
 

 

 
 

LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 

for perioden 1. januar til 31. desember 2016  
 

1. STYRETS SAMMENSETNING 
Leder: Marianne Høiklev Tengs, Helsedirektoratet  
Nestleder: Anja Jergel Vestvold, Asker kommune  
Oppfølgingsansvarlig – regionene: Kari Myhre, Sykehusbygg HF   
Oppfølgingsansvarlige – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:  
Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet  
Ingvild Korsnes Daasvand, Norges Bank 
Kursansvarlig:  Kristin Widerøe Thune, Helse- og omsorgsdepartementet 
Seminaransvarlig: Jorunn Bødtker, Finansdepartementet  
Fung. redaktør: Siri Mæhlum, Oslo kommune, Byarkivet  
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 2015 2016 Diff. 2015/2016 

Totalt 1168 1154 -14 

Innmeldt 59 57 -2 

Utmeldt 91 77 -24 

Diff mellom inn- og utmeldt -32 -20  

 
 

Fordelt på medlemskategori 2015 2016 Diff. 2015/2016 

A bedriftsmedlemskap 670 668 -2 

B enkeltmedlemskap 438 427 -11 

C medlemmer (abonnement) 14 18 4 

S spesielle medlemmer 25 24 -1 

Æ æresmedlemmer 5 5 0 

P pensjonistmedlemmer 16 12 -4 

Totalt 1168 1154 -14 

 

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


 

 

Fordelt på sektor 2015 2016 Diff. 2015/2016 

Statlig 569 554 -15 

Privat 176 165 -11 

Kommunal 319 336 17 

Fylkeskommunal 50 51 1 

Interkommunal 3 4 1 

Student 10 9 -1 

Uten tilknytning/ikke oppgitt 41 35 -6 

Totalt 1168 1154 -14 

 
 

Fordelt regionsvis 2015 2016 Diff. 2015/2016 

Øst 679 667 -12 

Vest 130 134 4 

Sør 106 101 -5 

Midt-Norge 136 140 4 

Nord 105 100 -5 

Utlandet 12 12 0 

Totalt 1168 1154 -14 

 
 

4. ØKONOMI 
Norsk Arkivråd (NA) har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2016 vil bli foreslått 
plassert i flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen 
sammen med regnskapet for 2016.  
 
Norsk Arkivråd søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet og fikk bevilget kr. 
305 000 for 2016.  
 
 

5. ARBEID FOR Å UTDANNE OG OPPDATERE ARKIVMEDARBEIDERE 
Kursutvalget 
Leder:  Kristin Widerøe Thune, Helse- og omsorgsdepartementet 
Medl.:  Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet 
Medl.:   Beate Kittelsen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
Medl.:  André Neergaard, Norges Bank 
 
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. 
 
Utviklingen av kurset «Bevaring- og kassasjon – de nye bestemmelsene for kommunal 
sektor» ble ferdigstilt, og kurset ble avhold første gang 5.-6. september 2016 i Oslo.  



 

 

 
I samarbeid med Scandinavian Information Audit v/Tine Weirsøe ble kurset «Records 
Management Audit» avholdt 7. september 2016. Dette kurset favner også 
dokumentforvaltere i privat sektor. Kurset står på planen også i 2017, og vil muligens bli 
utvidet til to dager. 
  
Det nye innføringskurset ble videreutviklet og ferdigstilt og ble også arrangert for første gang 
i 2016. En positiv og engasjert deltakergruppe fullførte de fire dagene med kurs i perioden 
29. august – 1. september 2016. Innføringskurset fikk svært gode tilbakemeldinger. 
Kurset var fulltegnet med 45 deltakere.  
 
Norsk Arkivråd har i 2016 arrangert totalt 12 temakurs, og det er samme antall som i 2015. 
Antall deltakere fordelte seg slik: 
 
 

Tema Sted Deltakere 

Avlevering Bergen 28 

Noark 5 Oslo 30 

Personaldokumentasjon Oslo 61 

Offentleglova Trondheim 38 

Dokumentasjon som digitalt førstevalg Oslo 21 

Periodisering av elektronisk arkiv Oslo 46 

Offentleglova Oslo 51 

Personaldokumentasjon  Bergen 37 

Drift av el.arkiv Oslo 45 

Bevaring/kassasjon Oslo 47 

Styring/Arkivplan Tromsø 32 

Records Management Audit Oslo 43 

Totalt 12 479 

 
 
Seminarutvalget 
Leder:  Jorunn Bødtker, Finansdepartementet 
Medl.:  Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet  
Medl.:   Berit Johnsen, Norges Bondelag 
Medl.:  Cecilie Kornsæther, Oslo byarkiv 
 
Ingeborg Svenseid, Den Norske Opera og Ballett, har vært med i planleggingen av begge 
årets seminarer. 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.  
 
