
 
 

 

Side 1 av 17 

LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 
for perioden 1. januar til 31. desember 2017  

 

 

1. STYRETS SAMMENSETNING 

Styreleder:    

- Marianne Høiklev Tengs, Helsedirektoratet  

Nestleder:    

- Anja Jergel Vestvold, Asker kommune  

Oppfølgingsansvarlig regionene:     

- Kari Myhre, Trondheim kommune 

Oppfølgingsansvarlige arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt:  

- Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet, og 

- Ingvild Korsnes Daasvand, Norges Bank 

Kursansvarlig:     

- Kristin Widerøe Thune, Helse- og omsorgsdepartementet 

Seminaransvarlig:    

- Jorunn Bødtker, Finansdepartementet  

Redaktør:     

- Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet  

1. vara:     

- Mette Rist Hauge, Miljødirektoratet  

2. vara:    

- Silje Bjørnsrud, NRK 

 

2. LANDSSTYREMØTER 

Det ble avholdt seks landsstyremøter i 2017, derav ett todagersmøte i januar.   

 

 

3. MEDLEMSTALL 
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Antall pr. 31.12. 2016 2017 Diff. 2016/2017 

Totalt 1154 1146 -8 

Innmeldt 57 46 -11 

Utmeldt 77 52 -25 

Diff. mellom inn- og utmeldt -20 -6  

Fordelt på medlemskategori 2016 2017 Diff. 2016/2017 

A bedriftsmedlemskap 668 654 -14 

B enkeltmedlemskap 427 431 +4 

C medlemmer (abonnement) 18 20 +2 

S spesielle medlemmer 24 25 +1 

Æ æresmedlemmer 5 4 -1 

P pensjonistmedlemmer 12 12  0 

Totalt 1154 1146 -8 

 

Fordelt på sektor 2016 2017 Diff. 2016/2017 

Statlig 554 537 -17 

Privat 165 168 +3 

Kommunal 336 343 +7 

Fylkeskommunal 51 50 -1 

Interkommunal 4 4  0 

Student 9 12 +3 

Uten tilknytning/ikke oppgitt 35 32 -3 

 

Fordelt regionsvis 2016 2017 Diff. 2016/2017 

Øst 667 666 -1 

Vest 134 133 -1 

Sør 101 98 -3 

Midt-Norge 140 136 -4 

Nord 100 101 +1 

Utlandet 12 12  0 

 

 

4. ØKONOMI 

Norsk Arkivråd (NA) har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2017 vil bli foreslått 

plassert i flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen 

sammen med regnskapet for 2017.  
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Norsk Arkivråd søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet og fikk bevilget 

350 000 kr for 2017.  

 

På grunn av store problemer med innføring av nytt fakturasystem kunne hverken kurs, 

seminarer, medlemsmøter eller årskontingent faktureres ut før i løpet av årets tre siste 

måneder.  

 

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 

 

Kursutvalget har det løpende ansvaret for kursaktiviteten i Norsk Arkivråd. Kursutvalget 

arbeider fortløpende med å oppdatere studieplanene for kursene og annen 

kursdokumentasjon. I tillegg deltar de ansatte i sekretariatet i kursutvalgets arbeid. 

 

Kursutvikling 

Det nye innføringskurset ble holdt for første gang i 2016. Kursinstruktørene så at noe 

oppdatering av emner og utvikling av nye oppgaver var nødvendig, og dette arbeidet ble 

utført før kurset ble holdt for andre gang i september 2017. 

 

Det kom inn en ny kursinstruktør på kurset «Bevaring og kassasjon for kommunal sektor.» 

Kurset ble videreutviklet slik at kurset nå er enda mer praktisk innrettet. 

 

Kursinstruktørene Brit Antonsen Nerland og Lise Storfjord ferdigstilte utviklingen av kurset 

«Forvaltning og styring av elektroniske sak- og arkivsystemer». Kurset ble holdt i september. 

I samarbeid med Scandinavian Information Audit v/Tine Weirsøe ble kurset "Records 

Management Audit" avholdt i februar. Kurset ble i 2017 utvidet til to dager.  

 

Kurset "Records Management Audit 2 (oppfølgingskurs)" var planlagt i desember, men ble 

avlyst på grunn av få påmeldinger. Kurset vil bli satt opp i 2018.  

 

Geir Magnus Walderhaug utviklet og holdt et lov-kurs spesielt rettet mot saksbehandlere i 

kommunen. Kurset ble utviklet og hold for ansatte i Elverum og Våler kommune, og det vil 

oppdateres slik at det tas inn i NAs ordinære kurs-portefølje i 2018 eller 2019. 
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NA startet i 2017 arbeidet med utvikling av kurs i internkontroll. Det ble avhold en workshop 

og flere møter. Arbeidet fortsetter i 2018, med justeringer tilpasset endringene i ny 

arkivforskrift som trår i kraft 1. januar 2018. Kurset er planlagt holdt første halvdel av 2018.   

