
 

 

 
 

LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 

for perioden 1. januar til 31. desember 2014 
 
1. Styrets sammensetning 
Leder: Marianne Høiklev Tengs, Helsedirektoratet  
Nestleder: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies  
Oppfølgingsansvarlig – regionene: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim  
Oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:  
Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet  
Gunn Sværen, Bærum kommune  
Kursansvarlig: Kristin Widerøe Thune, Direktoratet for byggkvalitet 
Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet  
Redaktør: Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus  
Vara: 
1.vara: Mette Rist Hauge, Miljødirektoratet  
2. vara: Kristin Breivoll, Arbeidstilsynet  
 
 
2. Landsstyremøter 
Det har i perioden vært avholdt fem landsstyremøter. 
 
 
3. Medlemstall 
 

Antall pr. 31/12 2013 2014 Diff. 2013/2014 

Totalt 1226 1200 -26 

Innmeldt 76 47 -29 

Utmeldt 63 73 11 

Differanse 
mellom inn- og 
utmeldt 

 
13 

 
-26 

 
 

 
 
 

Fordelt på 
medlemskategori 

2013 2014 Diff. 2013/2014 

A bedriftsmedlemskap 684 671 -13 

B enkeltmedlemskap 482 473 -9 

C medlemmer 
(abonnement) 

14 13 -1 

S spesielle medlemmer 25 22 -3 

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


 

 

Æ æresmedlemmer 5 5 0 

P pensjonistmedlemmer 16 16 0 

Totalt 1226 1200 -26 

 
 
 

Fordelt på sektor 2013 2014 Diff. 2013/2014 

Statlig 609 589 -20 

Privat 189 174 -15 

Kommunal 319 332 13 

Fylkeskommunal 52 51 -1 

Interkommunal 3 4 1 

Student 9 10 1 

Uten tilknytning/ikke 
oppgitt 

 
45 

 
40 

 
-5 

Totalt 1226 1200 -26 

 
 

Fordelt regionsvis 2013 2014 Diff. 2013/2014 

Øst 713 700 -13 

Vest 130 131 1 

Sør 112 107 -5 

Midt-Norge 148 141 -7 

Nord 110 109 -1 

Utlandet 13 12 -1 

Totalt 1226 1200 -26 

 
 
 
 
 
4. Økonomi 
Norsk Arkivråd har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2014 vil bli foreslått plassert i 
flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen sammen med 
regnskapet for 2014. 
 
Norsk Arkivråd søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet. Dessverre fikk vi 
ingen penger for 2014, men vi har fått bevilget kr. 300 000 for 2015.  
 
 
5. Arbeid for å utdanne og oppdatere arkivmedarbeidere 
Kursutvalget 
Leder:  Kristin Widerøe Thune, Direktoratet for byggkvalitet 
Medl.:  Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet 
Medl.:   Beate Kittelsen, Difi 
Medl.:  Egil Borlaug, Stortinget  
 



 

 

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. 
 
Basert på tilbakemeldinger fra deltakerne i 2013 ble temakurset om håndtering av 
elevdokumentasjon videreutviklet. Innholdet ble spisset for å treffe målgruppen bedre, og 
kurset ble endret til et dagskurs. 
 
Norsk Arkivråds leder, Marianne Høiklev Tengs, har tidligere holdt kurset «Dokumentasjon 
og digitalt førstevalg» i regi av Difi, sammen med Lone Tudborg Lahkan fra Finanstilsynet og 
Siri Danielssen Skogvold fra Gassnova SF. Difi kommer ikke til å sette opp dette kurset flere 
ganger. NA sendte derfor en henvendelse til Difi og ba om tillatelse til å overta kurset. Difis 
svar var positivt, og kurset vil videreutvikles av NA. Det står på kursplanen for 2015. 
 
Kursutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utvikle grunnkurs som skal erstatte 
dagens «Innføringskurs i offentlig arkivdrift, modul A og B». Gruppen er godt i gang med 
arbeidet, og første kursdel vil settes opp høsten 2015. 
 
Det er avholdt tre innføringskurs i offentlig arkivdrift i 2014; to A-kurs og et B-kurs.  
 
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 
 

Kurs Sted Deltakere 

 2013 2014     2013 2014 

Modul A Oslo Oslo, mars 45 39 

Modul A  Oslo, september  45 

Modul B Oslo Oslo, november 45 46 

Totalt 2 kurs 3 kurs             90 130 

 
 
 
Norsk Arkivråd har i 2014 arrangert i alt elleve temakurs.  
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 
 

Tema Sted Deltakere 

Avlevering Oslo 55 

Noark 5 Oslo 39 

Personaldokumentasjon Kristiansand 41 

Offentlighetsloven Oslo 51 

Periodisering av elektronisk arkiv Trondheim 33  

Offentlighetsloven Tromsø 28 

Personaldokumentasjon  Oslo 58 



 

 

Lover og regler                 Trondheim 35 

Drift av elektronisk arkiv Bergen 45 

Styring/Arkivplan Bergen 45  

Elevmapper Oslo 47  

Totalt 11 477 

 
 
 
Seminarutvalget 
Leder:  Jorunn Bødtker, Finansdepartementet 
Medl.:  Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet  
Medl.:   Njål Danielsen, Havforskningsinstituttet 
Medl.:  Berit Johnsen, Norges Bondelag 
 
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.  
 
Seminaret «I paragrafenes tegn» ble arrangert 18. og 19. mars i Oslo, med 118 påmeldte. 
 
Tema for Norsk Arkivråds høstseminar 3. og 4. november i Oslo var «Evig digitalt liv – evige 
problemer? Fra digital postkasse til digitalt depot». Det var 184 påmeldte.  
 
Seminarutvalget har startet planleggingen av et mulig dagsseminar om offentlighetsloven og 
den pågående evalueringen av den. 
 
Annet 
Norsk Arkivråd har to representanter med i arrangementskomiteen for Det 7. norske 
arkivmøte som skal arrangeres i Oslo-området våren 2016. Seminaret er et samarbeid 
mellom Riksarkivaren, Norsk Arkivråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk 
kulturråd.  
 
Norsk Arkivråd har hatt 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 nå 
gjennomført. 
 
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 har Norsk Arkivråd bidratt til finansiering av en 
professor II-stilling og en stipendiatstilling. Avtalen om økonomisk støtte til HiOA er nå 
utløpt, og siste utbetaling ble foretatt sommeren 2014. 
 
Arkivakademiet er godt i gang på Høgskolen i Oslo og Akershus. Det har vært god søkning til 
studiet, og studentene oppnår gode resultater. Antallet studenter ble økt fra 40 til 60 fra 
2013 til 2014. Det er svært lite frafall blant studentene på Arkivakademiet.  Norsk Arkivråd 



 

 

har hatt møte med Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA for å følge opp 
Arkivakademiet og for gjensidig utveksling av informasjon om hva som skjer på arkivfeltet. 
Stiftelsen er formelt oppløst og NA vil motta sin del av midlene våren 2015. Disse skal brukes 
til å videreutvikle kurstilbudet til våre medlemmer. 
 
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 Anja Jergel Vestvold, 
nestleder i NA, Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig i landsstyret og Geir Magnus 
Walderhaug, medlem av NA Region Øst. Det har ikke kommet noen søknader i 2014.  
Komiteen har i 2014 fulgt opp oversettelsen av ISO 30300 som fikk støtte i 2012. Arbeidet 
med oversettelsen er fremdeles ikke fullført. 
 
Det er delt ut totalt kr. 43 000 i medlemsstipender i 2014. Stipend- og læremiddelkomiteen 
tildeler stipendene etter innstilling fra sekretariatsleder. 
 
