstilling.                                                               


