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LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 

for perioden 1. januar til 31. desember 2018 

 

 

1. LANDSSTYRET 

 

Styrets sammensetning 

Styreleder: 

- Anja Jergel Vestvold, Sopra Steria 

Nestleder: 

- Vilde Ronge, Justis- og beredskapsdepartementet / f.o.m. august, Norsk Helsenett 

Oppfølgingsansvarlig regionene: 

- Patric Emilsson, Norges forskningsråd 

Oppfølgingsansvarlige arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt: 

- Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet 

- Martin Schjølberg-Henriksen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 

Kursansvarlig: 

- Agnieszka Dylewska, Oslo kemnerkontor 

Seminaransvarlig: 

- Jorunn Bødtker, Finansdepartementet  

Redaktør: 

- Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet  

1. vara: 

- Jill Skjøndal Grefsrud, Undervisningsbygg Oslo KF 

2. vara: 

- Silje Bjørnsrud, NRK / f.om. mai, Undervisningsbygg Oslo KF  

 

 

Landsstyremøter 

Det ble avholdt syv landsstyremøter i 2018, derav ett todagersmøte i januar.   
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2. MEDLEMSTALL 

Antall pr. 31.12. 2017 2018 Differanse 2017/2018 

Totalt 1146 1082 - 64 

Innmeldt 46 45                - 1 

Utmeldt 52 103                51 

Differanse inn- og utmeldte -6 -58  

 

Fordelt på medlemskategori 2017 2018 Differanse 2017/2018 

A bedriftsmedlemskap 654 631                - 23 

B enkeltmedlemskap 431 392                - 39 

C abonnement (medlemsblad) 20 15                  - 5 

S spesielle medlemmer 25 29 4 

Æ æresmedlemmer 4 4 0 

P pensjonistmedlemmer 12 11                  - 1 

Totalt 1146 1082  

 

Fordelt på sektor 2017 2018 Differanse 2017/2018 

Statlig 537 502                - 35 

Privat 168 155                - 13 

Kommunal 343 335                  - 8 

Fylkeskommunal 50 49                  - 1 

Interkommunal 4 3                  - 1 

Student 12 14                    2 

Uten tilknytning / ikke oppgitt 32 24                  - 7 

 

Fordelt regionsvis 2017 2018 Differanse 2017/2018 

Øst 666 630                - 36 

Vest 133 125                  - 8 

Sør 98 91                  - 7 

Midt-Norge 136 128                  - 8 

Nord 101 96                  - 5 

Utlandet 12 12 0 

 

 

  



 
 

 

Side 3 av 17 

3. ØKONOMI 

Norsk Arkivråd (NA) har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2018 vil bli foreslått 

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

sammen med regnskapet for 2018.  

 

NA søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet og fikk bevilget 500 000 kr for 

2018.  

 

I tillegg søkte NA Arkivverket om prosjektstøtte for fire prosjekter i 2018. NA fikk til sammen 

bevilget 190 000 kr for tre av disse: 

 80 000 kr til prosjektet "Tjenesteerklæring for offentlige dokumentasjonsforvaltning 

ved prosjektleder André Neergaard. Dette prosjektet ble gjennomført i løpet av 2018, 

med fagmøter i alle regioner. 

 50 000 kr til prosjektet "Fagmøter om digitalisering for arkivledere" ved prosjektleder 

Liv Heidi Siljebråten. Dette prosjektet ble utsatt til 2019 etter godkjennelse fra 

Arkivverket. 

 60 000 kr til prosjektet "Dagseminar for arkivledere i kommuner som skal slå seg 

sammen" ved prosjektleder Anja Jergel Vestvold. Dette prosjektet ble utsatt til 2019 

etter godkjennelse fra Arkivverket. 

Til prosjektet " Workshop internkontroll for arkiv" ble det ikke bevilget støtte. 