Redaksjonen som skal arbeide med å utvikle arkivfaglige «hefter» og arbeidsgruppen som 
skal utarbeide målekriterier og sjekklister for arkivdanning er blitt slått sammen til en 
gruppe. Trine Nesland, redaktør for Arkivråd og medlem av landsstyret, leder gruppen. I 
2014 er det utarbeidet en sjekkliste for etterlevelse av offentleglova, og en ressursside om 
samme lov på NAs nettsider. 
 
 
6. Faglige og sosiale aktiviteter i regionene:  
 
Region Vest: 
Leder: Trude Fjæran Tveit, NIFES   
Medl.: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland  
Medl.: Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune  
Medl.: Kjersti Raum Johansen, Helse Bergen HF  
 
7. februar inviterte Region Vest til frokostmøte i Statens Hus med tittel: Målekriterier og 
sjekklister ved arkivdanning. Presentasjon ved Jorunn Bødtker.  Det var 37 deltakere på 
møtet. 
 
30.september var det medlemsmøte i Statens Hus med tittel: Digital kommunikasjon: 
utfordringer og løsninger. Peder Vedde snakket om relevante dokumenter angående digital 
kommunikasjon og Per Ellingsen, IKT Bergen kommune, holdt en presentasjon om Svar Ut.  
Møtet samlet 45 deltakere. 
 
Representanter for regionsutvalget var til stede som kurshjelp ved kurs i Bergen 23.-
24.september om drift av elektronisk arkiv og 21.-22.oktober om arkivplan. 
  
Regionsutvalget hadde fem styremøter i 2014. Agendaen gjenspeiler regionutvalgets 
fokusområder; meningsfylte samlinger for medlemmene og engasjement for arkivfaget. 



 

 

Regionutvalget sammensetning og kontinuitet i gruppen har bidratt til at de har klart å 
arrangere minimum to medlemsmøter i Region Vest hvert år.  
 
Region Sør: 
Leder: Gro Wisting Haugland, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (trakk seg fra vervet i 
valgperioden) 
Medl.: Gro Heidi Jessen, Arendal kommune  
Medl.: Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune  
Medl.: Øyvind Bjørndal, Froland kommune  
 
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i regionen.  
 
 
Region Midt-Norge: 
Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen  
Medl.: Kari Myhre, Byarkivet i Trondheim  
Medl.: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse 
Medl.: Toril Viken Haugen, Trønderenergi 
 
Det har vært avholdt to medlemsmøter i regi av Region Midt-Norge i 2014. 
27. mars inviterte de til frokostmøte på Hurtigruten ved kai i Trondheim. Tema for møtet var 
"Digital forsendelse i praksis. Hvordan fungerer SvarUt og hva er utfordringen? Hvilke krav 
stilles til offentlig forvaltning når det gjelder skriftlig korrespondanse med innbygger?" Thor 
Kvatningen fra Trondheim kommune, prosjektleder for innføring av SvarUt, var dagens 
foredragsholder. 30 deltakere var på plass. 
 
10. desember avholdte de sitt tradisjonelle julemøte. Marianne Høiklev Tengs, leder i Norsk 
Arkivråd, var foredragsholder med temaet "Kvalitetssikring i arkivene – Målekriterier og 
sjekkliste for arkivdanningen". I tillegg fikk medlemmene en orientering om Norsk Arkivråd, 
dens virke og hva man er opptatt av akkurat nå, via leder i NA.  Møtet hadde 22 deltakere. 
Region Midt inviterte, tradisjonen tro, til sosialt lag etter at den faglige delen var over, og det 
var god oppslutning. 
 
Representanter for regionsutvalget var til stede som kurshjelp ved kurs i Trondheim6.-7. mai 
om periodisering, deponering og avlevering av arkiv og 16.-17.september om lover og regler. 
 
Regionsutvalget i Region Midt-Norge har hatt fire styremøter. 
 
