LANDSSTYRETS ÅRSMELDING
for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010
1. Styrets sammensetning
Leder:
Vilde Ronge, NRK
Nestleder:
Hilde Lange, Statsarkivet i Tromsø
Kursansvarlig:
Jorunn Bødtker, Finansdepartementet
Oppfølgingsansvarlig: Olav Hagen Sataslåtten, Riksarkivet
Styremedlem Øst:
Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo
Styremedlem Sør:
Gro Stormoen Nilsen, Sørlandet sykehus HF
Styremedlem Midt: Øyvind Rekdal, Direktoratet for naturforvaltning
Styremedlem Nord: Line Aslaksen, Universitetssykehuset i Tromsø
Styremedlem Vest: Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune
1.vara:
Gunn Sværen, Bærum kommune
2. vara:
Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet
Olav Sataslåtten trakk seg fra sitt verv høsten 2010. Derfor har 1. vara Gunn Sværen møtt fast
i landsstyret fra og med oktober.
Redaktør for Arkivråd, Sissel Ødegård, Norges forskningsråd, har også deltatt på
landsstyremøtene. Redaktøren har etter vedtektene møterett, men ikke stemmerett.
2. Landsstyremøter
Det har i perioden vært avholdt syv landsstyremøter.
3. Regionsutvalgene
Regionsutvalgene har i perioden hatt følgende sammensetning:
Region Nord:
Leder:
1. vara:
2. vara:
Medl.

Line Aslaksen, Universitetssykehuset i Tromsø
Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland
Marianne Josefsen, Universitetet i Tromsø
Rita Nyvold; Høgskolen i Bodø

Region Vest:
Leder:
1. vara:
2. vara:
Medl.:

Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune
Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland
Kjersti Raum Johansen, Helse Bergen
Trude Fjæran Tveit, Havforskningsinstituttet

Region Sør:
Leder:
1. vara:
2. vara:
Medl.:

Gro Stormoen Nilsen, Sørlandet sykehus HF
Else Marie Moe, Eget konsulentfirma
Øyvind Almedal, Post- og teletilsynet
Sigrid Marvik Mykland, Aust-Agder kulturhistoriske senter

Region Øst:
Leder:
1. vara:
2. vara:
Medl.:

Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo
Anneli Solhaug, Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet
Ellen Margrethe Pihl Konstad, Det Norske Veritas
Lars Petter Marthinsen, Undervisningsbygg Oslo KF
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Region Midt-Norge:
Leder:
Øyvind Rekdal, Direktoratet for naturforvaltning
1. vara:
Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse
2. vara:
Morten Johansen, Trondheim kommune, Byarkivet
Medl.
Nelly Anita Lian, Helse Midt-Norge HF
4. Medlemstall
Antall pr. 31/12
Totalt
Innmeldt
Utmeldt
Differanse mellom
inn- og utmeldt

2009
1191
69
61
8

Fordelt på medlemskategori
A bedriftsmedlemskap
B enkeltmedlemskap
C medlemmer (abonnement)
S spesielle medlemmer
Æ æresmedlemmer
P pensjonistmedlemmer
Totalt

Fordelt på sektor
Statlig
Privat
Kommunal
Fylkeskommunal
Interkommunal
Uten tilknytning/ikke
oppgitt
Totalt