 

 

4. ARBEID FOR Å UTDANNE OG OPPDATERE ARKIVMEDARBEIDERE 

Kursutvalget 

Leder:  Agnieszka Dylewska, Oslo kemnerkontor 

Medl.:  Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet 

Medl.:  André Neergaard, Norges Bank 

Medl.:  Brit Antonsen Nerland, Oslo kommune, Sykehjemsetaten 

 

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 

Kurset "Records Management Audit 2 (oppfølgingskurs)" som ble avlyst i 2017 ble for første 

gang holdt i mai, i tillegg til kurset "Records Management Audit". Begge kurs ble arrangert i 

samarbeid med Scandinavian Information Audit. 
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Utviklingsarbeidet av kurs om internkontroll for arkiv som ble startet med workshops i 2017 

fortsatt i 2018 og første kurs satt på kursplanen for 2019.  

 

Kurset "Håndtering av personaldokumentasjon" gjennomgår en større videreutvikling og ble 

ikke satt opp i 2018.  

 

Kursutvalg utviklet et halvdagsundervisningsopplegg om tjenesteavtale som med 

prosjektstøtte fra Arkivverket ble holdt som et prøveprosjekt i alle våre regioner. Ett av 

medlemmene i vårt kursutvalg, André Neergaard, var ansvarlig for utvikling og utarbeidelse 

av undervisningsmateriell. Emnene som gås gjennom er aktuelle både for virksomheter som 

sentraliserer arkivfunksjonen, virksomheter som selger eller kjøper arkivtjenester og 

virksomheter, som kommuner, som skal slå seg sammen. Det var stor interesse i alle 

regioner og tilbakemeldingene fra både deltakere og våre egne regionutvalgsmedlemmer 

var gode. Kursutvalget vil gå videre med opplegget og skal vurdere i hvilken form dette skal 

gjøres.  

 

Emneplaner 

For å sikre bedre kursdokumentasjon for alle kurs ble alle kursinstruktører i forbindelse med 

forberedelser til sine respektive kurs i 2018 bedt om å utvikle fullstendige emneplaner. 

Instruktørene fikk i oppdrag å utarbeide en plan for hvert emne på kurset. Emneplanene 

inneholder det overordnede undervisningsmålet for hvert emne, gir en beskrivelse av hva 

undervisningen i emnene skal inneholde, og hva som er læringsmålene. Vi har fått 

emneplaner for de fleste kurs, men noen gjenstår i 2019. 

 

Arrangerte kurs 

Norsk Arkivråd har i 2018 arrangert 10 temakurs. Det er et kurs mindre enn i de siste tre 

årene. I tillegg ble innføringskurset holdt for tredje gang. Antall deltakere fordelte seg slik: 

 

Kurs Sted Deltakere 

Avlevering av papirarkiv, 17. april Tromsø 48 

Bevaring og kassasjon - bestemmelsene for kommunal sektor, 

13. - 14. november 

Oslo 31 

Digital agenda for arkiv, 27. - 28. august Bergen 39 

Forvaltning av elektroniske arkiv, 25. - 26. september Oslo 40 

Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og 

arkiv, 3. - 6. september 

Oslo 42 

Noark 5, 24. - 25. oktober Oslo 38 

Offentleglova, 24. mai Tønsberg 33 
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Offentleglova, 20. november Oslo 50 

Periodisering av elektronisk arkiv, 29. - 30. mai Oslo 42 

Records Management Audit, 13. - 14. mars Oslo 37 

Records Management Audit 2 (oppfølgingskurs), 3. mai Oslo 19 

 Total 423 

 

Lærerseminar 

Kursutvalget inviterer jevnlig til lærerseminar for Norsk Arkivråds kursinstruktører. 

Seminaret arrangeres for å gi kursinstruktørene faglig påfyll. I 2018 ble det holdt et 

dagsseminar i november for nåværende og potensielt nye kursinstruktører i NA. Seminaret 

ble holdt i Oslo. Dagen startet med en times internt program. Etter lunsj holdt Per Morten 

Hjemgård fra Puzzle Learning AS et fem timers kurs om effektiv formidling, inkludert struktur 

for oppbygning av kurs og evnen til å ta rommet. Dagen ble avsluttet med en felles middag.  