 

Arrangerte kurs 

Norsk Arkivråd har i 2017 arrangert 11 temakurs, og det er samme antall som i 2015 og 

2016. I tillegg ble det nyutviklede innføringskurset holdt for andre gang. 

Antall deltakere fordelte seg slik: 

 

Tema Sted Deltakere 

Arkivplan Oslo 46 

Avlevering Oslo 29 

Bevaring/kassasjon Oslo 33 

Digital agenda for arkiv Oslo 45 

Forvaltning av elektroniske arkiv Oslo 42 

Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv Oslo 46 

Noark 5 Stavanger 44 

Offentleglova Kristiansand 24 

Offentleglova Oslo 59 

Periodisering av elektronisk arkiv Bergen 28 

Personaldokumentasjon Oslo 60 

Records Management Audit Oslo 44 

Totalt 12 500 

 

Lærerseminar 

Kursutvalget inviterer jevnlig til lærerseminar for Norsk Arkivråds kursinstruktører. 

Seminaret arrangeres for å gi kursinstruktørene faglig påfyll. I november ble det holdt et 

todagers lærerseminar for nåværende og potensielt nye kursinstruktører i NA. Seminaret ble 

holdt i Nydalen i Oslo. Første dag ble det arrangert idedugnad der alle deltakerne bidro med 

innspill til temaer for utvikling av nye kurs. Kursholderkurs, del to, ved instruktører fra 

firmaet Lent stod deretter på programmet. 

 

Seminarutvalget 

Seminarutvalget har ansvar for planlegging og koordinering av Norsk Arkivråds seminarer i 

samarbeid med landsstyret.  

Leder:  Jorunn Bødtker, Finansdepartementet 

Medl.:  Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet  

Medl.:   Berit Johnsen, Norges Bondelag 
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Medl.:  Cecilie Kornsæther, Oslo byarkiv 

 

Ingeborg Svenseid, Norsk filminstitutt, har vært med i planleggingen av begge årets 

seminarer. I tillegg har de ansatte i sekretariatet deltatt i seminarutvalgets arbeid.  

Det ble i 2017 arrangert to seminarer. 

Dagsseminaret "Fra byarkiv til skyarkiv" ble arrangert 29. mars i Oslo, med 130 påmeldte. 

Seminaret tok opp aktuelle tema som ny arkivforskrift, høsting av nettsider, digital 

meldingsutveksling og e-innsyn. Byarkivar i Oslo Ranveig Låg Gausdal åpnet seminaret.  

 

Høstseminaret ble arrangert 18. - 19. oktober i Oslo med 204 påmeldte. Temaer var blant 

annet arkivmessige konsekvenser av personvernforordningen, internkontroll for arkiv, 

digitaliseringen, arkivregelverket under endring, og robotteknologi. 

 

Stipend 

Stipend- og læremiddelkomiteen, som utpekes av landsstyret, har ansvar for forvaltning, 

bruk og vurdering av tildeling av midler fra NAs avsetninger til læremidler. Stipend- og 

læremiddelkomiteen tildeler stipend etter innstilling fra sekretariatsleder. 

Stipend- og læremiddelkomiteen har i 2017 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.  

På grunn av nødvendig revidering av statuttene ble stipend kun utlyst i første halvåret av 

2017. Det ble delt ut totalt 31 500 kr i stipend.  

 

Annet 

Vilde Ronge sitter i styret til International Council on Archive (ICA) seksjonen Section of 

Professional Associations (SPA), der hun er valgt til president fram til 2020. ICA er en global 

arkivsammenslutning. NA dekker reise- og møteutgifter dette vervet medfører. Vilde holdt 

sammen med Emilie Leumas, direktør for Archives and Records for the Archdiocese i New 

Orleans, kurs for 70 arkivmedarbeidere i Tanzania i forbindelse med ICAs styremøte i Arusha, 

Tanzania i mai.  

Sammen med SPAs styre holdt NAs styreleder Marianne Høiklev Tengs en praktisk workshop 

om heistaler som en del av programmet på ICA-konferansen i Mexico City. SPA skal utvikle 

en verktøykasse som kan brukes av andre som ønsker å arrangere workshops om heistaler. 

Verktøykassen vil publiseres på SPAs nettsider. NA vil informere medlemmene når 

verktøykassen er publisert.  

 

Planleggingen av det 8. norske arkivmøte, som skal arrangeres våren 2019, startet på slutten 

av året. Seminaret er et samarbeid mellom Norsk Arkivråd, Arkivverket (AV) og 
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Arkivforbundet. NA skal ha to representanter i arrangementskomiteen. Det ble på 

landsstyremøtet 13. desember bestemt at oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten skal 

representere landsstyret i komiteen. NAs andre representant utpekes etter at 

oppstartsmøtet er holdt, og det er avgjort hvor i landet seminaret skal arrangeres. Det er et 

ønske fra landsstyret at vår andre representant i komiteen skal komme fra et av 

regionsutvalgene. 