Dagsseminaret «Offentlighet og innsyn» ble arrangert 10. mars i Oslo, med 160 påmeldte. 
Oxford Research innledet seminaret med en presentasjon av sin rapport «Innsyn i 
forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt. Evaluering av offentleglova» som ble 
laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. 



 

 

 
Høstseminaret med tittelen «Smarte arkiver?» hadde 177 påmeldte. Seminaret ble holdt 1. 
og 2. november i Oslo. Undertittel var «Vi har smarte telefoner, smarte hus, smarte 
kjøleskap og smarte biler, men når kommer de smarte arkivene?», og hovedinnleder var 
Heidi Austlid som er administrerende direktør i IKT-Norge. 
 
Annet 
Norsk Arkivråd hadde 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 ble arrangert 5. og 6. april 2016 på Fornebu. 
 
Norsk Arkivråd har hatt møte med Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus for å følge opp Arkivakademiet og gjensidig utveksling av 
informasjon.  
 
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 
komiteens leder 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 2016.  
 
Det ble delt ut totalt kr. 95.300,- i medlemsstipender i 2016. Stipend- og 
læremiddelkomiteen tildeler stipendene etter innstilling fra sekretariatsleder. 
 
Stipend- og lærmiddelkomiteen arbeider med å revidere kriteriene for tildeling av 
medlemsstipend og stipend til utvikling av læremidler.  
 
NA søkte i 2016 Arkivverket om midler til to prosjekter, og begge søknadene ble innvilget: 
 

Verdenserklæringen om arkiv - arkivansattes erklæring 
v/Anja Jergel Vestvold, nestleder i Norsk Arkivråd. 
Norsk Arkivråd ønsket å øke kunnskapen om den oversatte versjonen av Universal 
Declaration on Archives (UDA) blant arkivansatte i hele landet. Styret i Norsk Arkivråd 
utarbeidet problemstillinger basert på UDA som egnet seg til å bruke i temamøter. Møtene 
ble i 2016 holdt i Lillesand, Trondheim og Bergen. Deltakerne ble oppfordret til å tenke 
gjennom og diskutere hva erklæringen betyr i deres hverdag i arkivet. Temamøter i Tromsø 
og Oslo vil bli avholdt i henholdsvis januar og februar 2017. 
 
Sjekkliste for kartlegging og oppfølging av fagsystemer 
v/Ola Langnes-Øyen, medlem av seminarutvalget i Norsk Arkivråd. 
Målet med prosjektet var å gi et verktøy til arkivmedarbeidere som har som oppgave å 
kartlegge fagsystemer som inneholder arkivverdig informasjon, gjøre BK-vurderinger eller 
sette opp integrasjoner mellom fagsystem og Noark-løsninger slik at de kan nærme seg 
oppgaven på en helhetlig og strukturert måte.  
Del 1 av veiledningen ble lagt ut på vår nettside. Veiledningen vil også bli presentert på 
dagsseminaret «Fra byarkiv til skyarkiv» 29. mars 2017. 



 

 

 
6. FAGLIGE OG SOSIALE AKTIVITETER I REGIONENE  
Regionlederne, landsstyrets oppfølgingsansvarlige for regionene samt sekretariatet har hatt 
to regionledermøter; et telefonmøte og en samling i Oslo. 
 
Region Vest: 
Leder:   Trude Fjæran Tveit, Norges Handelshøyskole 
Medl.:   Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland  
Medl.:   Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune  
Medl.:   Kjersti Merkesvik Raum-Johansen, Helse Bergen HF  
 
Det ble arrangert to medlemsmøter og et temamøte i Bergen i 2016. 
 
