
 

 

 
 

LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 

for perioden 1. januar til 31. desember 2013 
 
1. Styrets sammensetning 
Leder: Vilde Ronge, NRK  
Nestleder: Geir Håvard Ellingseter, Møre og Romsdal fylkeskommune (i permisjon fra høsten 
2013) 
Oppfølgingsansvarlig – regionene: Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo 
Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt: 
Eva Kristin Lian, Innherred samkommune  
Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:  
Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet  
Kursansvarlig: Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF 
Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet  
Redaktør: Trine Nesland; Ruter AS 
1. vara: Gunn Sværen, Bærum kommune  
2. vara: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies  
 
 
2. Landsstyremøter 
Det har i perioden vært avholdt syv landsstyremøter. 
 
 
3. Medlemstall 
 

Antall pr. 31/12 2012 2013 Diff. 2012/2013 

Totalt 1213 1226 13 

Innmeldt 67 76 9 

Utmeldt 63 63 0 

Differanse 
mellom inn- og 
utmeldt 

 
4 

 
13 

 
 

 
 

Fordelt på 
medlemskategori 

2012 2013 Diff. 2012/2013 

A bedriftsmedlemskap 681 684 3 

B enkeltmedlemskap 476 482 6 

C medlemmer 
(abonnement) 

15 14 -1 

S spesielle medlemmer 24 25 1 

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


 

 

Æ æresmedlemmer 5 5 0 

P pensjonistmedlemmer 12 16 4 

Totalt 1213 1226 13 

 
 

Fordelt på sektor 2012 2013 Diff. 2012/2013 

Statlig 609 609 0 

Privat 200 189 -11 

Kommunal 297 319 22 

Fylkeskommunal 51 52  1 

Interkommunal 3 3 0 

Student - 9 9 

Uten tilknytning/ikke 
oppgitt 

 
53 

 
45 

 
-8 

Totalt 1213 1226 13 

 
 

Fordelt 
regionsvis 

2012 2013 Diff. 2012/2013 

Øst  698 713 15 

Vest  123 130 7 

Sør 119 112 -7 

Midt-Norge 148 148 0 

Nord 112 110 -2 

Utlandet 13 13 0 

Totalt 1213 1226 13 

 
 
 
4. Økonomi 
Norsk Arkivråd har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2013 vil bli foreslått plassert i 
flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen sammen med 
regnskapet for 2013. 
 
Norsk Arkivråd søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet. Dessverre fikk vi 
ingen penger, men vi gir ikke opp, og vil søke igjen.  
 
 
5. Arbeid for å utdanne og oppdatere arkivmedarbeidere 
Det ble på generalforsamlingen i 2012, som en del av en omorganisering, vedtatt å dele det 
bestående kursutvalget i to, et kursutvalg og et seminarutvalg, begge med fire medlemmer. 
Ordningen har en prøvetid på to år. 
 
Kursutvalget 
Leder:  Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF 
Medl.:  Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet 
Medl.:   Marianne Kluge, Opplysningsvesenets fond (Clemens kraft) 



 

 

Medl.:  Lill Tåve Jørgensen, IKA Hordaland  
De ansatte i sekretariatet har også deltatt i kursutvalgets arbeid.  
 
Kursutvalget har det løpende ansvaret for kursaktiviteten i Norsk Arkivråd. 
 
Kursutvalget arbeider fortløpende med å oppdatere studieplanene for kursene og annen 
kursdokumentasjon. 
 
Et nytt temakurs, håndtering av elevdokumentasjon, ble utviklet og satt opp i løpet av året. I 
arbeidet med utvikling av kurset ble det invitert til workshop om temaet. Kursinstruktørene 
og eksterne ressurspersoner deltok på workshopen sammen med representanter fra 
kursutvalget.  
 
Temakurset om lover og regler ble videre utviklet, og ble utvidet fra dagskurs til 
todagerskurs med gruppearbeid.  
 
