
 

 

 
 

 

LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 

for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011 
 
1. Styrets sammensetning 
Leder:                         Vilde Ronge, NRK 
Nestleder:              Geir Håvard Ellingseter, Møre og Romsdal fylkeskommune 
Kursansvarlig:             Jorunn Bødtker, Finansdepartementet 
Oppfølgingsansvarlig: Liv-Heidi Siljebråten, Politidirektoratet 
Styremedlem Øst:       Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo 
Styremedlem Sør:       Laila Risdal Flyvholm, Lillesand kommune 
Styremedlem Midt:     Kari Myhre, Trondheim kommune 
Styremedlem Nord:    Line Aslaksen, Universitetssykehuset Nord-Norge 
Styremedlem Vest:     Ann O. Gjerde, Bergen kommune 
1.vara:                            Gunn Sværen, Bærum kommune 
2. vara:   Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies 
 
Redaktør for Arkivråd, Sissel Ødegård, NOKUT, har også deltatt på landsstyremøtene. 
Redaktøren har etter vedtektene møterett, men ikke stemmerett. 
 
2. Landsstyremøter 
Det har i perioden vært avholdt seks landsstyremøter. 
 
3. Medlemstall 
 

Antall pr. 31/12 2010 2011 Diff. 2010/2011 

Totalt 1227 1209 -18 

Innmeldt 114 54 -60 

Utmeldt 78 79 1 

Differanse mellom 
inn- og utmeldt 

 
36 

 
-18 

 
 

 
 

Fordelt på medlemskategori 2010 2011 Diff. 2010/2011 

A bedriftsmedlemskap 676 672 -4 

B enkeltmedlemskap 498 477 -21 

C medlemmer (abonnement) 16 20 4 

S spesielle medlemmer 22 22 0 

Æ æresmedlemmer 5 5 0 

P pensjonistmedlemmer 10 13 3 

Totalt 1227 1209 -18 

http://www.kontoret.no/public.aspx?pageID=70668


 

 

 

Fordelt på sektor 2010 2011 Diff. 2010/2011 

Statlig 619 608 -11 

Privat 207 202 -5 

Kommunal 279 284 5 

Fylkeskommunal 54 52 -2 

Interkommunal 3 3 0 

Uten tilknytning/ikke 
oppgitt 

 
65 

 
60 

 
-5 

Totalt 1227 1209 -18 

 

Fordelt regionsvis 2010 2011 Diff. 2010/2011 

Øst 729   711 -18 

Vest 130   128 -2 

Sør 112 113 1 

Midt-Norge 137 135 -2 

Nord 110 109 -1 

Utlandet 9 13 4 

Totalt 1227 1209 -18 

 
 
4. Økonomi 
Norsk Arkivråd har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2011 vil bli foreslått plassert i 
flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen sammen med 
regnskapet for 2011. 
 
5. 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, Marianne Kluge, Ola Langnes-
Øyen, Njål Danielsen og Sigrid Marvik. 
Leder for kursutvalget har vært Jorunn Bødtker. De ansatte i sekretariatet har også deltatt i 
kursutvalgets arbeid.  
 
Kursutvalget inviterte Norsk Arkivråds kursinstruktører til lærerseminar 19. og 20. januar i 
Holmsbu.  
 
Kursutvalget arbeider fortløpende med å oppdatere studieplanene for kursene og annen 
kursdokumentasjon. 
 
9. og 10. februar ble det arrangert seminar i Trondheim for de arkivansatte i 
helseforetakene. 
 
Seminar for kommunal sektor ble arrangert i Oslo 15.-16. februar. Tema for seminaret var 
”Oppfølging av Riksrevisjonens rapport, og fagsystemer og arkivering”. 
 
Høsten 2011 fylte Norsk Arkivråd 50 år. Derfor inviterte vi til jubileumsseminar i stedet for 
det vanlige ”høstseminaret”. Seminaret ble holdt 26.-27.oktober i Gamle Logen i Oslo. 



 

 

Lederen for kursutvalgt og tre representanter fra landsstyret utgjorde programgruppen. 
Programmet var delt opp i fire sesjoner med temaene ”Arkivutfordringer”, ”Dagens 
verktøy”, ”Kommunikasjon” og ”Strategi for virksomhetens informasjonshåndtering – 
bevarings – og kassasjonsplan størrelse XXL?” Hver sesjon ble innledet med korte  
filminnslag, hvor fire arkivarer som har vært i bransjen en stund, fortalte om sine erfaringer. 
 