24. mai. Tema: Sikker digital post i praksis - Hva skjer? 
- Rune Kjørlaug, Difi: 
  Fra papirstøtte til informasjonsforvaltning – arkivet i den nye digitale hverdagen. Status og   
  fremtidsbilde for elektronisk kommunikasjon til og fra arkivet. 
- Per Ellingsen, Bergen kommune / Seksjon IKT Konsern: 
  Status og planer for KS SvarUt/SvarInn i Bergen kommune 
- Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland: 
  Mottak av dokumenter via Alt Inn og EDU hos Fylkesmannen i Hordaland 
Møtet ble arrangert i lokalene til Norges Handelshøyskole, og det var 24 deltakere. 
 
1. desember. Tema: Omorganisering - utfordringer og muligheter for arkivet. 
- Rune Lothe, leder for Interkommunalt arkiv Hordaland: 
  Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i kommunereformen - hva skjer? 
- Kjersti Bjørke, administrasjonssjef for IT-avdelingen på UiB: 
  Endringsberedskap - med kompass uten kart i ulendt terreng 
- Arne Skivenes, Bergen Byarkiv: 
  Bevis, makt og snoking. Arkiver, arkivarer og arkivbruker slik de er fremstilt i tegneserier,  
  manga og grafiske romaner. 
Møtet ble holdt i hos sentralarkivet i Bergen kommune, og det var 28 deltakere. 
 
13. desember i Bergen (åpent også for ikke-medlemmer).  
Tema 1: Høring om ny arkivforskrift. 
Tema 2: Verdenserklæringen om arkiver (Universal Declaration on Archives) - hva betyr 
denne for oss som jobber i arkiv/dokumentforvaltning?  
- Marianne Høiklev Tengs (leder i landsstyret) og Anja Jergel Vestvold (nestleder i  
  landsstyret) ledet deltakerne gjennom disse to temaene. De presenterte  
  verdenserklæringen og deltakerne fikk diskutere hvordan denne kunne brukes i det daglige  
  arbeidet. De gjennomgikk også prosessen rundt høringen, hvordan man kan inngi  
  høringssvar. 
Møtet ble arrangert på Statens Hus og det var 20 deltakere. 
 
Regionsutvalget sørget for kurshjelp ved to kurs i Bergen: 
27. september – Avlevering av papirarkiv 
15. november – Håndtering av personaldokumentasjon 



 

 

 
Regionsutvalget hadde fire styremøter i 2016. Dagsorden på styremøtene gjenspeiler 
regionsutvalgets fokusområder; meningsfylte samlinger for medlemmene og engasjement 
for arkivfaget. 
Regionsutvalgets sammensetning og kontinuitet har bidratt til at det lykkes å arrangere 
minimum to medlemsmøter i regionen hvert år med dagsaktuelle tema på agendaen.  
 
Region Sør: 
Leder:   Laila Risdal Flyvholm, Universitetet i Agder  
Medl.:   Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune  
Medl.:   Olaug Aase Sindland, Kvinesdal kommune 
Medl.:   June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
 
Region Sør har arrangert to medlemsmøter og ett temamøte i 2016. 
 
25. mai i Arendal. Tema: Sammenslåing av arkivtjenester. 
- Verden rundt oss er i endring, og vi ønsker å være forberedt! Statsarkivar Kjetil Reithaug  
  fortalte oss om hvilke lover og retningslinjer vi må forholde oss til når to arkivtjenester skal  
  slås sammen. 
- Om et snaut år skal kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slås sammen til en helt ny  
  kommune, og sekretariatsleder Mette Wiik er i full gang med forberedelsene. Hun kom på  
  besøk og fortalte om deres erfaringer så langt.   
- I Agder er de to fylkesmannsembetene slått sammen. Det skjedde ved årsskiftet 
2015/2016. Det var liten tid til å forberede sammenslåingen. Arkivleder Øyvind Bjørndal 
fortalte om deres erfaringer  
  og hvilke prioriteringer som måtte gjøres når to arkivtjenester skulle bli til en.  
Etter møtet var det omvisning i de nye lokalene til Aust-Agder kulturhistoriske senter -  
Kuben. Det var 13 deltakere på møtet. 
 