 

NA søkte i 2017 Arkivverket om utviklingsmidler for 2018. Det ble søkt om midler til fire 

prosjekter, hvorav tre søknader ble innvilget: 

 Fagdag for arkiv i kommuner som skal slå seg sammen  

v/Anja Jergel Vestvold, nestleder i Norsk Arkivråd 

 Fagmøter om digitalisering for arkivledere 

v/Anja Jergel Vestvold, nestleder i Norsk Arkivråd 

 Regionsmøter om tjenesterklæring offentlig dokumentasjonsforvaltning (SLA) 

v/ André Neergaard, medlem i kursutvalget i Norsk Arkivråd 

Prosjektene er planlagt gjennomført i løpet av 2018. 

 

 

6. FAGLIGE OG SOSIALE AKTIVITETER I REGIONENE  

NA er inndelt i fem regioner. Disse skal arbeide for å fremme kontakt, faglig utvikling og 

rekruttering i regionen. Regionsutvalgene utarbeider i forkant av generalforsamlingen utkast 

til handlingsplan og årsmelding fra regionsutvalgene. 

 

Regionslederne, landsstyrets oppfølgingsansvarlige for regionene samt sekretariatet har hatt 

en samling i Oslo i 2017. 

 

Møter med innspill til arkivlovutvalget som team 

Det ble i tillegg til ordinære medlemsmøter arrangert møter der NAs medlemmer ble invitert 

til å diskutere arkivlovutvalgets mandat, og komme med innspill NAs landsstyre kunne ta 

videre til lovutvalget. En representant fra NAs landsstyre deltok på hvert møte, og 

presenterte grunnlaget for diskusjon. Det var leid inn en konsulent som sammenstilte 

diskusjonene fra medlemsmøtene. Dokumentet publiseres på NAs nettsider i 2018.  

 

Møtene ble holdt i Tromsø 11. desember med 12 deltakere, i Trondheim 14. desember med 

5 deltakere og i Bergen 15. desember med 11 deltakere. I region Øst ble det holdt tre 

workshops med ulike hovedtemaer. Møtet 29. november hadde «overordnede spørsmål» 

som tema, møtet 01. desember hadde «daglig arkivdanning» som tema, og møtet 6. 

desember hadde tema «elektronisk arkivdanning». Antall deltakere var henholdsvis 20, 20 

og 11. Møtet i region Sør er planlagt holdt i Kristiansand 4. januar 2018. 
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Diskusjonene på møtene var gode, og NAs landsstyre fikk flere nyttige innspill. 

 

Verdenserklæringen om arkiv – arkivansattes erklæring 

Norsk Arkivråd mottok i 2016 midler fra Arkivverket til et prosjekt med medlemsmøter i alle 

regioner for å gjøre verdenserklæringen om arkiv kjent. De siste møtene med dette temaet 

ble holdt i Tromsø 11. januar 2017 med 28 deltakere, og i Oslo 9. februar 2017 med 44 

deltakere. 

 

Workshop om personvernforordningen 

Workshopen ble arrangert av region Østs Geir Magnus Walderhaug og leder av 

seminarutvalget Jorunn Bødtker, i samarbeid med førsteamanuensis Herbjørn Andresen fra 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

 

Medlemmer fra både region Midt-Norge, region Vest og region Øst deltok på workshopen, 

og innspill ble tatt med videre i utformingen av NAs høringssvar til utkast til ny 

personopplysningslov. Kursutvalget tar med seg innspillene i mulig utvikling av kurs om de 

nye bestemmelsene. 

 

Region Vest: 
Leder:   Trude Fjæran Tveit, Helseklage 
Medl.:   Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland  
Medl.:   Ann O. Gjerde, Sentralarkivet, Bergen kommune  
Medl.:   Kjersti Merkesvik Raum-Johansen, Helse Bergen HF  
 
Region Vest arrangerte ett ordinært medlemsmøte i 2017. 
 
20. april i Bergen.  
- Tema: Høring om Riksarkivarens forskrift 
   Riksarkivarens forskrift var på høring med frist 1. mai. Møtet ga medlemmene en mulighet  
   til å gi innspill til NAs høringsuttalelse. 
   Rune Lothe, daglig leder av IKA Hordaland, ledet møtet og gruppediskusjonene. 
   Møtet ble arrangert i lokalene til Fylkesmannen i Hordaland og hadde 11 deltakere. 
 
Region Sør: 
Leder:   Christer Birkeland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  
Medl.:   Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune  
Medl.:   Olaug Aase Sindland, Kvinesdal kommune 
Medl.:   June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 
 
Region Sør arrangerte ett ordinært medlemsmøte i 2017. I tillegg vare det planlagt en 
kollokviegruppe som dessverre måtte avlyses på grunn av lav deltakelse. 
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22. februar. Den oppsatte kollokviegruppen ble avlyst. 
- Det planlagte temaet var saksbehandlernes forhold til og bruk av sak-/arkivsystemet, 
   Artikkelen «Saksbehandlernes forhold til og bruk av sak-/ arkivsystemet.», i Arkivråd  
   1/2016 var planlagt brukt som grunnlag for diskusjon. 
 