Tre kurs som opprinnelig var satt opp på kursplanen måtte avlyses. Kurset om 
virksomhetskritisk dokumentasjon/ISO-standarder på grunn av for lavt antall påmeldte og 
frafall fra en av kursinstruktørene. De to kursene om BK-bestemmelsene ble avlyst på grunn 
av forsinkelser i Riksarkivets arbeidet med å få reglene på plass. Kursutvalget satte på slutten 
av året opp tre ekstra temakurs. Et i håndtering av personaldokumentasjon, et om 
offentleglova og et om styring/arkivplan.  
 
Kursutvalget arrangerte lærerseminar for Norsk Arkivråds kursinstruktører, med retorikk 
som tema. Seminaret arrangeres for å gi kursinstruktørene faglig påfyll, og ble avholdt på 
Røros 29. og 30. januar. Alle NAs kursinstruktører, og potensielle nye instruktører ble 
invitert. Foredragsholder var Anne Jorunn Ravndal fra Ikor.  
 
Det er avholdt to innføringskurs i offentlig arkivdrift i 2013, ett A-kurs og ett B-kurs.  
 
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 
 

Kurs Sted Deltakere 

 2012 2013     2012 2013 

Modul A Trondheim Oslo         39 45 

Modul A Oslo          45  

Modul B Oslo Oslo         46 45 

Totalt 3 kurs 2 kurs       130 90 

 
 
Norsk Arkivråd har i 2013 arrangert i alt elleve temakurs.  
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 

Tema Sted Deltakere 

Personaldokumentasjon Bergen 59 

Noark 5 Oslo 46 



 

 

Styring/Arkivplan Trondheim 45 

Avlevering Trondheim 29 

Offentlighetsloven Oslo 46 

Personaldokumentasjon x 2 Oslo 122 

Offentlighetsloven Oslo 54 

Lover og regler                 Oslo 31 

Elevdokumentasjon Oslo 43 

Periodisering av elektronisk arkiv Oslo 46 

Styring/Arkivplan Oslo 39 

Totalt 11 kurs 560 

 
 
Seminarutvalget 
Leder:  Jorun Bødtker, Finansdepartementet 
Medl.:  Ola Langnes-Øyen, Universitetet i Oslo / Utdanningsforbundet fra 2014 
Medl.:   Njål Danielsen, Havforskningsinstituttet 
Medl.:  Berit Johnsen, GIEK (Garantiinstituttet for eksport kreditt) 
De ansatte i sekretariatet har også deltatt i seminarutvalgets arbeid.  
 
Seminarutvalget har ansvar for planlegging og koordinering av Norsk Arkivråds seminarer i 
samarbeid med landsstyret.  
 
Norsk Arkivråds høstseminaret ble arrangert 23. og 24. oktober i Oslo, og hadde «Integrasjon 
3.0» som tema. Det var 235 påmeldte til seminaret.  
 
Annet 
I tillegg hadde NA to representanter med i arrangementskomiteen for Det 6. norske 
arkivmøte som ble arrangert i Ålesund 17.-19. april. Seminaret arrangeres i samarbeid 
mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk 
kulturråd.  
 
Norsk Arkivråd har hatt møte med de andre arrangørene av De norske arkivmøtene for å bli 
enige om innholdet i en revidering av retningslinjene for arrangementet.  
 
Norsk Arkivråd har to representanter i Arkivakademiets styre, André Neergaard, Høgskolen i 
Oslo og Akershus, og Kari Myhre, Trondheim byarkiv. De har deltatt på alle styremøter som 
er avholdt. Prosessen med å oppløse stiftelsen Arkivakademiet er i gang, og vi får hjelp av 
advokat for å gjennomføre den. 
 
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.  
 
Arkivakademiet er godt i gang på Høgskolen i Oslo og Akershus. Det har vært god søkning til 
studiet, og studentene oppnår gode resultater. Norsk Arkivråd har hatt møter med Institutt 



 

 

for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA for å følge opp Arkivakademiet og for å 
komme med innspill om markedsføring av studiet. 
 