6. desember i Lillesand: På årets førjulsmøte hadde regionen besøk av nestleder Anja Jergel 
Vestvold fra landsstyret. 
- Tema 1: Arkivforskriften er ute på høring - Norsk Arkivråd presenterer de største og  
  viktigste endringene som er foreslått og gir konkrete tips til hvordan man leverer et  
  høringssvar. 
- Tema 2: Verdenserklæringen om arkiver (Universal Declaration on Archives) - hva betyr  
  denne for oss som jobber i arkiv/dokumentforvaltning? 
- I tillegg holdt arkivleder i Kristiansand kommune Grete Gavelstad et innlegg om arkivfaglige   
  krav for interkommunale samarbeid og selskaper. 
Møtet ble arrangert i lokalene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og det var 17 
deltakere. 
 
Det ble avholdt flere styremøter i 2016. 
 
Region Midt-Norge: 
Leder:   Anita Engan, Domstoladministrasjonen  
Medl.:   Kari Myhre, Sykehusbygg HF 
Medl.:   Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse 



 

 

Medl.:   Toril Viken Haugen, NTNU 
 
Region Midt-Norge har arrangert to medlemsmøter og et temamøte i Trondheim i 2016.  
 
1. mars. Tema: Ny utdanning i Trondheim – Arkiv og samfunnsforvaltning. 
- Professor Svein Carstens v/NTNU presenterte det nye arkivstudiet i Trondheim: Arkiv og  
  samfunnsforvaltning. 
 Møtet hadde 12 deltakere. 
 
16. november. Tema: Arkivene ut av arkivet og behovet for en  
dokumentasjonspliktbestemmelse i forvaltningsloven.  
- Arkivloven er uegnet til å ivareta en forsvarlig arkivordning ute i forvaltningen. Foredrag ble  
  holdt av Martin Bould, Ciber. 
Møtet ble avholdt på Kalvskinneti NTNU sine bygninger og hadde 14 deltakere. 
 
12. desember (åpent møte): 
På årets julemøte var det besøk fra landsstyret i Norsk Arkivråd – nestleder Anja Jergel 
Vestvold og medlem i kursutvalget André Neergaard.  
Tema 1: Arkivforskriften er ute på høring - Norsk Arkivråd presenterer de største og viktigste 
endringene som er foreslått og gir konkrete tips til hvordan man leverer et høringssvar 
Tema 2: Verdenserklæringen om arkiver (Universal Declaration on Archives) - hva betyr 
denne for oss som jobber i arkiv/dokumentforvaltning? 
Møtet ble avholdt i lokalene til Domstoladministrasjonen. Inkludert styret i regionen ble vi 
ca. 30 engasjerte deltakere, og vi fikk gode tilbakemeldinger på møtet. 
 
Det er ingen tvil om at styret i Region Midt-Norge har vært litt overrasket over det fallende 
oppmøtet fra våre medlemmer på medlemsmøter. Ikke bare i 2016, men de siste to-tre 
årene.  
 
Representanter for regionsutvalget var til stede som kurshjelp ved kurs i Trondheim 24. mai 
om offentleglova. 
 
Regionsutvalget i Region Midt-Norge har hatt tre styremøter i 2016. Dette er egentlig litt lite, 
men grunnet en hektisk hverdag valgte vi å ta øvrig kommunikasjon og korrespondanse på e-
post. 
 
Region Nord: 
Leder:   Anita Dahlberg, Universitetet i Tromsø  
Medl.:   Eirin Berg Olsen, Fylkesmannen i Nordland 
 
Målet for Region Nord er å ha medlemsmøter som har en hyggelig og uhøytidelig ramme 
med felles lunsj og aktuelle temaer. Det ble arrangert to medlemsmøter i 2016. 
 
7. juni i Tromsø: 
- Tema 1: Tilsyn. 
   Arkivverket skal gjennom veiledning og tilsyn sikre bedring av arkivholdet i offentlig sektor  
   og har utarbeidet strategi for dette arbeidet. Hva er fokusområdene i et slikt tilsyn? 