 

 

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 

Medl.:  Cecilie Kornsæther, Oslo byarkiv 

 

Ingeborg Svenseid, Norsk filminstitutt, har vært med i planleggingen av årets seminarer. I 

tillegg har de ansatte i sekretariatet deltatt i seminarutvalgets arbeid.  

 

Det ble i 2018 arrangert tre seminarer: 

Seminar "Offentlighet og innsyn" 30. januar i Oslo, med 140 betalende deltakere.  

 

Seminar "Arkiv under modernisering" 20. - 21. mars på Lillestrøm, i forbindelse med NAs 

generalforsamling, med 107 betalende deltakere. 

 

Høstseminar 2018, 16.-17. oktober i Oslo, med 190 betalende deltakere.  

 

I februar ble det avholdt et felles møte mellom SU og redaksjonen, for å samarbeide om 

seminar og temanummeret om digitalisering. 
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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. 

Statuttene for komiteen sier at den skal ledes av nestleder i landsstyret.  

Stipend- og læremiddelkomiteen har i 2018 bestått av komiteens leder Anja Jergel Vestvold, 

t.o.m. 21. mars 2018 Vilde Ronge f.o.m. 22. mars 2018 , Liv Heidi Siljebråten, 

oppfølgingsansvarlig i landsstyret og Geir Magnus Walderhaug, medlem av region Øst. Det 

ble delt ut totalt kr. 31.250,- i stipend.  

 

 

Annet 

Støtte til representant i SPA 

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

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 deltok 

på ICAs hovedstyremøte i Paris i april, styremøte i SPA i mai og på ICA-konferansen i 

Kamerun i november. 

Vilde Ronge og Marianne Høiklev Tengs holdt i 2017, sammen med SPAs styre, en workshop 

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

etterkant av denne en praktisk verktøykasse til å arrangere workshops om heistaler. NA har 

oversatt brosjyren til norsk og skal ta denne i bruk på medlemsmøter og kurs.  

 

I kraft av sitt verv i SPA ble Vilde også invitert til å delta på seminar om kunstig intelligens i 

regi av ICAs gruppe for nasjonalarkivarer (FAN) i England i september. Og i oktober hold hun 

foredrag i Sveits om hva som skal til for å få til god arkivering, for en forsamling først og 

fremst bestående av advokater og ingeniører fra Europa og USA. I etterkant av deltakelsene 

skrev Vilde to artikler for vårt tidsskrift Arkivråd, utgave 3/2018. 

 

Det 8. norske arkivmøtet 

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

av 2017 og ble ført videre i 2018. Seminaret er et samarbeid mellom Norsk Arkivråd, 

Arkivverket og Arkivforbundet. For NA sitter det to representanter i arrangementskomiteen, 

oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten og regionstyremedlem Øst Geir Magnus 

Walderhaug.  

 

 

5. FAGLIGE OG SOSIALE AKTIVITETER I REGIONENE 
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Norsk Arkivråd er inndelt i fem regioner. Disse skal arbeide for å fremme kontakt, faglig 

utvikling og rekruttering i regionen. 

Regionslederne, landsstyrets oppfølgingsansvarlig for regionene og sekretariatet har hatt fire 

regionsledermøter i 2018, én samling i Oslo og tre telefonmøter. 

 

Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning 

Alle regionene arrangerte et fagmøte om tjenesteavtaler i løpet av 2018 (region Sør 9. januar 

2019). Norsk Arkivråd ønsket å øke kjennskapen og kunnskapen om å etablere 

tjenesteavtaler for leveranse av dokumentasjonsforvaltningstjenester. På bakgrunn av 

erfaringer fra to offentlige virksomhetsområder som allerede hadde etablert tjenesteavtaler 

for leveranse og kjøp av dokumentasjonsforvaltningen ga fagmøtene en introduksjon til 

temaet og mulighet til erfaringsdeling. Prosjektet fikk 80 000 kr i støtte fra Arkivverket. 