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. Endelig vedtak om 
tildeling fattes av landsstyret. Læremiddelkomiteen har bestått av Geir Håvard Ellingseter, 
nestleder, Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig i landsstyret og Geir Magnus 
Walderhaug, oppfølgingsansvarlig for regionene i landsstyret. Det har ikke kommet noen 
søknader i 2013, men komiteen har i 2013 fulgt opp prosjekter som fikk støtte i 2012. Det 
gjelder Standard Norge som har fått støtte til oversettelse av ISO 30300:2011og ISO 
30301:2011 og Høgskolen i Oslo og Akershus som har fått støtte til et prosjekt som går ut på 
å utvikle et Noark 5 brukergrensesnitt til åpen kildekode til bruk for pedagogiske formål.  
 
Det er delt ut totalt kr. 51 500 i medlemsstipender i 2013. Stipend- og læremiddelkomiteen 
tildeler stipendene etter innstilling fra sekretariatsleder. 
 
Det er nedsatt en redaksjon som skal arbeide med å utvikle arkivfaglige «hefter». 
Redaksjonen er i gang med å etablere en arkivfaglig ressursside på internett, som også skal 
inneholde tips og lenker til nytte for medlemmer som vil markedsføre arkiv i egen 
virksomhet. 
 
Landsstyret nedsatte i november 2013 en arbeidsgruppe på fem med deltakere fra 
regionene og landsstyret for å arbeide med å utarbeide målekriterier og sjekklister for 
arkivdanning. Gruppen la planer og visjon fram for fellesmøtet i NA i januar 2014. Gruppen 
vil arbeide med å: 
– Tilby en metodikk som er enkel å bruke for å avdekke kvalitet og måloppnåelse for 

arkivdanningen  
– Gjøre arkivet i stand til å evaluere egen virksomhet i forhold til interne og eksterne krav 

samt identifisere passende tiltak 
Arbeidsgruppen vil arbeide videre med dette, men ønsker også aktiv deltakelse og 
tilbakemelding fra medlemmene på arbeidet. 
 
Hvilke begreper er det egentlig som best beskriver arkivprofesjonen i dag? Norsk Arkivråd 
har invitert sine medlemmer til å diskutere dette på vår Facebookside. Det var også et av 
temaene på fellesmøtet for de tillitsvalgte. 
 
6. Faglige og sosiale aktiviteter i regionene:  
 
Region Vest: 
Leder:  Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland 
1. vara: Ann O. Gjerde, Bergen kommune, Sentralarkivet 
2. vara: Kjersti M. Raum-Johansen, Helse Bergen 
Medl.:  Trude Fjæran Tveit, NIFES 
 
Det har vært avholdt to møter i regionen. 6. juni var det møte i Bergen med møtetittel: 



 

 

«Hvem tror du at du er?» om arkivarens rolle og arbeidsoppgaver, og ord og begreper. Rune 
Lothe fra IKA Hordaland var møteleder. Det var 31 deltakere på møtet. 
Det var 41 påmeldte til medlemsmøte i Bergen 14. november. Tema for møtet var «Innsyn til 
begjær eller besvær? Hvordan håndtere innsynskrav i offentlig virksomhet». 
Foredragsholder var Njål Danielsen fra Havforskningsinstituttet. 
 
Region Sør: 
Leder:   Bjørn Conradsen, Barne-, ungdoms- og familieetaten 
Medl.: : Gro Heidi Jessen, Arendal kommune   
Medl.:    Grete Gavelstad, Kristiansand kommune 
 
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i regionen.  
 
 
Region Midt-Norge: 
Leder:  Kari Myhre, Trondheim kommune, Byarkivet  
Medl. : Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse  
Medl.:  Anita Engan, Domstoladministrasjonen 
Medl.:  Nelly Anita Lian, Jernbaneverket 
 
Det har vært avholdt to medlemsmøter i Trondheim. 6. september inviterte regionen til 
medlemsmøte med tema «Personvern vs Offentlighet og Innsyn». Foredragsholdere var 
Mona Naomi Lintvedt, og Kjerstin Rabås fra Adresseavisa. Det var 58 deltakere på møtet.  
13. desember ble det arrangert frokostmøte med tema «”Grunnkurs" i Noark 5 - Hvordan 
gjenspeiles standarden i daglig bruk?» Foredragsholdere var Thomas Sødring fra HiOA og 
Jean-Philippe Caquet fra Trondheim byarkiv. Det var 27 deltakere på møtet. 
 