25. april i Kristiansand, med to temaer. 
- Tema 1: Uttrekk og avlevering av digitale arkiver 
  Tormod Engebu fra Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder (IKAVA) orienterte om uttrekk og  
  avlevering av digitale arkiver. 
- Tema 2: Høring om Riksarkivarens forskrift 
  Riksarkivarens forskrift var på høring med frist 1. mai. Region Sør inviterte til medlemsmøte  
  for å diskutere høringsutkastet i grupper. 
  Christer Birkeland, leder av region Sør og arkivlederleder hos Fylkesmannen i Aust- og Vest- 
  Agder, ledet møtet. 
  Møtet ble holdt i fylkesmannens lokaler og hadde 10 deltakere. 
 
Region Midt-Norge: 
Leder:   Anita Engan, Domstoladministrasjonen  
Medl.:   Kari Myhre, Trondheim kommune 
Medl.:   Hallgeir Meland, Skaun kommune 
Medl.:   Merete Larssen, Statsarkivet i Trondheim 
 
Region Midt-Norge hadde planlagt to medlemsmøter i Trondheim, hvorav ett måtte avlyses 
på grunn av lav deltakelse.  
 
24. april i Trondheim – møtet ble avlyst 
 Planlagte temaer var:  
 - Høringsnotat – Riksrevisjonens forskrift, workshop 
 - Reisebrev fra Berlin /rapport fra NAs studietur 
 
17. november i Trondheim.  
- Tema: Ny personvernopplysningslov fra 25. mai 2018 – hvordan unngå å bli lovbryter. 
   Ole-Bjørn Nordland, rådgiver i Rådmannens fagstab Trondheim kommune, holdt   
   presentasjonen om personvernforordningen som er vedtatt av EU-parlamentet. 
   Møtet ble holdt i Domstoladministrasjonens lokaler. Det var stor interesse for møtet som  
   ble fulltegnet med 50 deltakere. 
 
Region Nord: 
Leder:   Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske universitet 
Medl.:   Eirin Berg Olsen, Fylkesmannen i Nordland 
Medl.:   Jon-Magnus Habbestad, Tromsø kommune 
Medl.:   Lill Heidi Steen, UiT Norges arktiske universitet 
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Region Nord arrangerte to ordinære medlemsmøter i 2017. 
 
13. juni i Tromsø: 
- Tema: Digital omstilling 
   Hilde Lange fra Troms Fylkeskommune har innført digital post ved bruk av SvarUt og  
   SvarInn (eDialog) og Marianne Josefsen fra Norsk Polarinstitutt jobber med å innføre digital  
   (elektronisk) arbeidsflyt. Begge innledet og delte sine erfaringer fra egen organisasjon. 
   Møtet ble holdt på Clarion Hotel The Edge og hadde 27 deltakere. 
 
16. november i Bodø: 
- Tema: Digital forsendelse og digital omstilling. 
   Deltakerne fikk på møtet høre om hvordan arbeidet med digital forsendelse  
   har blitt implementert i organisasjoner og hvilke utfordringer dette har medført. 
   Innledere var Kjersti Rognved fra Bodø kommune og Lill Heidi Steen fra UiT Norges arktiske    
   universitet. Begge delte sine erfaringer fra egen organisasjon. 
   Møtet ble avholdt Scandic Havet hotell og hadde 24 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 arrangerte fem ordinære møter i 2017: tre frokostmøter, ett sommermøte og en 
workshop.  
 
Workshop om Riksarkivarens forskrift 
I tillegg til ordinære medlemsmøter arrangerte region Øst i samarbeid med landsstyret en 
workshop med spesielt inviterte der høringsnotatet til Riksarkivarene forskrift var tema. Det 
var 16 deltaker, i tillegg til representanter fra NA, på workshopen 21. mars. Alle deltakerne 
leste på forhånd forskriften, og paragrafene i det nye forslaget ble gjennomgått. 
Temaene som ble diskutert var: 
Internkontroll for arkiv/organisering og ansvar 
- Behandling av arkivdokument. Arkivsystem 
- Bevaring og kassasjon (sett i sammenheng med EUs personvernforordning) 
- Konvertering fra analoge til digitale lagringsmedier  
- Hva som mangler i forslaget   
- Forholdet mellom de to forskriftene   
 
Workshop om kapittel 5 i Riksarkivarens forskrift  
Det ble 18. april arrangert en egne workshop der kun kapittel 5 i forskriften, om elektronisk 
arkivmateriale, lagringsmedier, format og avlevering, ble diskutert. Oppfølgingsansvarlig 
Ingvild Korsnes Daasvand ledet dette møtet.  
Innspillene fra deltakerne på workshopene ble tatt med inn i arbeidet med NAs høringssvar 
som ble levert 2. mai. 
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9. februar, frokostmøte i Oslo. 
- Tema for møtet var den tidligere omtalte verdenserklæringen om arkiv.  
   I tillegg til NAs egen presentasjon og opplegg for diskusjon kommenterte høgskole lektor    
   Leiv Bjelland fra HiOA erklæringen med tanke på hvordan moderne arkivteori har nedfelt  
   seg i resultatet.  
 
5. april, frokostmøte i Oslo.  
- Tema: Går det for fort i svingene med nok en arkivfaglig høring? (høring om nytt utkast til  
   Riksarkivarens forskrift) 
   En arbeidsgruppe fra NA innledet før deltakerne ble engasjert til diskusjon i grupper og  
   plenum. 
   Møtet ble holdt i Studentforbundets lokaler og hadde 51 deltakere. 
 
