LANDSSTYRETS ÅRSMELDING
for perioden 1. januar til 31. desember 2015
1. Styrets sammensetning
Leder: Marianne Høiklev Tengs, Helsedirektoratet
Nestleder: Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies
Oppfølgingsansvarlig – regionene: Kari Myhre, Sykehusbygg HF
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 syv landsstyremøter.

3. Medlemstall
Antall pr. 31/12
Totalt
Innmeldt
Utmeldt
Differanse
mellom inn- og
utmeldt

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

2014
1200
47
73

2015
1168
59
91

-26

-32

Diff. 2014/2015
-32
11
18

2014

2015

Diff. 2014/2015

671
473
13

670
438
14

-1
-35
1

22
5

25
5

3
0

P pensjonistmedlemmer
Totalt

16
1200

16
1168

0
-32

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

2014
589
174
332
51
4
10

2015
569
176
319
50
3
10

Diff. 2014/2015
-20
2
-13
-1
-1
0

40
1200

41
1168

1
-32

Fordelt regionsvis
Øst
Vest
Sør
Midt-Norge
Nord
Utlandet
Totalt

2014
700
131
107
141
109
12
1200

2015
679
130
106
136
105
12
1168

Diff. 2014/2015
-21
-1
-1
-5
-4
0
-32

4. Økonomi
Norsk Arkivråd har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2015 vil bli foreslått plassert i
flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen sammen med
regnskapet for 2015. Overskuddet er lavere for 2015 enn 2014. Det skyldes nedgang i
kurspåmeldinger i forhold til året før.
Norsk Arkivråd søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet, og fikk 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, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Medl.:
André Neergaard, Høgskolen i Oslo og Akershus
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.
Kurset «Dokumentasjon som digitalt førstevalg», med utgangspunkt i materiell Norsk
Arkivråd fikk overta fra Difi, ble videreutviklet. Kurset ble holdt to ganger i 2015.
Det var kun grunnkursets modul B som ble avholdt i 2015. Dette for at de som foreløpig kun
hadde gått modul A skulle få mulighet til å ta begge modulene før grunnkurset blir endret.
Utvikling av kurset «Bevaring og kassasjon – de nye bestemmelsene for kommunal sektor»
startet høsten 2015. Kurset er satt opp på kursplanen for 2016.
Arbeidsgruppen som jobbet med Norsk Arkivråd nye grunnkurs ferdigstilte sin bestilling, og
arbeidet med å utvikle kurset ble utført av Olav Hagen Sataslåtten. Det nye grunnkurset er
satt opp på kursplanen for 2016. Kurset vil ikke lenger være delt opp i to moduler med to
samlinger, men gå over fire sammenhengende dager.
Kursutvalget arrangerte lærerseminar for Norsk Arkivråds kursinstruktører. Seminaret
arrangeres for å gi kursinstruktørene faglig påfyll, og det ble holdt i Oslo 13. og 14. oktober.
Alle Norsk Arkivråds kursinstruktører, og potensielle nye instruktører, ble invitert.
Kursutvalget informerte om utvikling av nye kurs, og arrangerte en idedugnad der alle kunne
komme med forslag til nye temakurs. Siste halvdel av den første dagen, og hele dag to var
satt av til «Kursholderkurs». Kursets hensikt var å fremme ulike teknikker og bevissthet rundt
hvordan en som kursholder setter gode rammer, samt skaper engasjement, variasjon og
deltakelse i kurs/undervisning. Kurset ble holdt av Nora Thorsteinsen Toft og Herleik
Tosterud fra Lent.
Det er avholdt ett innføringskurs i offentlig arkivdrift i 2015, et modul B-kurs.
Antall deltakere fordelte seg slik:

Kurs
Modul A
Modul A
Modul B
Totalt

Sted
2014
2015
Oslo, mars
Oslo, september
Oslo, november Oslo, juni
3 kurs
1 kurs

Deltakere
2014
39
45
46
130

Norsk Arkivråd har i 2015 arrangert i alt tolv temakurs, ett kurs mer enn i 2014.
Antall deltakere fordelte seg slik:

Tema
Avlevering
Noark 5

Sted
Stavanger
Oslo

Deltakere
47
35

2015

34
34

Personaldokumentasjon
Offentlighetsloven
Dokumentasjon som digitalt førstevalg
Periodisering av elektronisk arkiv
Offentlighetsloven
Personaldokumentasjon
Lover og regler
Drift av elektronisk arkiv
Styring/Arkivplan
Dokumentasjon som digitalt førstevalg
Totalt

Oslo
Bergen
Oslo
Oslo
Oslo
Trondheim
Bergen
Tromsø
Oslo
Oslo
12

60
34
46
46
51
59
29
44
28
17
496

Seminarutvalget
Leder:
Jorunn Bødtker, Finansdepartementet
Medl.:
Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet
Medl.:
Berit Johnsen, Norges Bondelag
Medl.:
Cecilie Kornsæther, Oslo byarkiv
De ansatte i sekretariatet har også deltatt i seminarutvalgets arbeid. I tillegg var Lone
Tudborg Lakhan, Finanstilsynet, og Ingvild Korsnes Daasvand, HiOA, trukket inn i
seminararbeidet.
Seminarutvalget har ansvar for planlegging og koordinering av Norsk Arkivråds seminarer i
samarbeid med landsstyret.
Seminaret «Ta styringen!» ble arrangert 16. og 17. mars i Trondheim, med 96 påmeldte.
Høstseminaret, men tittelen «Verdiløse arkiv?», hadde 182 påmeldte. Seminaret ble holdt
20. og 21. oktober i Oslo.
Seminarutvalget har også jobbet med dagsseminaret «Offentlighet og innsyn», som
omhandler offentlighetsloven og evalueringen av den.
Annet
Norsk Arkivråd har to representanter med i arrangementskomiteen for Det 7. norske
arkivmøte. Seminaret er et samarbeid mellom Riksarkivaren, Landslaget for lokal- og
privatarkiv og Norsk Arkivråd. Arkivmøtet arrangeres 5. og 6. april 2016 på Fornebu.
Arkivakademiet er godt i gang på Høgskolen i Oslo og Akershus. Norsk Arkivråd har hatt
møte med Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus
for å følge opp Arkivakademiet og for gjensidig utveksling av informasjon.
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 2015.
Komiteen har i 2015 fulgt opp oversettelsen av ISO 30300 som fikk støtte i 2012. Arbeidet
med oversettelsen er nå fullført.
Det ble delt ut totalt kr. 44 700 i medlemsstipender i 2015. Stipend- og læremiddelkomiteen
tildeler stipendene etter innstilling fra sekretariatsleder.
Stipend- og lærmiddelkomiteen har startet arbeidet med å revidere kriteriene for tildeling av
medlemsstipend og stipend til utvikling av læremidler. De er også i gang med å lage
retningslinjer for forvaltning av Norsk Arkivråds del av midlene fra stiftelsen Arkivakademiet.
En veiledning i arbeidsprosessanalyse er laget og lagt ut på Norsk Arkivråds nettside. Den ble
også presentert under høstseminaret.
Landsstyret har startet arbeidet med å lage en informasjonspakke om Verdenserklæringen
om arkiv (UDA) som kan brukes av medlemmene som et utgangspunkt for refleksjon og
diskusjon.
Landsstyret inviterte medlemmene til å komme med innspill til Norsk Arkivråds strategi for
2016-2018. Flere av disse innspillene er tatt inn i forslaget til ny strategi.
6. Faglige og sosiale aktiviteter i regionene:
Regionlederne, landsstyrets oppfølgingsansvarlige for regionene samt sekretariatet har hatt
fem regionledermøter - fire telefonmøter og en samling i Oslo.
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
25. mars inviterte Haukeland universitetssykehus til åpning av nytt depot. Ann Gjerde og
Trude Fjæran Tveit representerte Norsk Arkivråd, og Trude holdt innlegg på åpningen.
17. april inviterte region Vest til frokostmøte med tema «Arkivaren inn i
omorganiseringsprosessen». Presentasjoner av Marianne Høiklev Tengs fra Norsk Arkivråd,
Ole Bakkebø, fagleder hos fylkesmannen i Hordaland og Peder Vedde, arkivleder hos
fylkesmannen i Hordaland. Møtet ble holdt i lokalene til Dokumentasjonsavdelingen ved
Haukeland universitetssykehus, med 45 deltakere. 13. november holdt vi medlemsmøte hos
Sentralarkivet i Bergen kommune med to temaer: «Hjelp til selvhjelp – hvordan måle god
arkivdanning»? Det andre emnet var «Revisjon av arkivforskriften». Begge presentasjonene
ble holdt av Jorunn Bødtker. Møtet samlet 20 deltakere.
Regionsutvalget hadde fire styremøter i 2015. Dagsorden på styremøtene gjenspeiler
regionutvalgets fokusområder; meningsfylte samlinger for medlemmene, nettverksbygging i
regionen og engasjement for arkivfaget. Regionutvalgets sammensetning og kontinuitet i