Fordelt regionsvis
Øst
Vest
Sør
Midt-Norge
Nord
Utlandet
Totalt

2009
668
476
15
18
5
9
1191

2010
1227
114
78

Diff. 2009/2010
36
45
17

36

28

2010
676
498
16
22
5
10
1227

Diff. 2009/2010
8
22
1
4
0
1
36

2009
632
197
253
50
1
58

2010
619
207
279
54
3
65

Diff. 2009/2010
-13
10
26
4
2
7

1191

1227

36

2010
729
130
112
137
110
9
1227

Diff. 2009/2010
31
5
4
10
-12
-2
36

2009
698
125
108
127
122
11
1191

5. Økonomi
Norsk Arkivråd har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2010 vil bli foreslått plassert i
flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen sammen med
regnskapet for 2010.
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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, Njål Danielsen og Sigrid Marvik Mykland.
Leder for kursutvalget har vært Jorunn Bødtker. De ansatte i sekretariatet har også deltatt i
kursutvalgets arbeid.
Kursutvalget arbeider fortløpende med å oppdatere studieplanene for kursene og annen
kursdokumentasjon.
Kursinstruktørene for modul A har, i samarbeid med kursutvalgets leder Jorunn Bødtker, laget
et kurshefte deltakerne får utdelt i stedet for foiler. Hensikten med heftet er at det skal være et
oppslagsverk som deltakerne kan bruke aktivt på sin arbeidsplass i etterkant av kurset.
Fra og med høsten 2010 ble alle kursinvitasjoner sendt ut kun pr. e-post. Erfaringene med
dette har vært gode, og det ser ikke ut til utsendelse pr. e-post fører til færre deltakere enn
utsendelse pr. post. Det er imidlertid en utfordring å holde registeret over medlemmenes epostadresser oppdatert. I fjor høst ble det derfor utlyst en konkurranse for å få medlemmene til
å sende inn oppdaterte e-poster. Dessverre var det liten respons.
Seminar for kommunal sektor ble arrangert på Lillehammer 17.-18. februar. Tema for
seminaret var ”Byggesak og undervisning - erfaringer, ansvar og utfordringer.”
Generalforsamlingsseminaret ble avholdt i Trondheim, 22. - 23. mars. Tema: ”Kvalitet i
saksbehandling og dokumentasjon – hvordan kan vi bli bedre?”
Høstseminar gikk av stabelen i Oslo 27. - 28. oktober. Tema på seminaret var
"Dokumentasjon på ville veier - hvordan samle trådene?”. Det var stor interesse for seminaret,
som var fulltegnet med over 200 deltakere.
Arkivseminar for helsesektoren ble ikke avholdt i 2010, men ble arrangert i Trondheim i
februar 2011.
To nye temakurs ble utviklet i 2010:
”Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv.” Kurset ble holdt 23. – 24.
november i Oslo, og ble raskt fulltegnet.
”Lover og regler - arkiv”. Kurset ble holdt 15. juni i Tromsø.
Det er avholdt to innføringskurs i offentlig arkivdrift i 2010. Det var stor pågang på modul A,
kurset var fulltegnet med førtifem deltakere. I tillegg stod førtito personer på venteliste.
Kursutvalget satt derfor opp et ekstra kurs med start 31. januar 2011.
Antall deltakere fordelte seg slik:
Kurs
Modul A
Modul B
Totalt

Sted
2009
Oslo
Oslo
2 kurs

Deltakere
2009
46
33
79

2010
Oslo
Oslo
2 kurs
3

2010
45
45
90

Norsk Arkivråd har i 2010 arrangert i alt ti temakurs.
Antall deltakere fordelte seg slik:

Tema
Offentlighetsloven, m/workshop
Offentlighetsloven
Offentlighetsloven
Personaldokumentasjon
Personaldokumentasjon
Drift av elektronisk arkiv
Lover og regler
Avlevering
Periodisering av elektronisk arkiv
Totalt

Sted
Deltakere
Oslo x 1
42
Bergen x 1
29
Trondheim x 1
21
Oslo x 2
119
Trondheim x 1
60
Oslo x 1
49
Tromsø
22
Kristiansand
42
Oslo
48
432

Norsk Arkivråd har i 2010 arrangert tre seminarer.
Antall deltakere fordelte seg slik:
Seminar
Kommunalt arkivseminar
Generalforsamlingsseminar
Høstseminar
Totalt

