FORSLAG OM ORGANISATORISKE ENDRINGER – lagt frem av landsstyret
BAKGRUNN
På generalforsamlingen i 2010 ble det gjort endringer i vedtektene, og det ble samtidig bestemt at
disse endringene skulle ha en prøvetid på to år. Endringene gjaldt en utvidelse av landsstyret med én
person, med en oppfølgingsansvarlig, og en utvidelse av regionsutvalgene fra tre til fire medlemmer.
Etter to år skulle de evalueres før de eventuelt ble gjort endelige. Men landsstyret mente det var
behov for en bredere organisasjonsdebatt enn det. Bakgrunnen for det, var at landsstyret så at
organisasjonen ikke fungerer så bra som den burde, sett i forhold til de oppgavene den skal utføre og
løse.
På handlingsplanen for 2012, vedtatt av generalforsamlingen i mars 2012, ble landsstyret derfor
pålagt å
 evaluere de endringer i vedtektene som ble gjort av generalforsamlingen i 2010 om
sammensetningen av landsstyret og regionsutvalg. Disse endringene ble vedtatt med en
prøvetid på to år. Landsstyret skal også vurdere om nåværende organisasjonsstruktur er
hensiktsmessig sett opp mot de oppgaver som NA skal arbeide med i årene framover.
Arbeidet skal presenteres på generalforsamlingen i 2013.
Arbeidet er nå avsluttet. Overordnet målsetting for arbeidet har vært å ta utgangspunkt i hva NAs
oppgaver og målsetting skal være, gjennom gjeldende strategisk plan og handlingsplan, og dernest å
vurdere hvordan organisasjonsstrukturen best kan tilpasses dette.

FORSLAG
Blant Norsk Arkivråds viktigste oppgaver er å ha et godt kurs- og seminartilbud, og gode tilbud til
medlemmene utover kurs og seminarer, i form av medlemsmøter og annet. I tillegg blir NA mer og
mer aktiv som arkivpolitisk aktør og med annen utadrettet virksomhet.
For å bli i endra bedre stand til å løse disse oppgavene, ønsker landsstyret å foreslå endringer i
kursutvalget, regionsutvalgene og landsstyret. Landsstyret foreslår at endringene vedtas med en
prøveperiode på to år.
Kursutvalget
Det er viktig at Norsk Arkivråd har et godt kurs- og seminartilbud. Det er et stort behov for slike
opplæringstilbud. Dessuten er Norsk Arkivråds eksistens og virksomhet helt avhengig av at vi har
gode inntekter fra kurs og seminarer. Det er et svært arbeidskrevende verv å sitte i kursutvalget. Det
er behov for stadig utvikling av de kursene som allerede står på kursprogrammet, og samtidig må det
hele tiden utvikles nye kurs for å ha tilbud som er faglig oppdatert og aktuelt for medlemmene.
Seminarene krever også mye arbeid av kursutvalget. I tillegg skal alle kursinstruktører følges opp,
blant annet ved årlige lærerseminarer. Slik det er i dag har ikke KU-medlemmene kapasitet til å følge
opp alt dette på en god nok måte.
Landsstyret vil derfor foreslå å dele dagens kursutvalg i to, i et seminarutvalg og et kursutvalg, med
fire medlemmer i hvert utvalg.

