Landsstyrets innstilling til organisatoriske endringer

Landsstyret i Norsk Arkivråd fattet på styremøte 28.01.10 -29.01.10 beslutning om innstilling
til organisatoriske endringer i Norsk Arkivråd for generalforsamlingen 2010. Innstillingen er
gjort med bakgrunn i generalforsamlingens vedtak i 2009, utredning fra de to arbeidsgruppene
som har arbeidet med dette i 2009, samt egen diskusjon og vurdering ut fra organisasjonens
regnskap og strategier for de kommende årene. Forslag til vedtak er uthevet.
Forslag til endringer:
Landsstyret foreslår en utvidelse av regionsutvalgene til 4 medlemmer med en
prøveperiode på 2 år.
Begrunnelse:
Det er et uttalt mål å øke aktiviteten i regionene, samtidig som landsstyret er enig i
konklusjonen fra arbeidsgruppe 2 om ikke å øke antall regioner. Landsstyret mener derfor at
en på sikt bør bestrebe seg på å ha geografisk spredning av regionsrepresentantene.
Det er regionsstyret sin oppgave å gi et helhetlig tilbud i regionene, landsstyret mener derfor
at en styrking av dagens regionsutvalg med ett ekstra medlem, vil gi regionsutvalgene større
ressurser til å drive medlemsaktivitet.
En utvidelse av regionsutvalgene er også en generell styrking av tillitsvalgtkorpset i Norsk
Arkivråd. Dette er viktig for å rekruttere til alle verv i organisasjonen. Det er en målsetning at
Norsk Arkivråd skal ha økt bruk av regionsrepresentantene i de ad-hocgrupper som nedsettes.
Landsstyret ønsker at utvidelsen av et medlem i regionsutvalgene skal innføres som en
prøveperiode på to år.
Landsstyret foreslår en utvidelse av landsstyret med et medlem for en prøveperiode på 2
år.
Begrunnelse:
Som diskutert i innstillingen, har vi store utfordringer når det gjelder å få satt av nok ressurser
til økt synlighet og å jobbe mer med internasjonalt arbeid. Det er derfor ønskelig å utvide
landsstyret med et medlem som står ”fritt” fra andre ansvarsområder og som derfor kan få et
særskilt ansvar for å følge opp disse områdene, sammen med leder og nestleder.
Flertallet i landsstyret var imidlertid uenig i at man skal foreslå å utvide landsstyret med to
medlemmer. Dette ut i fra flere forhold:
 Den økonomiske situasjonen tilsier at vi bør vokte oss for å ekspandere mer enn høyst
nødvendig
 Forslaget til ny strategiplan for NA for 2010-2012 (som skal vedtas på neste
generalforsamling) har ikke lenger fokus på omorganisering, et område som har krevd
mye ressurser av hele landsstyret de siste 3 årene og da spesielt av leder og nestleder.
Dersom strategiplanen blir vedtatt slik den er foreslått, vil leder og nestleder ha større
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kapasitet til å jobbe med synlighet og internasjonalt arbeid og det synes rimelig at å
supplere med et medlem til vil være nok.
 Oppgavene som er beskrevet under punkt 4:
Lobbyvirksomhet/påvirkning/høringsinstans og punkt 5 (fra arbeidsgruppe 2):
Internasjonalt arbeid/kontakt er beslektet og disse oppgavene kan samles under samme
paraply.
Landsstyret ønsker at den personen som skal inn i landsstyret, skal ha som arbeidsfelt å følge
opp de områdene i ny strategiplan som er knyttet til områdene Synlighet og Internasjonalt
arbeid.
Landsstyret ønsker at utvidelsen av et medlem skal innføres som en prøveperiode på to år.
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