 
Region Nord: 
Leder:  Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø 
Medl.:  Rita Nyvold, Universitetet i Nordland  
 
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i regionen.  
 
 
Region Øst: 
Leder:  Lars Petter Marthinsen, Barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet 
Medl.:  Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo 
Medl.:   Ellen Margrethe Pihl Konstad, Det Norske Veritas 
Medl.:  Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 
 
Region Øst inviterte til fem frokostmøter i Oslo. Det første ble arrangert 15. mai og hadde 
tema «Automatisk behandling av e-post». Foredragsholder var Göran Samuelson fra 
Mittuniversitetet i Sverige.  7. juni stod «Arkivmeldingen – hva nå?» på programmet. 
Foredragsholder var Olemic Thommesen, stortingsrepresentant fra Høyre og saksordfører 
for arkivmeldingen i Kulturkomiteen. Det første høstmøtet, 12. september, hadde «Nye 
medier – nye arbeidsformer» som tema. Foredragsholder var Kari Steen Johnsen fra Institutt 



 

 

for samfunnsforskning. Møtet 26. september hadde «Tillit til elektroniske dokumenter?» 
som tema. Leder av det internasjonale forskningsprosjektet «Interpares Trust», Professor 
Luciana Duranti fra Universitetet i British Columbia i Canada, presenterte prosjektet.  
 
Region øst ønsket å prøve ut en ny arbeidsform i tillegg til frokostmøter. Den grundige 
samtalen, i form at arkivteoretiske kollokvier. Kollokviene ble arrangert i samarbeid med 
HiOA. Det ble arrangert fem kollokvier. På de tre høstkollokviene, 19. september, 26. 
september og 10. oktober ble blant annet to av ovenfor nevnte Luciana Durantis artikler 
diskutert. Duranti deltok på kollokvien 26. september. Det var 5 påmeldte den 19. 
september, og 7 påmeldte den 26. september og 10. oktober. Årets to første kollokvier 
hadde «Den postmoderne utfordring» som tema. Det var 16 påmeldte den 24. april, og 14 
den 5. juni. 
 
 
7. Faglig publikasjons-/informasjonsvirksomhet 
I 2013 er det utgitt fire nummer av tidsskriftet Arkivråd. Medlemmer av redaksjonen har i 
2013 vært Trine Nesland, Ruter AS (redaktør), Jean-Philippe Caquet, Trondheim byarkiv, 
Bente Andersen Sundlo, FMC Technologies og Jørgen Hobbel, Justis- og 
beredskapsdepartementet. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene 
om de foretrekker Arkivråd på nett eller papir. Et lite flertall svarte at de foretrekker å lese 
bladet på nett. Det vil derfor fra nå av bli mulig å reservere seg mot å motta bladet pr. post. 
 
På nettsidene legges det jevnlig ut arkivfaglige nyheter. Leder for Norsk Arkivråd har deltatt 
på to konferanser i utlandet og sendt reisebrev fra begge som er publisert på nettsidene. 
Medlemmer av landsstyret skrev også reisebrev fra Sjette norske arkivmøte i Ålesund.  
 
8. Organisasjonsutvikling 
Generalforsamlingen 2013 vedtok endringer i Norsk Arkivråds organisasjonsstruktur. Blant 
endringene var at regionslederne ikke lenger sitter i landsstyret, men representeres der av 
en egen oppfølgingsansvarlig. Oppfølgingsansvarlig for regionene i landsstyret skal innkalle 
lederne for regionsutvalgene til regionsmøte to-fire ganger årlig. Regionslederne og 
oppfølgingsansvarlig har startet planleggingen av felles opplegg for medlemsmøter i de ulike 
regionene. 
 
Årlig samles de tillitsvalgte samt sekretariatet i Norsk Arkivråd til fellesmøte. Av praktiske 
årsaker ble 2013-møtet forskjøvet til januar 2014. På programmet sto arkivfaglige 
diskusjoner. Vi hadde også invitert to foredragsholdere. Martin Apenes fra firmaet 
WergelandApenes snakket om hvordan vi kan bli hørt med våre arkivpolitiske synspunkter av 
politikere, presse osv. mens Elling Aarflot fra Totaltekst kom med mange tips om hvordan 
skrive godt. 
 