v/André Neergaard, Norges-Bank & Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse i: 

 Oslo 1.11.2018 med 31 påmeldte deltakere 

 Bergen 28.11.2018 med 15 påmeldte deltakere 

 Kristiansand 9.01.2019 med 15 påmeldte deltakere 

v/André Neergaard, Norges-Bank & Marianne Høiklev Tengs, Norsk Helsenett i: 

 Trondheim 21.11.2018 med 17 påmeldte deltakere 

 Tromsø 29.11.2018 med 14 påmeldte deltakere 

Fagmøtene fikk gode evalueringer og vurderes å videreutvikle til et kurs om tjenesteavtaler.  

 

 

Region Vest: 

Leder:   Trude Fjæran Tveit, Helseklage 

Medl.:   Kjersti Merkesvik Raum-Johansen, Helse Bergen HF 

Medl.:   Ove Sund, Fylkesmannen i Hordaland 

Medl.:   Henriette Olsen, Høgskulen på Vestlandet 

 

Region Vest arrangerte ingen ordinære medlemsmøter i 2018. 

 

 

Region Sør: 

Leder:   Christer Birkeland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder / f.o.m. august,  

                          Lyngdal kommune  

Medl.:   Grethe Gavelstad, Kristiansand kommune  

Medl.:   Olaug Aase Sindland, Kvinesdal kommune 

Medl.:   June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

 

Region Sør arrangerte to ordinære medlemsmøter i 2018. 
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4. januar 2018 i Kristiansand 

Tema 1: Innspill til arkivlovutvalget 

v/styreleder Marianne Høiklev Tengs 

Tema 2: Informasjonssikkerhet i arkivet 

v/Christer Birkeland, Norsk Arkivråd region Sør/Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Tema 3: Digitalisering av offentlig sektor - gevinster 

v/Christer Birkeland, Norsk Arkivråd region Sør/Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Møtet ble avholdt i Fylkeshuset i Kristiansand og hadde 18 påmeldte deltakere. 

 

10.09.2018 i Kristiansand 

Tema 1: "Arkivarens hodebry": 

 Politiattest - en evig diskusjon rundt arkivering / sletting? 

v/Grete Gavelstad, Norsk Arkivråd region Sør/Kristiansand kommune 

 Anbudssaker - hvor mye skal arkiveres og hvordan bør anbudsprosessen håndteres 

sett med arkivtjenestens øyne? 

v/Berit Berg, Kristiansand kommune og Grete Gavelstad, Norsk Arkivråd region 

Sør/Kristiansand kommune 

 Nettpublisering av offentlig elektronisk postjournal 

- Fulltekstpublisering og rutiner? (alle virksomheter) 

- eInnsyn - ingen fulltekstpublisering og rutiner? (statlig) 

- Offentlighet, merinnsyn og taushetsplikt 

v/Christer Birkeland, Norsk Arkivråd region Sør/Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

Tema 2: Gjennomgang av arkivforskriftene og status for arkivlovutvalget 

v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd region Sør / Universitetet i Oslo 

Møtet ble avholdt på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter (Stiftelsen Arkivet) og ble 

fulltegnet med 32 påmeldte deltakere. Før møtet fikk deltakerne en omvisning på stedet.  

 

 

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 arrangerte to ordinære medlemsmøter i 2018. 

 

22. mars 2018 i Trondheim 

Tema: Reviderte forskrifter pr. 01.01.2018 - Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift 
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v/Engan, Anita og Kari Myhre, Norsk Arkivråd region Midt-Norge 

Møtet ble avholdt hos Domstoladministrasjonen og hadde 28 påmeldte deltakere. 

 

06.06.2018 i Trondheim  

Tema: Bevis, makt og snoking. Arkiv, arkivarar og arkivbrukere fremstilt i tegneserier, manga 

og grafiske romaner 

v/Arne Skivenes 

Møtet ble avholdt hos Domstoladministrasjonen og hadde 20 påmeldte deltakere. 