 

 

   Hvordan skal og bør virksomhetene samarbeide med Arkivverket? Hvordan foregår  
   tilsynet? Statsarkivar Solbjørg Ellingsen Fossheim fra Statsarkivet i Tromsø vil fortelle om  
   tilsynsvirksomheten i vår region og erfaringene med dette arbeidet. 
- Tema 2: Effektivisering av saksprosesser. 
   Å fjerne tidstyver er et av de fem innsatsområdene i regjeringens arbeid med å skape en  
   enklere hverdag for folk flest. Å fjerne tidstyver dreier seg om å forenkle og forbedre  
   arbeidsprosesser slik at kjerneoppgavene som er rettet mot brukere, borgere og næringsliv  
   blir best mulig.  
   Seniorrådgiver Svein Are Tjeldnes jobber til daglig med forbedringsarbeidet ved UiT Norges  
   arktiske universitet og har fokus rettet mot bruk av LEAN-metodikken i dette arbeidet. Han  
   holdt et engasjerende og dagsaktuelt innlegg. 
Møtet ble holdt på Clarion Hotel The Edge og hadde 22 deltakere. 
 
10. november i Bodø: 
- Tema 1: Tilsyn 
   Statsarkivar Kjetil Reithaug fra Statsarkivet i Kristiansand fortalte om Statsarkivets  
   gjennomgang av tilsynsvirksomheten, samtidig som vi ble oppdatert på  
   organisasjonsendringene i Arkivverket.  
- Tema 2: Erfaringer fra tre fusjoner – sett fra et arkivfaglig ståsted 
   UiT Norges arktiske universitet har gjennomført tre fusjoner med fire virksomheter i 
perioden  
   2009-2016 og seksjonssjef Anita Dahlberg delte sine erfaringer fra dette arbeidet. 
Møtet ble avholdt Scandic Havet hotel og hadde ni deltakere. 
 
Region Øst: 
Leder:   Kristin Sørby, Universitetet i Oslo 
Medl.:   Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo  
Medl.:   Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL  
Medl.:   Lars Petter Marthinsen, Barne- og likestillingsdepartementet  
 
Region Øst har invitert til tre frokostmøter i 2016:  
 
8. juni. Tema: Hva skal vi gjøre for å arkivere internettsidene våre?  
- Med Adrian Brown, Director of the Parliamentary Archives, Houses of Parliament United    
  Kingdom.  
Det var 39 deltakere på møtet. 
 
30. august. Tema: Forvaltningsloven - "virker, virker ikke, virker, virker ikke...."    
  Utredning om Forvaltningsloven med representanter fra utvalget og innlegg fra Martin  
  Bould og Geir Magnus Walderhaug. 
Dette møtet var fulltegnet med 70 deltakere. 
 
24. november. Tema: MAVOD - Modernisering av ArkivVedlikehold og Overføring til Depot  
  (tidligere kalt eArkiv). 
Dette møtet ble avlyst p.g.a. lav deltakelse. 
 
 



 

 

6. desember. Tema: Hvor går arkivtjenesten i offentlig forvaltning? Høring om ny   
  arkivforskrift.  
  NA innledet før det ble åpnet for diskusjon. 
Det var 56 deltaker på møtet. 
 
Det har vært avholdt en workshop 3. mai med tema: «ISO 30301 -på norsk - med sjekkliste 
for egenvurdering, men er den nyttig?». 
 
Det ble også invitert til et julemøte 8. desember med tema: «Bevis, makt - og snoking. 
Arkiver og arkivarer i tegneserieverden», som måtte avlyses på grunn av sykdom. Vi håper å 
få arrangert dette i 2017. 
 
Som forberedelse til medlemsmøtene om høring om ny arkivforskrift, arrangert region Øst 
en workshop i Oslo 30. november med 15 deltakere. Innledningen til workshopen ble 
utarbeidet av Geir Magnus Walderhaug fra region Øst, og Jorunn Bødtker og Liv Heidi 
Siljebråten fra NAs landsstyre. 
 
 

7. FAGLIG PUBLIKASJONS-/INFORMASJONSVIRKSOMHET 
I 2016 er det utgitt fire nummer av tidsskriftet Arkivråd. Medlemmer av redaksjonen har i 
2016 vært Siri Mæhlum, Oslo byarkiv (fungerende redaktør), Jørgen Hobbel, Lånekassen, 
Anita Haugen Lie, IKA Hordaland, Camilla Shim Winge, Omsorgsbygg Oslo KF, og   
Trine Nesland, Diakonhjemmet sykehus, deltok i deler av perioden som medlem av 
redaksjonen.  
 