Etter et par års pause sto temakurset ”Styring og planlegging av arkivarbeidet – arkivplan” 
igjen på kursplanen i 2011. Kurset var en del omarbeidet siden forrige gang det ble holdt. 
 
Det er avholdt fire innføringskurs i offentlig arkivdrift i 2011, tre A-kurs og ett B-kurs.  
 
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 

Kurs Sted Deltakere 

 2010 2011           2010     2011 

Modul A Oslo Oslo               45         48 

Modul A  Bergen          35 

Modul A  Oslo          45 

Modul B Oslo Oslo               45         44 

Totalt 2 kurs 4 kurs               90       172 

 
 
Norsk Arkivråd har i 2011 arrangert i alt åtte temakurs.  
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 

Tema Sted Deltakere 

Lover og regler                 Oslo 45 

Periodisering av elektronisk arkiv Trondheim 47 

Personaldokumentasjon Oslo  61 

Personaldokumentasjon Kristiansand 60 

Offentlighetsloven Oslo 46 

Avlevering Bergen 49 

Drift av elektronisk arkiv Oslo  46 

Arkivplan Oslo 45 

Totalt  399 

 
Norsk Arkivråd har i 2011 arrangert tre seminarer. 
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 

Seminar Sted Deltakere 

Arkivseminar for helseforetak Trondheim 55 

Kommunalt arkivseminar Oslo 68 

Jubileumsseminar Oslo 239 

Totalt  362 

 
 



 

 

Kursutvalget har jobbet med å utvikle et kurstilbud til privat sektor, og et kurs for denne 
sektoren står på kursplanen for 2012. 
 
Kursutvalget har også arbeidet med planlegging av et kurs om Noark 5. Kurset står på 
kursplanen for 2012. 
 
Generalforsamlingen 2011 ble avholdt 4. mai, under Det femte norske arkivmøte i Tromsø. 
 

Norsk Arkivråd hadde to medlemmer i arrangementskomiteen for Det femte norske 
arkivmøtet, og var også godt representert i den lokale komiteen, som hadde ansvaret for det 
sosiale programmet. 
 
Norsk Arkivråd har to representanter i Arkivakademiets styre, André Neergaard, Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet og Kari Myhre, Trondheim byarkiv. De har deltatt på alle 
styremøter som er avholdt.  
 
Landsstyret har fulgt opp handlingsplanen for 2011 og vedtak fra generalforsamlingen 2011 
om Arkivakademiets fremtid. Se eget bilag, lagt frem på generalforsamlingen.  
 
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. I overensstemmelse med avtalen bidrar Norsk Arkivråd til finansiering av en 
professor II-stilling og en stipendiatstilling. 
 
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 2011, 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. Undersøkelsen viste først og fremst at medlemmer som 
benytter seg av Norsk Arkivråds tilbud er forholdsvis fornøyd, men at det er mange som 
kjenner lite til de tilbudene som finnes. Landsstyret har diskutert funnene, og kommet frem 
til ulike tiltak for å gjøre tilbudene bedre kjent. Kursutvalget har også gjennomgått svarene 
fra brukerundersøkelsen, og notert seg forslag til temaer for kurs og seminarer som kom 
frem der. 
 
 6. Faglige og sosiale aktiviteter i regionene:  
Region Vest: 
Leder:  Ann O. Gjerde, Bergen kommune, Sentralarkivet 
1. vara: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland 
2. vara: Kjersti Raum Johansen, Helse Bergen 
Medl.:  Trude Fjæran Tveit, Havforskningsinstituttet 
 
Det har vært avholdt to møter.  



 

 

Vårens medlemsmøte i Stavanger ble avlyst grunnet for få påmeldte og nytt møte ble satt 
opp 29. september i lokalene til Interkommunalt Arkiv Rogaland i Stavanger. Temaet for 
møtet var: Utfordringer i arkivhverdagen. Her tok arkivleder Olga M. Reime utgangspunkt i: 
Time kommune – plan fullelektronisk arkiv. Betydningen av å ha forpliktende planer for 
arkivfunksjonen. Det ble deretter åpnet for diskusjon i plenum. Deltakerne ble invitert til å 
komme med tilbakemeldinger om hvilke emner de ville at regionsutvalget skulle prioritere  
fremover.  
 