Regioner og medlemsaktiviteter
Landsstyret vil gjerne at aktiviteten i regionene skal bli høyere. For å oppnå det, ønsker landsstyret
for det første å formalisere et samarbeid regionene i mellom. Derfor foreslår landsstyret at
regionslederne to til fire ganger i året skal samles til regionsmøte for å utveksle erfaringer og ideer og
utvikle samarbeidsprosjekter. For det andre ønsker landsstyret å endre måten det er kontakt mellom
regioner og landsstyre på, og foreslår derfor at det opprettes et verv i landsstyret som
oppfølgingsansvarlig for regionene. Flere av både tidligere og nåværende regionsledere har gitt
uttrykk for at det er en veldig krevende dobbeltrolle både å skulle ha ansvaret for NAs virksomhet i
sin region, og å være en aktiv bidragsyter i landsstyret. Det er vanskelig å yte full innsats i begge
roller. Landsstyret mener derfor det vil være en god løsning at regionslederne ikke selv skal sitte i
landsstyret, men være representert der gjennom vervet som oppfølgingsansvarlig for regionene.
Dermed får regionslederne mulighet til å konsentrere seg om å skape aktiviteter i egen region.
Landsstyret mener at ordningen med fire medlemmer i regionene bør videreføres, for å legge til rette
for en høyere aktivitet. Samtidig er realiteten at det i noen regioner er vanskelig å finne kandidater
nok til å fylle vervene. Landsstyret foreslår derfor at vedtektene gis en formulering om at
regionsutvalgene skal ha inntil fire medlemmer.
Landsstyret har gjennom det siste årets organisasjonsdebatt sett at det kan være behov for å gjøre
flere endringer enn de som er foreslått her. Landsstyret ønsker å fortsette arbeidet med å utvikle
organisasjonen for å kunne gi medlemmene et enda bedre tilbud om faglig påfyll og
nettverksbygging. Landstyret ønsker blant annet å prøve ut en ordning med faggrupper.
Landsstyret har derfor satt inn et punkt om utprøving av nye organisasjonsformer i sitt forslag til
handlingsplan.
Landsstyret
NA blir mer og mer aktiv når det gjelder arkivpolitisk arbeid og annen utadrettet virksomhet.
Landsstyret foreslår derfor at vervet som oppfølgingsansvarlig ikke bare gjøres til en permanent
ordning, men utvides med én person, slik at det til sammen er to oppfølgingsansvarlige i landsstyret
med særlig ansvar for arkivpolitisk arbeid, lobbyvirksomhet og internasjonal kontakt.
Som beskrevet i forrige punkt, foreslår landsstyret en egen oppfølgingsansvarlig for regionene.
Landsstyret foreslår også at både leder for kursutvalget og leder for seminarutvalget skal ha plass i
landsstyret. Dette arbeidet er så grunnleggende for NAs virksomhet at disse funksjonene må
forankres i landsstyret.
Landsstyret mener at det er viktig at redaktøren knyttes enda nærmere til landsstyret, siden Arkivråd
er landsstyrets talerør. Derfor foreslår landsstyret at redaktøren får stemmerett i landsstyret, ikke
bare møterett.
Disse forslagene gir et landsstyre på åtte medlemmer: leder, nestleder, to oppfølgingsansvarlige for
synlighet og internasjonalt arbeid, en oppfølgingsansvarlig for regionene, leder for kursutvalget,
leder for seminarutvalget og Arkivråds redaktør.

ØKONOMI
En ordning som den som er foreslått her, innebærer at antallet tillitsvalgte øker fra 35 til maks 39.
Det vil også bli innført en ny ordning med de såkalte regionsmøtene, som vil innebære noe større
utgifter til reise og opphold. Men landsstyret mener at de foreslåtte organisasjonsendringene vil
gjøre det mulig å øke inntektene, både ved høyere kursaktivitet og mer aktiv medlemsverving.
Landsstyret ønsker også å prøve ut alternative arbeidsformer for å redusere kostnadene.

FORSLAG TIL VEDTAK

a. Redaktøren av Arkivråd gis stemmerett i landsstyret.
b. Dagens kursutvalg deles i to, et kursutvalg og et seminarutvalg, begge med fire
medlemmer. Leder for kursutvalget og leder for seminarutvalget skal være medlem av
landsstyret.
c. Vervet som oppfølgingsansvarlig for synlighet og internasjonalt arbeid gjøres
permanent, og utvides med én, slik at det til sammen er to medlemmer av landsstyret
som har spesielt ansvar for disse arbeidsområdene.
d. Det opprettes et verv i landsstyret som oppfølgingsansvarlig for regionene.
Vervet erstatter regionsledernes plass i landsstyret.
e. Regionslederne og oppfølgingsansvarlig for regionene skal 2-4 ganger pr. år samles til
regionsmøte.
f. Regionsutvalgene kan ha inntil fire medlemmer
g. De vedtatte endringene skal ha en prøvetid på to år.