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: 
   – Forslag til langsiktig strategi for Altinn 
   – NOU 2015:13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn 
   – Forslag til ny åndsverklov  
   – "Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt - Evaluering av offentleglova" 
   – Ny delversjon av Referansekatalogen 2016 
   – Innspill til Forvaltningslovutvalgets mandat og videre arbeid 
   – Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler 
 
Budsjetthøringer 
Leder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg under budsjetthøringen til Stortingets familie- 
og kulturkomité. I innlegget pekte hun igjen på behovet for en revisjon av arkivlov- og 
forskrift. Hun sa også at NA savner at Arkivverket settes i stand til å forme en mer helhetlig 
og overordnet tilnærming til avlevering ved hjelp av forskjellige strategier; både gode 
løsninger for fysiske arkiver, digitalisering for kassasjon og effektiv og sikker deponering og 
bevaring av digitale arkiv. 
 



 

 

Nestleder Anja Jergel Vestvold holdt NAs innlegg under budsjetthøringen i kommunal- og 
forvaltningskomiteen. I innlegget roste hun at videreutvikling av offentlig elektronisk 
postjournal (OEP) og eInnsynsløsningen er med i budsjettforslaget, men påpekte samtidig at 
det er mange hensyn å ta i utviklingen av tjenesten. En økt publisering av lenker til 
fulltekstdokumenter på OEP krever mer ressurser i forkant av publiseringen. Arkivansatte må 
minimere risiko for å spre sensitive opplysninger blant annet for å avdekke svikt i rutiner 
eller feilvurderinger. Hun sa også at NA ønsker en forankring av vårt område som er nært 
knyttet til digitalisering og utvikling av offentlig forvaltning, og at vi ønsker et lovverk som 
ivaretar nåtida og framtidas behov og utfordringer. 
 
Annet 
Forslag til endringer i arkivforskriften kom på høring i oktober. Vi hadde allerede planlagt 
møter om verdenserklæringen om arkiv i alle våre regioner, og benyttet sjansen til å ha 
todelte møter slik at høringen om arkivforskriften ble grundig presentert og diskutert i alle 
regionene. Innspill fra medlemmene blir tatt inn i NAs høringssvar, og vi oppfordret på 
møtene medlemmene til å sende inn svar på vegne av sine virksomheter. Svarfrist er 15. 
januar 2017. 
 
Norsk Arkivråd sendte brev og gratulerte ny kulturminister, Linda Hofstad Helleland, med 
utnevnelsen. I brevet presenterte vi NA, og trakk frem to aktuelle saker som NA ser på som 
svært viktige for en god arkivdanning. Den første var behovet for en helhetlig revisjon av 
arkivlov med forskrift. Vi pekte også på at det var helt nødvendig med en omorganisering i 
Arkivverket.  
 
Etter invitasjon fra Arkivverket (AV) deltok vi, sammen med AV og Landslaget for lokal- og 
privatarkiver (LLP), i arbeidet med å gi Statistisk sentralbyrå (SSB) og Kulturdepartementet 
(KUD) definisjoner om arkiv til KOSTRA. SSB og KUD ønsket funksjonsbeskrivelser slik at 
kostnader til arkivfunksjoner i kommuner og fylkeskommuner skulle bli synliggjort. 
 
Norsk Arkivråd er en av partnerne i Samdok-prosjektet. Det innebærer at NAs styreleder 
sitter i prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen hadde tre møter i 2016.  
 
Norsk Arkivråd har også vært representert i delprosjektgruppen arkiv i e-forvaltning. 
 
Nestleder av Norsk Arkivråd leder en av prosjektets arbeidsgrupper; «Privatarkiv – danning 
og bevaring».  
 
Arkivverket inviterte i november flere av sine viktigste interessenter til et møte om 
revidering av AVs strategiske mål. AV ønsket innspill til hvilke behov og forventninger 
interessentene hadde til Arkivverkets arbeid som øverste fagmyndighet på arkivfeltet. 
Nestleder representerte Norsk Arkivråd på møtet. 
 
Leder Marianne Høiklev Tengs og leder av NAs seminarutvalg, Jorunn Bødtker, deltok i 
Riksarkivets referansegruppe for arkivstatistikk. RA arbeider med utvikling av et 
spørreskjema for statlig sektor tilsvarende det som i dag benyttes i kommunal sektor. 
 