Region Nord: 
Leder: Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø  
Medl.: Rita Nyvold, Universitetet i Nordland  
Medl.: Sølvi Lamo, Troms fylkeskommune 
 
Det ble avhold to medlemsmøter i 2014. Region Nord ønsket å blåse liv i medlemsmøtene og 
har forsøkt å legge en hyggelig og uhøytidelig ramme rundt disse med felles lunsj og aktuelle 
temaer. Første møte ble avholdt 12. juni i Tromsø. Tema var kvalitetssikring av arkivene med 
foredrag av Anja Jergel Vestvold og Anita Dahlberg. Her ble det fulltegnet og 30 deltakere. 



 

 

Det andre møtet ble avhold i Bodø 20. november med samme tema. Her var Marianne 
Høiklev Tengs og Anita Dahlberg forelesere. Det var 24 deltakere. Region Nord er svært 
fornøyd med deltakerantallet på medlemsmøtene i 2014. 
En representant for regionsutvalget var til stede som kurshjelp ved kurs om offentleglova 26. 
august i Tromsø. 
Regionsutvalget i Region Nord har hatt to styremøter. 
 
Region Øst: 
Leder: Lars Petter Marthinsen, Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet  
Medl.: Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo  
Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL  
Medl.: Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten  
 
Region Øst inviterte til tre frokostmøter i Oslo. Det første ble arrangert 20. mai, med temaet 
”Noark 5 – hvor står vi og hvor går vi?” (52 påmeldte.) Foredragsholdere var Jean-Philippe 
Caquet fra Trondheim kommune og Christian Lundvang fra NXC. Neste møte ble avholdt 17. 
juni, hvor temaet var ”Ny standard, hvordan organisere dokumentasjonsforvaltning?”. (50 
påmeldte.) Foredragsholder var Carlota Bustelo fra den internasjonale ISO-komiteen. I 
forbindelse med dette møtet ble det også arrangert en workshop for interesserte private 
aktører. Det siste møtet ble avholdt 26. september, og hadde tittelen ”Gjenstand for 
saksbehandling…”. (71 påmeldte.) Trine Nesland fra Diakonhjemmet var foredragsholder, 
med kommentarer fra regionsstyret. Det ble jobbet med ytterligere to frokostmøter, som av 
forskjellige årsaker ikke lot seg gjennomføre. Arbeidet med arkivteoretisk kollokvium ble 
videreført i 2014, med tre møter på vårparten.  
 
Regionsutvalget har hatt fire styremøter i løpet av året. 
 
 
7. Faglig publikasjons-/informasjonsvirksomhet 
I 2014 er det utgitt fire nummer av tidsskriftet Arkivråd. Medlemmer av redaksjonen har i 
vært Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus (redaktør), Siri Mæhlum, Oslo kommune, 
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Stina Marianne Opsjøn Ahola, Norsk Arbeidsmandsforbund, 

Jørgen Hobbel, Justis– og beredskapsdepartementet og Jean-Philippe Caquet, Byarkivet i 
Trondheim. 
 
På nettsidene legges det jevnlig ut arkivfaglige nyheter. Reisebrev fra to utenlandske 
konferanser som tillitsvalgte fra NA har deltatt på, er også publisert på nettsidene.   
 
Norsk Arkivråd er nå på Twitter. Følg oss på @norskarkivrad 
 
8. Organisasjonsutvikling 
I 2013 vedtok generalforsamlingen vedtektsendringer som blant annet sier at 
oppfølgingsansvarlig for regionene skal innkalle lederne for regionsutvalgene til regionsmøte 
to-fire ganger årlig. I 2014 har det vært avholdt to regionsmøter, hvor man har planlagt felles 
opplegg for medlemsmøter i regionene osv. 
 
Det er dannet en faggruppe i regi av Region Øst som skal jobbe spesielt med standarder. 