gruppen har bidratt til at vi har klart å arrangere minst to medlemsmøter i Region Vest hvert
år.
Region Sør:
Leder: Laila Risdal Flyvholm, Universitetet i Agder
Medl.: Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune
Medl.: Øyvind Bjørndal, Froland kommune
Regionen har vært uten leder en periode, men ny leder er nå på plass. Styret har fokusert på
å etablere en god arena for styrearbeidet, samt en plan for gjennomføring av arrangementer
for medlemmene.
Det ble avholdt medlemsmøte i desember, hvor temaet var "Tilsyn". Arkivleder i Kristiansand
kommune Grete Gavelstad, og leder av Norsk Arkivråd Marianne Høiklev Tengs holdt
innlegg. Det var god deltakelse på møtet, med 16 påmeldte, og det ble uttrykt at temaet
både var relevant og interessant.
Det ble avholdt flere styremøter i perioden, både fysiske møter og telefonmøter.
Region Midt-Norge:
Leder: Anita Engan, Domstoladministrasjonen
Medl.: Kari Myhre, Sykehusbygg HF
Medl.: Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse
Medl.: Toril Viken Haugen, NTNU
Det har vært forsøk på å avholde to medlemsmøter i regi av Region Midt-Norge i 2015.
27. august inviterte vi til medlemsmøte med tema: Relasjonsledelse og relasjonskompetanse
– veien til gode resultater? Foredragsholder var Tove Iversen, salgssjef ved
Folkeuniversitetet. 20 deltakere var til stede, og medlemsmøtet hadde også en flott omtale i
Arkivråd 1/15.
I Region Midt-Norge har det vært tradisjon å arrangere julemøte. Tema for 2015 julemøte
skulle være: "Hvordan skapes en digital hverdag og dokumentforvaltning som er verd en
arkivpris? " ved Andre Neergaard, seksjonssjef ved seksjon for dokumentasjons- og
informasjonsforvaltning, HiOA. Etterpå var det i tradisjon tro invitert til sosialt samvær.
Dessverre ble dette møte avlyst grunnet liten påmelding.
Regionsutvalget i Region Midt-Norge har hatt fire styremøter, samt e-post korrespondanse.
Region Nord:
Leder: Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø
Medl.: Rita Nyvold, Universitetet i Nordland
Medl.: Sølvi Lamo, Troms fylkeskommune
Region Nord har gjennomført to medlemsmøter. Det første ble avholdt 9. juni i Tromsø med
temaet digital forsendelse. Jan Harald Nordseth fra Posten Norge og Hilde Lange fra Troms
Fylkeskommune holdt innlegg. Det var 35 deltakere. Det andre medlemsmøtet ble avholdt
25. november i Bodø med temaet «Den digitale hverdagen» hvor André Neergaard fra
Høgskolen i Oslo og Akershus og Michael Baumann fra Fylkesmannen i Nordland hold

innlegg. Det var 16 deltakere til tross for at møtet vårt kolliderte med Arkiv i Nordland sin
årlige arkivledersamling. Region Nord har ikke hatt formelle styremøter, men har hatt dialog
og koordinert arbeidet gjennom e-post og telefon.