10. mai, frokostmøte i Oslo. 
- Tema: Hva er egentlig dokumentasjonsforvaltning? – et nytt navn for arkivdanning eller et  
   helt nytt konsept? 
   Arkivverket har sammen med 15 virksomheter fra stat og kommune utredet  
   dokumentasjonsforvaltning og arkiv på bestilling fra SKATE (Styring og koordinering av  
   tjenester i e-forvaltning.) Foranalysen knytter seg også opp mot et annet prosjekt:  
   «Fellesoffentlig rammeverk for informasjonsforvaltning» som det vil være viktig for  
   arkivdanningen å forholde seg til. Foranalysen har som utgangspunkt at arkivsektoren ikke  
   har endret seg i takt med den teknologiske og organisatoriske utviklingen i resten av  
   forvaltningen. 
   For å få en forståelse av hvilken retning dette vil ta for vår sektor ba region Øst Riksarkivet  
   ved Joachim Fugleberg og DIFI ved Pia Virmalainen Jøsdal om å presentere de to  
   prosjektene. 
   Møtet ble holdt i Studentforbundets lokaler og hadde 62 deltakere. 
 
13. juni – sommermøter i Oslo. 
- Tema: Bevis, makt – og snoking 
   Byarkivar Arne Skivenes ved Bergen byarkiv holdet foredrag om hvordan tegneserieverden  
   fremstiller arkiver og arkivarer. 
   Møtet ble holdt i Studentforbundets lokaler og hadde 38 deltakere. 
 
15. juni, workshop i Oslo, i samarbeid med HiOA 
- Tema: ISO 15489 Dokumentasjonsforvaltning – ny utgave fra 2016 
   ISO 15489 gir krav for hvordan dokumentasjonsforvaltning skal foregå. For offentlige er  
   mye av tenkningen tatt inn i NOARK standarden.  
   Innledningen ble holdt av førsteamanuensis Herbjørn Andresen, Institutt for arkiv-,  
   bibliotek- og informasjonsfag, HiOA og medlem av komiteen i Standard Norge som  
   behandler standarder om dokumentasjon. 
   Workshopen ble holdt på HiOA og hadde 9 deltakere.  
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26. september, frokostmøte i Oslo 
- Tema: Høring, utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av  
   personvernforordningen i norsk rett. 
   Region Øst inviterte til medlemsmøte for å belyse hvordan den nye    
   personopplysningsloven og forordningen griper inn i arkivdanningens hverdag. 
   Førsteamanuensis på HiOA Herbjørn Andresen innledet.  
   Møtet ble holdt i Studentforbundets lokaler. Det var stor interesse for temaet, og møtet  

   ble fulltegnet med 70 deltakere. 

 

7. FAGLIG PUBLIKASJONS-/INFORMASJONSVIRKSOMHET 

I 2017 ble det utgitt tre nummer, herav ett temanummer med «Reform» som tema, av 

tidsskriftet Arkivråd. Bladet sendes til alle våre medlemmer. 

 

Redaksjonsutvalget 

Redaktør:   Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet 

Medl. og 1. vara:  Siri Mæhlum, Oslo kommune, Byarkivet 

Medl. og 2. vara:  Camilla Shim Winge, Omsorgsbygg Oslo KF 
Medl.:   Jørgen Hobbel, Lånekassen 

Medl.:   Anita Haugen Lie, IKA Hordaland 

 

I tillegg deltar sekretariatet på redaksjonsmøtene. 

 

Det ble søk om midler til skrivekurs fra Fritt Ord, men vi fikk dessverre ingen midler i denne 

omgang.  

 

På slutten av året fikk vi innvilget medlemskap i Norsk Tidsskriftforening. Medlemskapet trår 

i kraft 1. januar 2018. 

 

Annet 

Nettsidene  

På NAs nettsider ble det i perioden lagt ut 39 nyhetssaker, både arkivfaglige nyheter, 

informasjon om NA og reisebrev fra utenlandske konferanser som tillitsvalgte fra NA deltok 

på.  

Sosiale medier 

Det ble lagt ut 49 innlegg på NAs Facebookside i 2017. Siden hadde i perioden 

gjennomsnittlig 1 180 følgere.  
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Nyhetsbrev 

NA sendte i perioden ut 40 nyhetsbrev til alle medlemmer, blant annet kurs- og 

seminarinvitasjoner. I tillegg ble det sendt ut invitasjoner til medlemsmøter i de enkelte 

regionene.  

 

8. UTADRETTET VIRKSOMHET 

 

Kronikker 

7. juni hadde NA et innlegg i Klassekampen, "Ondets rot i arkivet", som kommenterte 

Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning. 

 

16. august hadde NA en kronikk på digi.no, der NA mente arkiveringen i offentlig sektor er 

overmoden for innovasjon og at Noark har blitt en hvilepute for leverandørene. Innlegget 

engasjerte, fikk flere kommentarer, og det ble i etterkant publisert flere innlegg på om Noark 

på Digi.no fra andre aktører.  