24. november ble det avholdt medlemsmøt i Bergen i Bergen Byarkiv, nærmere bestemt i 
Sentralarkivets lokaler. Temaet var: Hva kan vi oppnå med god kommunikasjon?  
Kommunikasjon mellom arkiv og organisasjon så vel som kommunikasjon internt i arkivet ble 
vektlagt. Ved Kjersti Raum Johansen, avdelingssjef ved Dokumentasjonsavdelingen ved 
Haukeland sjukehus – Helse Bergen HF. Det ble åpnet opp for innspill og diskusjoner i 
plenum.  
 
Region Sør: 
Leder:   Laila Risdal, Lillesand kommune  
1. vara: Øyvind Almedal, Post- og teletilsynet 
2. vara:  Gro Stormoen Nilsen, NETTOPPlæring 
Medl.:    Berit Elisabeth Hovden, Høgskolen i Vestfold 
 
Det ble avholdt to medlemsmøter i region Sør med bruk av fødselsnummer på 
personalmapper som tema, 24. mai i Telemark og 31. mai i Kristiansand. Temaet ble 
presentert, og deretter diskutert i grupper, med felles oppsummering til sist. 
 De planlagte medlemsmøtene i november ble utsatt til over nyttår. 
 
Region Midt-Norge: 
Leder:  Kari Myhre, Trondheim kommune, Byarkivet  
1. vara: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse  
2. vara: Anita Engan, Melhus kommune  
Medl.  Nelly Anita Lian, Helse Midt-Norge HF 
 
6. april ble det arrangert medlemsmøte på Statsarkivet i Trondheim. Temaet var arkivlokaler. 
Gunnar Sørum, Statsarkivet i Trondheim, holdt innlegg om tekniske krav til arkivlokaler og 
arkivverkets oppfølging, inspeksjon av arkivlokaler. 
29. april ble det arrangert medlemsmøte i Helse Midt-Norge sine lokaler på Stjørdal. Det var 
lagt opp til paneldebatt. Temaet var sosiale medier i offentlig sektor. 
Kommunikasjonsrådgiver ved Helse Midt-Norge, Jostein Listou holdt en 
innledende presentasjon om temaet.  Deretter ble det åpnet for diskusjon og innspill i 
plenum. 
Regionen inviterte 12. desember til julemøte ved Arkivsenteret på Dora, Trondheim. Finn 
Karlsen, Statsarkivet i Trondheim, hadde et foredrag om hvordan man skal starte med 
slektsforskning. Etter foredraget var det sosialt samvær med servering av julemat. Det var 15 
påmeldte deltakere. 
 
 
 



 

 

Region Nord: 
Leder:  Line Aslaksen, Universitetssykehuset Nord-Norge 
1. vara: Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland 
2. vara: Marianne Josefsen, Universitetet i Tromsø  
Medl.  Rita Nyvold; Høgskolen i Bodø 
 
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i regionen.  
 
Region Øst: 
Leder:  Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo 
1. vara:  Lars Petter Marthinsen, Undervisningsbygg Oslo KF 
2. vara: Ellen Margrethe Pihl Konstad, Det Norske Veritas 
Medl.:  Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
 
I region Øst ble det arrangert fem medlemsmøter i 2011. Alle unntatt ett var frokostmøter. 
Det første ble holdt 9. mars, og hadde krav til arkivlokaler som tema. 14. april var temaet 
”Sharepoint – muligheter og utfordringer”.  ”Arkiv i skyen?” var tittelen på møtet 12. mai, 
”Cloud computing” var tema.  Regionen inviterte til sommersamling 15. juni, med besøk hos 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek. Årets siste frokostmøte gikk av stabelen 17. 
november. Tema for møtet var ”Hvem mener hva om innsyn?” 
 
7. Faglig publikasjons-/informasjonsvirksomhet 

I 2011 er det utgitt fire nummer av tidsskriftet Arkivråd. 
Sissel Ødegård, NOKUT, er redaktør for tidsskriftet. Medlemmer av redaksjonsrådet har i 
2011 vært Jean-Philippe Caquet, Knut Løkstad og Karianne Vindenes. 
 