Region Øst:
Leder: Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Medl.: Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo
Medl.: Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL
Medl.: Lars Petter Marthinsen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Region øst har invitert til fem frokostmøter i 2015:
12. februar: SAMDOK – Nye metoder for fangst av e-post. Dette møtet var fullt med
venteliste. Rapporten ble presentert av Vilde Ronge og kommentert av Jorunn Bødtker.
11. mars: ISO/TR 18128 «Risk assessment for Records processes and systems» med Tine
Weirsøe, MBA, Scandinavian Information Audit. 73 påmeldte.
20. mai: «Forvaltningspraksis som rettsgrunnlag. Hvem "eier" retten» med professor
emeritus Jan Fridthjof Bernt, (Juridisk fakultet UiB). 46 påmeldte.
5. november: «Trust and Context in the World of Digital Archives». Foredragsholder Geoffrey
Yeo, pensjonert foreleser og forsker på arkivfaget ved University College London, i
samarbeid med høgskolen i Oslo og Akershus. 47 påmeldte.
3. desember: «Ny personvernforordning fra EU, hva betyr det for personvernreglene i
Norge?» Herbjørn Andresen, førsteamanuensis, Institutt for arkiv-, bibliotek- og
informasjonsfag, HiOA. 32 påmeldte.
Det har i tillegg vært to kveldsmøter:
26. februar: «Hvordan få arkivmessig kontroll på fagsystemene», med Ola Langnes-Øyen
(Utdanningsdirektoratet) og Martin Bould (Evry). Dette møtet var fullt, med 67 påmeldte.
10. september: Slippfest for norsk versjon av NS-ISO30300 «Informasjon og dokumentasjon
– Ledelsessystemer for dokumentasjon – Grunntrekk og terminologi». 69 påmeldte.
Det ble avholdt en workshop om ISO 30300 – hvordan bruke en standard om
ledelsessystemer, i forbindelse med faggruppen om standarder. 14 påmeldte.
Frokostmøtet med Geoffrey Yeo i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus var et
framstøt for å verve studenter til å melde seg inn i Norsk Arkivråd. Regionen planlegger med
å ha noen gratisplasser på frokostmøtene øremerket studenter. De skal deles ut etter
førstemann til mølla prinsippet.

7. Faglig publikasjons-/informasjonsvirksomhet
I 2015 er det utgitt fire nummer av tidsskriftet Arkivråd. Medlemmer av redaksjonen har i
2015 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 Anita Haugen Lie, IKA Hordaland.
Trine Nesland gikk høsten 2015 ut i fødselspermisjon, og Siri Mæhlum er fungerende
redaktør i permisjonsperioden.

På nettsidene legges det jevnlig ut arkivfaglige nyheter. Reisebrev fra utenlandske
konferanser som tillitsvalgte fra NA har deltatt på, er også publisert på nettsidene.

8. Utadrettet virksomhet
Norsk Arkivråd har levert svar på høringer om:
- Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten
- Revisjon av Forskrift om IT-standarder i forvaltningen
- Noark 5 tjenestegrensesnitt
Leder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg under budsjetthøringen til Stortingets familieog kulturkomité. I innlegget pekte hun blant annet på behovet for en revisjon av arkivlov- og
forskrift. Hun trakk også frem at Samdok-prosjektet ikke var tildelt midler i budsjettet, og
nødvendigheten av en snarlig avklaring av en depotløsning for Arkivverket. I etterkant ble
Norsk Arkivråd bedt om å sende komiteen en skriftlig vurdering av fordeler og ulemper ved å
legge skanning og depot til Tynset vs. andre løsninger.
Marianne Høiklev Tengs holdt også innlegg under budsjetthøringen i kommunal- og
forvaltningskomiteen. Også der tok hun opp behovet for en revisjon av arkivlov- og forskrift.
Hun snakket også blant annet om at Norsk Arkivråd savner en koordinert og helhetlig satsing
på gode digitale arkivløsninger for offentlig forvaltning, og mente det er gode argumenter
for å dele ansvaret for arkivfeltet og plassere ansvaret for den digitale delen et annet sted
enn i Kulturdepartementet.
I mars hadde leder, nestleder og sekretariatsleder et møte med riksarkivar Inga Bolstad både
for å fortelle om Norsk Arkivråd og hva vi er opptatt av og jobber med, og for å få vite mer
om Arkivverkets arbeid.
Vi har sendt Kulturdepartementet innspill til arbeidet med revisjon av arkivforskriften, og har
også deltatt på to møter hos departementet om det samme. Vi oppfordret også
medlemmene til å komme med innspill.
Norsk Arkivråd har skrevet brev til Difi om tidstyvprosjektet, fordi vi har sett at flere har
trukket frem arkiv som en tidstyv. Vi har også skrevet brev til Kulturdepartementet om
konsekvenser av manglende styring og langtidsplanlegging av magasinkapasitet hos
Arkivverket.
Gjennomføring av kommunereformen vil ha store konsekvenser for arkivforvaltningen i
kommunene som blir berørt. Derfor har vi sendt en henvendelse til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for å peke på utfordringer, men også muligheter, som ligger i
den varslede sammenslåingen til færre og større kommuner.
Leder for NA har hatt et innlegg om omorganisering av Arkivverket på trykk i avisen
Klassekampen. I innlegget skrev hun blant annet at «En reform og omorganisering er helt
overmoden og skulle vært startet for lenge siden.» Nestleder Anja Jergel Vestvold har
skrevet en artikkel for Arkheion om Norsk Arkivråds innspill til Kulturdepartementet om
revisjon av arkivforskriften.