 

Høringer 

Norsk Arkivråd leverte i perioden seks høringssvar: 

 ny forskrift om offentlege arkiv (arkivforskrifta) 

 endringer i politiregisterloven, arkivloven og straffeprosessloven - sletting i 

politiets registre med videre 

 revisjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om 

behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift) 

 NOU 2016:24, Ny straffeprosesslov 

 endring i forskrift om startlån 

 utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i 

norsk rett 

 

Budsjetthøringer 

Styreleder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg under budsjetthøringen i Stortingets  

kommunal- og forvaltningskomite. I innlegget la hun fram at NA savnet mer samordning av 

fellesløsninger og en koordinert og helhetlig satsning på gode digitale arkivløsninger for 

offentlig forvaltning. NA mente at det volumet og kraften som gjenspeiles i 

digitaliseringsarbeidet både i arkivene og i samfunnet forøvrig viser at arkivfeltet i dag har 

sterkere kontaktpunkter til Kommunal- og moderniseringsdepartementet enn 

Kulturdepartementet. 

 

Medlemmer av kommunal- og forvaltningskomiteen stilte spørsmål om hvorfor vi i Norge 
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har så mange databaser og registre i offentlig sektor, mens man i andre land har langt færre. 

Vi sendte utdypende svar 8. november. Svaret er publisert på vår nettsider. 

 

Oppfølgingsansvarlig Ingvild Korsnes Daasvand holdt innlegg under budsjetthøringen i 

Stortingets familie- og kulturkomité. I innlegget tok NA blant annet opp at vi savner 

representasjon fra arkivdanningssiden i arkivlovutvalget. 

Annet politisk arbeid 

Revisjon av arkivloven 

I april sendt vi en henvendelse til Kulturdepartementet (KUD) der vi blant annet meldte vår 

interesse for å bidra i arbeidet med en utredning på arkivfeltet. KUD svarte at de hadde 

merket seg vår interesse. Vi fulgte i august opp med en henvendelse til ekspedisjonssjef 

Ingrid Vad Nilsen i KUD. Kongen i statsråd nedsatt i september 2017 et lovutvalg til å 

revidere arkivloven (Arkivlovutvalget), og KUD fulgte deretter opp vår henvendelse fra 

august og invitert til et møte 20. september. Fra KUD deltok Ingrid Vad Nilsen, Steinar Lien, 

Øivind Danielsen og Magnar Nordtug. Marianne Høiklev Tengs og Anja Jergel Vestvold 

representerte NA i møtet. Arkivlovutvalgets sammensetning og mandat var tema for møtet. 

Vi etterlyste representanter med tydeligere kompetanse på arkivdanning i utvalget. 

Konklusjonen etter møtet var at NA bør be om et møte med arkivlovutvalget, og at det er 

viktig at vi kommer med et skriftlig innspill.  

 

I budsjetthøringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite deltok vi på samme sesjon 

som Abelia og IKT-Norge. Abelia hadde flere punkter i sitt innlegg som sammenfalt med våre. 

Marianne Høiklev Tengs fikk vekslet noen ord med Christine Korme fra Abelia om at vi ville 

ta et initiativ til samarbeide med Abelia om arkivlov og forskrift. Det ble på landsstyremøtet 

13. desember bestemt at vi skulle invitere Abelia og IKT-Norge til landsstyrets møte i januar. 

 

I tillegg til å invitere medlemmene til å komme med bidrag til innspill ved hjelp av tidligere 

omtalte medlemsmøter ble medlemmene oppfordret til å komme med innspill via et 

tilrettelagt skjema på nettsidene. Arbeidet fortsetter i 2018 før NA skal presentere 

innspillene i det avtalte møte med utvalget 15. februar 2018.    

 

Arendalsuka, deltakelse 16. august 

I august deltok NA for første gang en dag på Arendalsuka, som etter hvert har blitt en 

etablert møteplass for næringsliv, politikk og frivillig sektor. Marianne Høiklev Tengs, Liv 

Heidi Siljebråten og Susannah Thorbjørnsen startet dagen på Virke og Dataforeningens 

arrangement. Det var en debatt med tittelen «Digital revolusjon eller politisk feighet? Hva 

slags samfunn vil vi ha?"». Som medlem av Frivillighet Norge fikk NA to timer til rådighet på 

deres stand. På standen delte vi ut informasjon om debatten vi arrangerte senere på dagen i 
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samarbeid med blant annet Arkivverket og Arkivforbundet. Debatten ble holdt i Arendal 

bibliotek, og panelet bestod av Marianne Høiklev Tengs fra NA, Espen Sjøvoll fra Arkivverket, 

Tom Oddby fra Arkivforbundet, Tone Skjetne fra Kulturvernforbundet, Tone Donald fra NRK, 

Shazad Rana fra Microsoft og Ingelinn Gleditsch Lossius, 2. kandidat til Stortinget for Frp i 

Aust-Agder. Det ble en konstruktiv og god debatt. Debatten ble filmet og streamet av 

Arkivverket. 