De nye nettsidene er videreutviklet, blant annet ved at man nå kan annonsere ledige 
arkivstillinger der. 
 
8. Medlemsverving 
I forbindelse med seminaret for kommunal sektor ble invitasjonen distribuert til alle landets 
kommuner. 
Invitasjoner til helseseminaret ble sendt til landets helseforetak. 
Regionsutvalgene har gått gjennom medlemslistene for sine respektive regioner, og funnet 
at det er mange kommuner som ikke er medlemmer. Det er laget en vervetekst spesielt 
rettet mot kommunene, og regionsutvalgene har begynt å sende ut e-poster til kommunene 
i sine respektive regioner. 
 

9. Organisasjonsutvikling 
Alle tillitsvalgte i Norsk Arkivråd var samlet til et fellesmøte i forkant av jubileet. 
 
50-årsjubileet ble innledet 25. oktober med en mottakelse i Oslo rådhus. Oslo kommune var 
vertskap. 26. og 27. oktober var det seminar i Gamle Logen, og om kvelden 26. oktober var 
det festmiddag i Gamle Logen. Her var også alle tidligere ledere for Norsk Arkivråd invitert, 
og fem av dem deltok. 
 



 

 

Norsk Arkivråd har redusert sin papirbruk ytterligere ved å sende ut alle kurs- og 
seminarinvitasjoner elektronisk i stedet for pr. post. 
 
10. Utadrettet virksomhet 

Norsk Arkivråd har levert høringssvar til høringer om: 
- Rapport om en felles meldingsboks 
- Elektronisk registrering av kirkelige handlinger – endringsforslag til forskrift om Den 

norske kirkes medlemsregister. 
- Høyring om forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk Helsearkiv og 

Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre endringar i helseregisterlova. 
- Prøveordning med elektronisk kommunikasjon og endring i forskift om postforkynning 
- Endringer i arkivforskriften 
 
Norsk Arkivråd holdt innlegg på Kulturdepartementets innspillskonferanse om 
arkivmeldingen, og har hatt møte med redaksjonskomiteen for meldingen. 
 
Øyvind Rekdal har vært Norsk Arkivråds representant i referansegruppen for DIAS-
prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivaren og Oslo byarkiv, Bergen 
byarkiv, IKA Møre og Romsdal og IKA Trøndelag. 
 
Norsk Arkivråd opprettet prisen ”Årets arkiv” i 2010 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 ble delt ut første gang 25. oktober 2011 under 
mottakelsen på Oslo rådhus i anledning Norsk Arkivråds 50-årsjubileum. Vinner av prisen var 
arkivet hos Norsk Tipping. 
 
Norsk Arkivråd har opprettet Arkivbloggen. Tanken med bloggen er å la arkiv-Norge og andre 
interesserte få et innblikk i arkivhverdagen rundt om i landet og i ulike virksomheter. Flere 
arkiver har hatt ”bloggevakt”. Det viser seg likevel at det er vanskelig å få nok bidragsytere til 
bloggen, og bloggens fremtid er derfor uviss. 
 
Norsk Arkivråd har vært på møte hos Norsk kulturråd for å snakke om vår søknad om støtte 
over statsbudsjettet fra 2013. 
 
Norsk Arkivråd har tatt initiativ til et felles møte med Landslaget for lokal – og privatarkiv, 
Fagforbundet og KS Faggruppe for arkiv. 
 
Leder Vilde Ronge og oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten har deltatt på møte i Section 
for Professional Associations (SPA), som er en av seksjonene i den internasjonale 
arkivorganisasjonen ICA. Møtet ble holdt i Edinburgh. 
 
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.  
 
Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner. 



 

 

 
11. Bistand 

Bistandsgruppen består av Torill Tørlen, Heidi Grinde Rinding og Hilde Lange. 
 

Bistandsgruppen har også i 2011 jobbet med Bangladeshprosjektet, et 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).  
 
Torill Tørlen besøkte i januar Bangladesh. Hovedmålet for turen var å delta på arkivkurs i 
Nasjonalarkivet i Bangladesh og lansering av e-læringsprogrammet. 
 

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. 
 
 