Norsk Arkivråd er en av partnerne i Samdok-prosjektet. Det innebærer at leder for Norsk
Arkivråd sitter i prosjektets styringsgruppe, som hadde to møter i 2015. Seks korte filmer
med intervjuer med samarbeidspartnerne, hvor de forteller om prosjektet og dets betydning
og utfordringer, ble vist under Samdok-konferansen. Norsk Arkivråds leder var blant dem
som ble intervjuet. Filmene ligger tilgjengelig på youtube.com.
Norsk Arkivråd har vært representert i alle de tre delprosjektgruppene i Samdok. En gruppe
er for privat sektor, en for kommunal og en for arkiv i e-forvaltning.
Norsk Arkivråds nestleder leder en av prosjektets arbeidsgrupper, «Privatarkiv – danning og
bevaring». Vi har også vært representert i arbeidsgruppen som skal kartlegge
kompetansemiljøet knyttet til elektroniske arkiv.
Landsstyret har kontaktet andre konferansearrangører for å bidra med arkivrelaterte
foredrag på deres konferanser, men vi har så langt 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 2015 gikk til Høgskolen i Oslo og Akershus, og den ble
delt ut under Norsk Arkivråds seminar i Trondheim i mars.
I januar 2015 inviterte Norsk Arkivråd 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 og evalueringen av
offentleglova.
Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige
organisasjoner.
Leder for kursutvalget, Kristin Widerøe Thune, har holdt foredrag om Norsk Arkivråds
kursvirksomhet for den svenske foreningen «Föreningen Arkivverksamma inom Landsting o
Kommun» (FALK) på deres konferanse i Lund.
Styreleder Marianne Høiklev Tengs har deltatt på den årlige konferansen til ARMA Europe i
Brussel og International Council on Archives’s (ICA’s) konferanse i Reykjavik
Trine Nesland, redaktør av Arkivråd, deltok på ARMA-konferansen i Washington.
Geir Walderhaug, som er medlem av regionsutvalget i Norsk Arkivråd Region Øst, er
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 sitter i styret for Section for Professional Associations (SPA), som er en av
seksjonene i ICA. Norsk Arkivråd har dekket de reiseutgifter dette vervet medfører.
9. Organisasjonsutvikling
De siste tre årene har Norsk Arkivråd prøvd ut en ordning med faggrupper, som et
medlemstilbud i tillegg til medlemsmøter i regionene. En faggruppe om temaet standarder

er startet opp i Region Øst. Flere faggrupper har vi ikke klart å etablere på disse tre årene.
Erfaringene vi har høstet viser at nye faggrupper må oppstå ut fra et behov og et ønske hos
våre medlemmer. Vi er avhengig av initiativer fra medlemmene for at levedyktige faggrupper
skal kunne dannes. Landsstyret har ut fra disse erfaringene konkludert med at
medlemsmøter i regionene er den medlemsaktiviteten Norsk Arkivråd ønsker å prioritere.
Men vi ønsker likevel å støtte faggruppen som allerede eksisterer og å vurdere støtte til
eventuelle nye faggrupper etter initiativ fra medlemmer. Et punkt om dette er tatt inn i
forslaget til handlingsplan for 2016.
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.