 

Samarbeid og møter 

Samdok og Arkivverket 

Norsk Arkivråd var en av partnerne i Samdok-prosjektet, og styreleder Marianne Høiklev 

Tengs satt i prosjektets styringsgruppe. Gunn Sværen har representert NA i delprosjektet 

Arkiv i e-forvaltning. Samdok-prosjektet ble avsluttet i desember 2017, men samarbeid er 

planlagt videreført i andre former. Norsk Arkivråds landsstyre og Arkivverkets ledelse hadde 

to møter i 2017.   

 

På NAs landsstyremøte i januar presenterte Arkivverkets ledelse sin nye organisasjon og sine 

mål for de neste tre årene. Status for MAVOD-prosjektet ble presentert, og Arkivverket fikk 

flere innspill fra landsstyret. AVs seksjon for dokumentasjonsforvaltning presenterte sine 

planer for videreutvikling av AVs tilsyns- og veiledningsarbeid, og NOARK. AV og NA hadde 

en god diskusjon om videre forventninger og formere for samarbeid. 

 

Arkivverket inviterte NA til å delta i «forstyrrergruppe» i forbindelse med «Prosjekt 

brukerorienterte tilsyn med bruk av tjenestedesign». Leder av seminarutvalget Jorunn 

Bødtker deltok på vegne av NA. Forstyrrergruppen fikk presentert AVs utkast til ny 

tilsynsmetodikk, og ga AV innspill til videreutvikling av metodikken. 

 

NA ble også bedt om å gi innspill til utkast til felles europeisk atferdsnorm for behandling av 

personopplysninger i arkivinstitusjoner – implementering av personvernforordningen. Vårt 

innspill ble sendt AV i slutten av august. 

 

Arkivverket inviterte NA til å sitte i referanse gruppe for MAVOD II. Marianne Høiklev Tengs 

ble meldt inn som NAs representant. 

 

Landsstyret hadde et nytt møte med Arkivverket på styremøtet i desember. AV startet møtet 

med å presentere MODARK-prosjektet, «Prosjekt Mottak og Digitalisering». Former for vider 

samarbeid, og arkivlovutvalgets arbeid ble diskutert.  Når det gjaldt opprettelse av et 

strategisk råd for videre samarbeid mente NA at det i tillegg til aktører fra IKAer og 

museums-sektoren bør inviteres representanter fra IKT-virksomheter og Difi til å sitte i 

rådet. 
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SPA-møte i Oslo 

Vilde Ronge innehar som tidligere omtalt vervet som president for SPA, Section of 

Professional Associations, i ICA. SPA arrangerer hvert år et styremøte der en i styret inviterer 

til møte i sin hjemby. I år var turen kommet til Oslo, og NA deltok på deler av programmet. 

Landsstyret hadde halvdags møte med SPA-styret der SPA informerte om sitt arbeid, og NA 

om sitt. Ranveig Låg Gausdal, og André Neergaard var invitert inn som eksterne 

foredragsholdere. Sekretariatsleder Susannah Thorbjørnsen deltok på møtet SPA-styret 

hadde med fakultetet for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag på Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Det ble arrangert en middag der Riksarkivar Inga Bolstad og NAs styreleder 

Marianne Høiklev Tengs deltok, og en fellesmiddag for SPA-styret og hele NAs landsstyre.  

 

Andre møter 

I mars hadde flere representanter fra landsstyret møte med Brønnøysundregistrene. 

 

Marianne deltok på Difis møte om digital agenda for leverandører og 

interesseorganisasjoner 6. april. 

 

Det ble ikke arrangert fellesmøte med de andre arkivorganisasjonene i 2017, men et møte er 

avtalt holdt i januar 2018.  

 

Årets arkiv  

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. 

 

Grenlandssamarbeidet var årets vinnere! Prisen ble delt ut av juryformann Svein Harberg på 

Norsk Arkivråds høstseminar i oktober.  

 

Deltagelse på seminarer, og jubileer 

Samdok-konferansen 

Marianne Høiklev Tengs og Liv Heidi Siljebråten deltok på Samdok-konferansen i januar. 

Marianne var også deltaker i konferansens paneldebatt. Deltakerne ble bedt om å 

presentere sine ønsker og forventninger til arkivpolitikken, spesielt den politikken som er 

lagt til Kulturdepartementet. Norsk Arkivråds ønske og forventning var at KUD faktisk 

etablerer en arkivpolitikk med relevans for andre enn dem som arbeider med arkiv ut fra et 

kulturvernperspektiv. Ekspedisjonssjef i KUD Ingrid Vad Nilsen satt også i panelet. 