Sted
Deltakere
Lillehammer
60
Trondheim
87
Oslo
212
359

Landsstyret har arbeidet med både det faglige og det sosiale programmet for Norsk Arkivråds
femtiårsjubileum høsten 2011.
Norsk Arkivråd har hatt to medlemmer i arrangementskomiteen for Det femte norske
arkivmøtet.
Norsk Arkivråd har fulgt opp avtalen som er inngått 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. Norsk Arkivråd utlyste i 2010 et stipend til støtte for utvikling av
stipendiatsøknad. Det kom inn én søknad, og vedkommende fikk tildelt et stipend tilsvarende
en månedslønn.
Norsk Arkivråd har to representanter i Arkivakademiets styre, og har deltatt på alle styremøter
som er avholdt. Arkivakademiet vil bli behandlet som egen sak på generalforsamlingen.
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.
Det kom inn én søknad i 2010, men denne ble avslått fordi den ikke oppfylte kravene i
utlysningen.
Norsk Arkivråd har gjennomført en brukerundersøkelse blant medlemmene. Tema for
undersøkelsen var ønsker og behov for kurs, seminarer og aktiviteter i regionene, samt
tilfredshet med dagens tilbud. Resultatene fra brukerundersøkelsen vil bli tatt opp som egen
orienteringssak under generalforsamlingen.
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7. Faglige og sosiale aktiviteter i regionene:
Region Midt-Norge:
2. desember inviterte regionen sine medlemmer til et sosialt treff med omvisning på
Rockheim.
Region Sør:
8. juni ble det arrangert medlemsmøte på Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) i
Arendal. Temaet var ”Uttrekk – langtidslagring – hvordan sikrer vi dagens elektroniske
arkiv”. Martin Bould fra ErgoGroup og Jan Tore Jørgensen fra Statsarkivet holdt hvert sitt
innlegg. Etter møtet ble det servert fiskesuppe, og deltakerne fikk en omvisning på AAks.
Det ble avholdt to møter med kompetanseheving og fagsystemer som tema, 16. november i
Sandefjord og 19. november i Kristiansand. Nåværende og tidligere studenter fortalte om sine
erfaringer ved ulike utdanningsinstitusjoner. Neste punkt på programmet var ”hvordan
kartlegge et fagsystem”, praktiske eksempler ble presentert. Kulturdepartementets forslag til
endring i arkivforskriften ble også lagt fram, og forslaget ble diskutert. Deltakerne ble bedt
om å sende inn egne forslag til NA, hvis de ønsket å klargjøre egne synspunkter mer direkte.
Region Øst:
21. januar i Oslo. Frokostmøte med tema ”Offentlighet vs. Personopplysningsloven. Hva sier
Datatilsynet?”. Knut B. Kaspersen i Datatilsynet snakket om skjæringspunktet mellom
offentlighetsloven og personopplysningsloven.
21. mai i Oslo møte med tema ”hva er egentlig NOARK-kjerne?”. Thomas Södring ved
Høgskolen i Oslo (HiO) ga en innføring i NOARK-kjerne begrepet. Selskapet Machina fra
Bergen, som står bak OEP, presenteret sitt program FriArk som er basert på åpen kildekode.
Regionen inviterte til sommersamling med faglig og sosialt program hos NRK 3. juni.
Oddbjørn Holgersen, leder for digitaliseringsprosjekt, til NRK, ga et innblikk i
rikskringkastingens bilde-, film- og lydarkiv. Han fortalte om hva man samler på i NRK,
hvordan de går frem for å bevare det best mulig med tanke på fremtiden, og ikke minst
hvordan man finner det igjen når man trenger det. Etter foredraget ble det servert middag i
NRK-kantinen.
Høsten 2010 ble det avholdt tre frokostmøter i Oslo. På møtet 29. september var temaet
”dokumentasjon i en granskningssituasjon”. Foredragsholder var Ronny Ruud fra
Undervisningsbygg KF. 14. oktober var temaet ”tilsyn fra forskjellig hold”. Det var to
foredragsholdere. Jorunn Bødtker, fra Finansdepartementet, og leder av Norsk Arkivråds
kursutvalg, og Hilde Kjølberg fra Kunnskapsdepartementet. Det siste møtet hadde tema
”Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i
kommunal sektor”, og ble avholdt 4. november. Riksrevisjonens presenterte sin rapport.
1. desember ble det invitert til møte med temaet ”Konsekvenser av å ikke journalføre SMS og
innsynskrav”, om Kulturdepartementets forslag til endringer i arkivforskriften.