9. Utadrettet virksomhet 
Norsk Arkivråd har levert svar på høringer om: 

- Samordning av statlige innkjøp 

- Open Government Partnership - revisjon av den norske handlingsplanen 

- Funksjonelle krav til sikker digital postboks 
- Digital kommunikasjon som hovedregel – endringer i forvaltningsloven 



 

 

- Endringer i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument 
 
Leder Vilde Ronge deltok i arkivpolitisk paneldebatt under Sjette norske arkivmøte.  
 
Nestleder Geir Håvard Ellingseter har holdt innlegg om arkivmeldingen under Sak- og 
portaldagene i Trondheim i april.  
 
Vara til landsstyret, Anja Jergel Vestvold, holdt innlegg på Samdokkonferansen i desember. 
Tittelen på innlegget var «Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi.» 
 
Riksarkivet følger opp arkivmeldingen gjennom SAMDOK-prosjektet (SAMDOK=helhetlig 
samfunnsdokumentasjon), og har etablert tre strategigrupper, en for privatarkiv, en for 
kommunale arkiv og en for arkiv i e-forvaltning. Norsk Arkivråd har vært representert i alle 
de tre gruppene. Ledelsen for Riksarkivets Samdokprosjekt har deltatt på et av høstens 
landsstyremøter for å fortelle om strategiarbeidet og for å få informasjon om hva Norsk 
Arkivråd er opptatt av og arbeider med for tiden. 
 
Norsk Arkivråd sendte før stortingsvalget brev til partiene på Stortinget og stilte spørsmål 
om deres syn på en del arkivpolitiske spørsmål. Vi fikk svar fra fem av partiene, og svarene 
ligger på NAs nettside. 
 
I sitt forslag til budsjett for 2014 foreslo regjeringen å kutte opprettelsen av et 
bachelorstudium i arkiv ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Norsk Arkivråd har protestert mot 
det i et brev til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.  
 
Norsk Arkivråd har sendt brev til Kulturdepartementet om at vi gjerne vil komme med 
innspill til revideringen av arkivlova. Vi fikk positivt svar fra departementet, men det er 
fortsatt ikke fastsatt noe tidspunkt for når arbeidet skal starte opp. 
 
Kulturdepartementet nedsatte i høst en utredningsgruppe som skal gjennomgå Norsk 
kulturråd. Norsk Arkivråd sendte i den forbindelse et brev til departementet og oppfordret 
dem til å sørge for at noen som kan ivareta hele spekteret arkiv, fra danning til depot, fikk 
plass i utredningsgruppen. 
  
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 for 2013 ble delt ut under Sjette norske arkivmøte i 
Ålesund, og gikk til Trondheim byarkiv. I tillegg fikk Justis- og beredskapsdepartementets 
dokumentasjonssenter en hederspris. Dokumentasjonssenteret ble hardt rammet i 
forbindelse med terrorhandlingene 22. juli 2011. 
 
Hvem tar det beste arkivbildet? Norsk Arkivråd har invitert sine medlemmer til en 
fotokonkurranse på Instagram, med hashtag #mittarkiv og #norskarkivrad. Vinneren 
kunngjøres på seminaret i mars. 
 
Representanter for Arkivarforeningen, Fagforbundets arkivgruppe, KS faggruppe for arkiv, 
Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Arkivråd var i november samlet til møte og 



 

 

utvekslet informasjon og synspunkter om saker som Arkivmeldingen, revisjon av arkivlova, 
Samdok, De norske arkivmøtene og Universal Declaration on Archives (UDA). En norsk 
versjon av UDA, hvor også de norske organisasjonenes logoer er med, er under produksjon.  
 
Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner. 
 
Leder Vilde Ronge deltok på AIIM-konferanse i New Orleans i mars og på den årlige ARMA-
konferansen i Las Vegas i oktober. 
 
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.  
 
Leder Vilde Ronge er valgt inn i styret for Section for Professional Associations (SPA), som er 
en av seksjonene i ICA. Norsk Arkivråd har dekket de reiseutgifter dette vervet medfører.  
 
 
10. 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. 
 
 