 

Difis brukerråd 
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Oppfølgingsansvarlig Ingvild Korsnes Daasvand deltok i 2017 på Difis årvisse brukerråd for 

fellesløsningene i offentlig sektor. NA hadde i forkant av konferansen sendt inn forslag til 

foredrag med tema implementeringen og bruken av Difis felleskomponenter og Altinn, og 

om hvilket fokus Difi har på samhandling, brukervennlighet og sammenheng mellom deres 

felleskomponenter og andre aktører, som f.eks. NAV. Som et resultat av dette hadde Ingvild 

Korsnes Daasvand og nestleder Anja Jergel Vestvold et møte med Difi før seminaret, og 

Ingvild Korsnes Daasvand hadde opprinnelig fått ja til å holde innlegg på vegne av NA 

sammen med Arne Berner fra Difi, men fikk senere beskjed om at det dessverre ikke var 

plass til oss i programmet. Ingvilds oppsummering fra samlingen ble publisert på NAs 

nettsider i en nyhetssak i juni. 

 

Deltakelse på ARMA-konferansen i Florida  

Liv Heidi Siljebråten var NAs representant på årets konferanse. Temaet var «Er du en 

endringsagent?». Liv Heidi fulgte opp temaet i en artikkel i Arkivråd 3/2017.  

 

Deltakelse på ICA-konferansen i Mexico City 

Styreleder Marianne Høiklev Tengs og Vilde Ronge, president for Section of Professional 

Associations (SPA) deltok i november på ICA konferansen i Mexico City. Vilde er via sitt verv 

medlem i Strategic Plan working group (PCOM), som er med på å lage program for ICAs 

seminarer. Vilde hadde på årets seminar fått inn Difi i konferanseprogrammet. Difi snakket 

om OEP og eInnsyn. Temaet heistaler var som tidligere omtalt også satt opp på programmet. 

En oppsummering ble publisert på NAs nettsider. 

 

Annet 

I juni deltok NA på Riksarkivets 200 års jubileumsfeiring, og på feiringen av Oslo byarkivs 25-

års jubileum. 

 

Styreleder Marianne Høiklev Tengs holdt i oktober et innlegg for Oslo kommune, Plan- og 

bygningsetaten. Tema var utfordringer ved digitalisering – jf. debatten på digi.no, en kort 

presentasjon av NA og litt om vårt arbeid med arkivlovutvalget. 

 

IKA Hordaland feiret sitt 30-årsjubileum 3. november. NA, ved styreleder Marianne Høiklev 

Tengs, var invitert og holdt et innlegg om fremtidens arkiver. 

Frivillighetens spørretime 24. mai 

NA deltok også i år på Frivillighetens spørretime, i regi av Frivillighet Norge. Opplegget var 

det samme som i fjor. Tidligere stortingspolitiker for Høyre, André Oktay Dahl, drillet 

representanter fra deltakende organisasjoner i hvordan best legge frem sin sak for 

politikere. Styreleder Marianne Høiklev Tengs holdt innlegg for NA, og fikk nyttige 
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tilbakemeldinger fra Oktay Dahl. I årets speed date med politikerne møtte Marianne Høiklev 

Tengs og oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten Nicholas Wilkinson fra SV og Christoffer  

Pederssen fra Frp. Sekretariatsleder Susannah Thorbjørnsen deltok på workshop om sosiale 

medier. 

 

Annet 

Styreleder Marianne Høiklev Tengs leverte NAs bidrag til SPAs nyhetsbrev der 

medlemsorganisasjonene informerte om sitt arbeid, og aktuelle saker i sine respektive land.   

 

Norsk Arkivråds landsstyre fortsatt arbeidet med å utarbeide en kommunikasjonsstrategi. 

Arbeidet med strategien ble presentert for og diskutert på møtet med alle tillitsvalgte i 

Berlin. Strategien skal være klar i løpet av 2018. 

 

Landsstyret jobbet også videre med det i 2016 begynte utkast til forslag for hvordan Norsk 

Arkivråd skal jobbe med strategipunktet om digitaliseringsarbeidet. Dette arbeidet vil bli 

videreført i 2018. Dette arbeidet ble også presentert og diskutert i Berlin. 

 

 

9. ORGANISASJONSUTVIKLING 

I mars ble det gjennomført en studietur til Berlin for alle tillitsvalgte i NA. 30 tillitsvalgte og 

begge ansatte i sekretariatet deltok på turen. Første del av programmet besto av en 

internsamling der nestleder Anja Jergel Vestvold holdt en workshop om hva det innebærer å 

være tillitsvalgt i Norsk Arkivråd. Kommunikasjonsstrategien og digitaliseringsarbeidet ble 

også diskutert, i grupper og i plenum. Etter lunsj hadde vi invitert tyske gjester som ga oss et 

innblikk i organisasjonsarbeid og dokumentasjonsforvaltning i Tyskland. Dag to besøkte vi 

STASI-arkivene, Bundestag og Bundesarchiv, og hadde omvisning og møter med 

representanter i alle virksomhetene. Et opprinnelig oppsatt besøk hos firmaet BearingPoint 

ble avlyst på grunn av sykdom. 

 

10. SEKRETARIAT 

Sekretariatet har to ansatte i fulltidsstillinger. Norsk Arkivråds sekretariat leier kontor hos 

Oslo byarkiv i Maridalsveien 3. Sekretariatets telefon er åpen hverdager mellom kl. 9 og 15. 

 

Anci Haugerud sluttet som organisasjonskonsulent i juli. Astrid Neumann ble ansatt som 

organisasjonskonsulent i august. 