 

 

Representanter fra MAVOD-prosjektet presenterte på landsstyremøtet 14. desember 
bakgrunnen for prosjektet, og konseptene de hadde utarbeidet. MAVOD ønsket NAs 
tilbakemeldinger på konseptene. Arkivverkets nye ledelse skulle ha deltatt på møtet for å 
presentere sin nye organisasjon, men dette ble utsatt til NAs første styremøte i 2017. 
 

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 2016 gikk til dokumentsenteret i Bærum kommune, og 
den ble delt ut under Det 7. norske arkivmøte i april. 
 
Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige 
organisasjoner. NAs styreleder, nestleder og sekretariatsleder deltok på «Frivillighetens 
spørretime» i regi av Frivillighet Norge. Styreleder Marianne Høiklev Tengs og nestleder Anja 
Jergel Vestvold hadde korte møter med to av politikerne i Stortingets familie- og 
kulturkomité; Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen og Høyres Mette Tønder. Revisjon av 
arkivloven og forskriften stod på agendaen på begge møtene. I tillegg plukket vi opp mange 
nyttige tips da tidligere stortingspolitiker for Høyre, André Oktay Dahl, drillet representanter 
fra deltakende organisasjoner i hvordan best legge frem sin sak for politikere. 
 
Ingvild Korsnes Daasvand, oppfølgingsansvarlig – arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt, 
har deltatt på ARMA-konferansen i San Antonio. Ingvild skrev reisebrevsom ble publisert i 
Arkivråd 4/2016. 
 
Styreleder Marianne Høiklev Tengs deltok på  kongressen til International Council on 
Archives’s (ICA’s) konferanse i Seoul. 
 
Geir Walderhaug, som er medlem av regionsutvalget i Norsk Arkivråd Region Øst, hadde sin 
siste periode som president i SAE (Section for Archival Education and Training). Dette er ICAs 
seksjon for arkivutdanning og -opplæring. Norsk Arkivråd har dekket reiseutgifter dette 
vervet medfører.  
 
Vilde Ronge sitter i styret for Section for Professional Associations (SPA), som er en av 
seksjonene i ICA. NA nominerte Vilde som kandidat til presidentvervet i SPA, og hun ble på 
ICA-konferansen i Seoul valgt for en fireårsperiode. NA dekker reise- og møteutgifter dette 
vervet medfører.  
 
Marianne, Vilde og Geir skrev reisebrev fra konferansen i Seoul. Brevene ble lagt ut på vår 
nettside. Mariannes brev stod også på trykk i Arkivråd 3/2016. 
 
NA assisterte SPA med å arrangere filmfestival i forbindelse med konferansen i Seoul. NAs 
nettside var hovedkanal for all informasjon om festivalen. Avstemming foregikk også via NAs 
sider. Festivalen var en suksess, og SPA vil arrangere ny filmfestival på ICA-konferansen i 
2018. 
 
Styreleder Marianne Høiklev Tengs leverte bidrag til SPAs nyhetsbrev.  
 
Norsk Arkivråds landsstyre påbegynte i 2016 arbeidet med å utarbeide en 



 

 

kommunikasjonsstrategi. Strategien skal være klar i løpet av 2017. 
 
Landsstyret startet også arbeidet med et utkast til forslag for hvordan Norsk Arkivråd skal 
jobbe med strategipunktet om digitaliseringsarbeidet. Dette arbeidet vil bli videreført i 2017, 
og det skal blant annet diskuteres på tillitsvalgtsamlingen i Berlin (omtalt i punkt 9). 
 

9. ORGANISASJONSUTVIKLING 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som startet arbeidet med planlegging av studietur for alle 
tillitsvalgte i Norsk Arkivråd. Sekretariatet har også deltatt i arbeidet. Valget falt på Berlin, og 
studieturen vil bli gjennomført i mars 2017. 
 
 

10. SEKRETARIAT 
Marianne Gran sluttet som sekretariatsleder i mai, etter femten år i Norsk Arkivråds 
tjeneste. Ny leder av sekretariatet er Susannah Thorbjørnsen. Anci Haugerud ble 
ansatt som organisasjonskonsulent sommeren 2016.  
 
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. 
 
 
 