Region Nord:
27. april ble det arrangert møte om arkivfaglige problemstillinger knyttet til lov om offentlige
anskaffelser på Grand hotell i Tromsø.
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Det planlagte medlemsmøte ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana 21. oktober ble avlyst på
grunn av for få påmeldte. Temaet for møtet var pliktavlevering og innhøsting av
nettdokumenter.
Det ble avholdt to medlemsmøter med Kulturdepartementets høring om endringer i
arkivforskriften som tema, 29. november på Grand Nordic Hotel i Tromsø, og 2. desember på
Høgskolen i Bodø. Hilde Lange, fra Statsarkivet i Tromsø og nestleder i Norsk Arkivråd,
innledet og presenterte saken, deretter ble det åpnet for debatt.
Region Vest:
Det har vært avholdt to møter.
11. november, medlemsmøte på Kalfaret brygghus i Bergen. Temaet for møtet var NOARK 5
og arkivleders/arkivarens rolle. Møtet startet med lunsj. Deltakerne fikk deretter presentert tre
temaer som ble diskutert gruppevis før foredragsholder Jan Tore Helle fra Bergen byarkiv
hold sitt innlegg. Det ble deretter åpnet for diskusjon i plenum. Deltakerne på møtet ble
invitert til å komme med tilbakemeldinger om hvilke emner de ville at regionsutvalget skulle
prioritere fremover.
29. november ble det avholdt medlemsmøt i Bergen sentralarkivs lokaler. Temaet var
Kulturdepartementets høring om endringer i arkivforskriften. Nestleder i region vest, Peder
Vedde, innledet møtet med en presentasjon av departementets forslag til endringer av
arkivforskriften. Han viste til problemstillinger knyttet til endringene, og deretter ble møtet
åpnet for diskusjon og innspill.
7. Faglig publikasjons-/informasjonsvirksomhet
I 2010 er det utgitt fire nummer av tidsskriftet Arkivråd.
Sissel Ødegård, Norges forskningsråd, er redaktør for tidsskriftet. Medlemmer av
redaksjonsrådet har i 2010 vært Berit Stie, Jean-Philippe Caquet og Knut Løkstad.
I tillegg har sekretariatsleder deltatt i redaksjonsarbeidet. Redaksjonsutvalget hadde ett
redaksjonsmøte i 2010.
8. Medlemsverving
I forbindelse med seminaret for kommunal sektor ble invitasjonen distribuert til alle landets
kommuner.
Flere av regionene har gjennomgått sine medlemslister og sendt invitasjoner til
medlemsmøter til ikke-medlemmer i sin region.
9. Organisasjonsutvikling
Alle tillitsvalgte i Norsk Arkivråd har hatt et to dagers fellesmøte. Sosiale medier var blant
temaene på programmet. Møtet ble holdt i Oslo.
Det er utarbeidet nye instrukser for valgkomiteens arbeid og beskrivelser av lederverv i
organisasjonen.
Arbeid med nye designprofil og nye nettsider er fullført i 2010.
Norsk Arkivråd har opprettet en profil på Facebook.
Norsk Arkivråd har begynt å redusere sin papirbruk ved å sende ut kursinvitasjoner
elektronisk i stedet for pr. post.
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10. Utadrettet virksomhet
Norsk Arkivråd har levert høringssvar om Datalagringsdirektivet.
Det er levert høringssvar om Kulturdepartementets forslag til endringer i arkivforskriften
(januar 2011). Som et ledd i arbeidet med høringssvaret ble det arrangert medlemsmøter, fordi
landsstyret ønsket å få innspill fra medlemmene.
Leder for Norsk Arkivråd, Vilde Ronge, hadde et leserinnlegg om saken på trykk i Dagens
Næringsliv.
Riksrevisjonen la i 2010 frem sin rapport om arkivene i kommunal sektor. Norsk Arkivråd
sendte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kommentarer til rapporten, og påpekte
blant annet betydningen av at utdanning og kompetanse innen dette området styrkes.
Vilde Ronge hadde et leserinnlegg om rapporten på trykk i Bergens Tidende.
Leder for Norsk Arkivråd har deltatt på ABM-utviklings arbeid med scenarier for
arkivsektoren.
Øyvind Rekdal har vært Norsk Arkivråd representant i referansegruppen for DIAS-prosjektet,
som er et samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og Oslo byarkiv, Bergen byarkiv, IKA
Møre og Romsdal og IKA Trøndelag.