 

 

Gruppens virksomhet er foreløpig i sin spede begynnelse, men vil bli mer synlig i 2015. 
 
9. Utadrettet virksomhet 
Norsk Arkivråd har levert svar på høringer om: 

- Retningslinjer for brukergrensesnitt i formelle nettskjema (ELMER 3) 
- Forslag til forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret 
- Forskrift om elektronisk kommunikasjon med ligningsmyndighetene 
- Rapport om gjennomgang av Norsk kulturråd 
- Forslag til endring av forskrift om IT-standarder i forvaltningen 
- Endringer i offentleglova – viderebruk av informasjon og gjennomføring av EUs 

endringsdirektiv til viderebruksdirektivet 
 
 
Landsstyret har skrevet en kommentar om Riksarkivets Signalprosjekt på Samdokbloggen. 
Landsstyrets hovedpoeng var at prosjektet kun hadde fokus på depot og ikke tok med 
utfordringene man ser fra et arkivdanningsperspektiv. 
 
Norsk Arkivråd har skrevet brev til Kulturdepartementet og igjen minnet dem om behovet 
for en snarlig revisjon av arkivloven. 
 
Riksarkivet følger opp arkivmeldingen gjennom SAMDOK-prosjektet (SAMDOK=helhetlig 
samfunnsdokumentasjon), og det er etablert tre strategigrupper, en for privatarkiv, en for 
kommunale arkiv og en for arkiv i e-forvaltning. Norsk Arkivråd er representert i alle de tre 
gruppene, men vurderer fortløpende sitt engasjement i prosjektet. 
 
Leder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg under budsjetthøringen til Stortingets familie- 
og kulturkomité. I innlegget pekte hun på flere av de utfordringene arkivsektoren står 
overfor fremover, og som gjør at det er svært uheldig at Arkivverkets budsjett ble foreslått 
kuttet. 
 
Leder Marianne Høiklev Tengs deltok i paneldebatt om Samdok-prosjektet under Samdok-
konferansen i oktober.  
 
Landsstyret har kontaktet andre konferansearrangører for å bidra med arkivrelaterte 
foredrag på deres konferanser, men vi har ennå ikke fått innpass. 
 
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 2014 gikk til Statped, og den ble delt ut under Norsk 
Arkivråds seminar i Oslo i mars.  
 
Norsk Arkivråd inviterte representanter for Fagforbundets arkivgruppe, KS og Landslaget for 
lokal- og privatarkiv til et fellesmøte for å snakke om blant annet kommunereformen, 
Samdok-prosjektet, revideringen av arkivlova som lar vente på seg og evalueringen av 
offentleglova.  
 



 

 

Universal Declaration on Archives (UDA) er oversatt til både bokmål og nynorsk som et 
samarbeidsprosjekt mellom de norske arkivorganisasjonene, KS, Kulturrådet og Riksarkivet. 
Begge versjoner ble delt ut på Norsk Arkivråds høstseminar. Der ble det også holdt et kort 
innlegg om UDA og en presentasjon av formålet med den.  
 
Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner. 
 
Oppfølgingsansvarlig i landsstyret, Liv Heidi Siljebråten, holdt foredrag om NAs arbeid med 
arkivpolitikk for den svenske arkivorganisasjonen «Föreningen för Arkiv & 
Informationsförvaltning». 
 
Leder Marianne Høiklev Tengs og oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten deltok i oktober 
på konferanse i San Diego i regi av den amerikanske arkivorganisasjonen ARMA. De to skrev 
reisebrev til nettsiden fra konferansen, og en artikkel til Arkivråd. 
 
Geir Walderhaug, som er medlem av regionsutvalget i Norsk Arkivråd Region Øst, er valgt 
som president i SAE (Section for Archival Education and Training). Dette er ICAs seksjon for 
arkivutdanning – og opplæring. Norsk Arkivråd har dekket de reiseutgifter dette vervet 
medfører.  
 
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. 
 
 