ABM-utvikling ble nedlagt fra og med 2011. Norsk Arkivråd har skrevet brev til Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet og Kulturdepartementet med forslag om at
arkivstillinger fra ABMU blir overført til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Leder for Norsk Arkivråd har hatt kontakt med leder for LLP i ulike sammenhenger.
Medlemmer av landsstyret har hatt uformelle samtaler med leder for KS faggruppe for arkiv.
Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kulturrådets nye leder og bedt om et møte for å diskutere
arkivdanningens plass i Kulturrådets arbeid.
Styreleder og sekretariatsleder deltok i november på en konferanse i San Francisco, USA, i
regi av den amerikanske arkivorganisasjonen ARMA. De hadde også møter med tillitsvalgte
og ansatte i ARMA.
Norsk Arkivråd har hatt en representant i arrangementskomiteen for CITRA-møtet som ble
hold i Oslo i høsten 2010.
Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige
organisasjoner.
Geir Walderhaug, som er medlem av Norsk Arkivråds landsstyre, er valgt som 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. Han har i
2010 deltatt på seksjonens årlige møte i Oxford i juli. Han har deltatt på to møter i
Hovedstyret, ett i Seoul, Korea (mai) og ett i Oslo (september). Han deltok også på den
europeiske arkivkonferansen i Geneve (april) som arrangeres hvert fjerde år.
Norsk Arkivråd har opprettet prisen ”Årets arkiv” for å hedre arkiver i arkivdannende
institusjoner. Målet er at prisen skal stimulere til utvikling og være til inspirasjon for alle som
jobber innen arkivdanning. Prisen vil første gang bli delt ut høsten 2011.
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For å la arkiv-Norge og andre interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og
i ulike virksomheter, har Norsk Arkivråd opprettet ”Arkivbloggen”, hvor ulike arkiver har
”bloggevakt” en måned av gangen.
11. Bistand
Bistandsgruppen består av Anne Lise Kirkerud, Torill Tørlen, Heidi Grinde Rinding, Hilde
Lange og Olav Hagen Sataslåtten.
Bistandsgruppen har i 2010 jobbet med Bangladeshprosjektet, ett felles prosjekt om utvikling
av Train the trainer records management (TTRM) i programvaren Moodle. Basert på
nederlandsk utvikling og i samarbeid med KVAN (den nederlandske arkivarforeningen) og
BARMs (Bangladesh archivist og records management society). Prosjektet har søkt og fått
innvilget PCOMmidler, 10000 euro, fra (International Council on Archives) ICA. NA søkte
NORAD om kr 500 000,- i støtte, søknadsfrist 1. oktober, som dessverre ble avslått i februar
2011.
Det ble avholdt prosjektmøte i Amsterdam 4. januar 2010 hvor Hilde Lange og Torill Tørlen
deltok fra bistandsgruppen. Utviklerne av innholdet i TTRM i Moodle, Thijs Laeven og Peter
Horsman, var også til stede.
Som en del av bistandsavtalen inngår at NA skal stille med kompetanse. På BARMs TTRM
kurs i Dhaka i februar 2010 deltok Jean Phillipe Caquet på vegne av Norsk Arkivråd. Han
holdt foredrag om privatarkiv, om ordning av arkiv og arkiv i Norge. Det var også lagt opp et
program hvor han besøkte ulike arkivinstitusjoner.
Bistandsgruppen har hatt to møter i 2010, ett med fokus på NORAD søknaden, og ett med
Knut Løkstad om Telenor i Bangladesh, ellers har all kontakt foregått via e-post.
Det er sendt tre rapporter til ICA om bruk av pcommidlene.
Olav Hagen Sataslåtten, Heidi Grinde Rinding, Torill Tørlen og Hilde Lange deltok på
konferansen Archives without borders i Haag. Olav Hagen Sataslåtten deltok som landsstyrets
oppfølgingsansvarlig.
12. Evaluering av gjeldende strategiplan
Landsstyret har evaluert gjeldende strategiplan, og ser ikke behov for å gjøre endringer.
13. Norsk Arkivråds Fond
Se eget bilag framlagt på generalforsamlingen.
14. Arkivakademiet
Se eget bilag framlagt på generalforsamlingen.
15. Sekretariat
Norsk Arkivråds sekretariat leier kontor hos Oslo byarkiv i Maridalsveien 3.
Sekretariatets telefon er åpen hverdager mellom kl. 9 og 15.
Sekretariatet har to ansatte i fulltidsstillinger.
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