 

Region Nord: 

Leder:   Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske universitet 

Medl.:   Jon-Magnus Habbestad, Tromsø kommune 

Medl.:   Lill Heidi Steen, UiT Norges arktiske universitet 

Medl.:   Lisbeth Gavin, Nordland fylkeskommune 

  

Region Nord arrangerte et ordinært medlemsmøte i 2018. 

 

13. juni 2018 i Tromsø 

Tema 1: Nye arkivforskrifter - hva nå? 

v/Marthe Rosenvinge Ervik, Arkivverket 

Tema 2: GDPR og innsyn 

v/Ingvild Stock-Jørgensen, jurist og informasjonssikkerhetsrådgiver, UiT Norges arktiske 

universitet 

Møtet ble avholdt på Clarion Hotell The Edge og hadde 28 påmeldte 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 tre ordinære møter i 2018. I tillegg en workshop for inviterte 

deltakere og et kollokvium over tre samlinger i samarbeid med Oslo Met - 

storbyuniversitetet. 

 

6. mars 2018, frokostmøte i Oslo 

Tema: IKT-sikkerhet - nytt utvalg skal vurdere lovendringer 
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 Hvordan skal arkivaren tenke sikkerhet i et endrende teknologisk landskap? 

v/Thomas Södring, Førsteamanuensis, OsloMet 

 IKT-sikkerhet for arkivarer. Hva har IKT-sikkerhet å gjøre med 

dokumentasjonsforvaltning? Hvorfor holder det ikke at IKT-avdelingen sysler med 

IKT-sikkerhet? Hvordan kan IKT-sikkerhet bli inkludert i arkivplanen. 

v/Kristine Synnøve Brorson, Senior Consulting Manager, Sopra Steria 

 En kort orientering om IKT-sikkerhetsutvalgets mandat og arbeid 

v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd region Øst & Universitetet i Oslo 

Møtet ble avholdt hos Norges Kristelige Studentforbund og hadde 53 påmeldte deltakere. 

 

4. mai 2018, Frokostmøte i Oslo 

Tema: Nye arkivforskrifter - hva nå? 

 Hva står det egentlig i de nye forskriftene? 

v/Øivind Kruse, arkivar, Arkivverket 

 Strategisk arbeid med forskriftene: hva er det viktig å prioritere nå? Korte 

kommentarer fra NA 

v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd region Øst & Universitetet i Oslo 

Møtet ble avholdt hos Norges Kristelige Studentforbund og ble fulltegnet med 81 påmeldte 

deltakere. 

 

Arkivteoretisk kollokvium 10. oktober, 24. oktober og 7. november i Oslo 

Tema: Arkivteoretisk kollokvium - Archives in Liquid 

Norsk Arkivråd region Øst og OsloMet inviterte i samarbeid til et kollokvium, den grundige 

samtalen, med tre samlinger. Hvert kollokvium består av en kort innledning til dagens 

artikkel og påfølgende diskusjon. Artiklene var tatt av en artikkelsamling som den 

nederlandske arkivarforening (KVAN) publiserte i 2017 som årbok på sine nettsider: Archives 

in Liquid Times, ved Arnoud Glaudemans, Rienk Jonker og Frans Smit, publisert av Stichting 

Archiefpublicaties, Den Haag i 2017, ISBN 9789071251450 

Koordinatorene til kollokviene var Geir Walderhaug (Norsk Arkivråd), Anneli Sundquist og 

Leiv Bjelland (Oslo Met - storbyuniversitetet) 

 10. oktober: Geert-Jan van Bussel: The Theoretical Framework for the ‘Archive-As-Is’. 

An Organization Oriented View on Archives. 

Part I. Setting the Stage: Enterprise Information Management and Archival Theories 

Part II. An Exploration of the ‘Archive-As-Is’ Framework 

 24. oktober: Fiorella Foscarini and Juan Ilerbaig: Intertextuality in the Archives 

Geoffrey Yeo: Information, records, and the philosophy of speech acts 

 7. november: Oppsummering og diskusjon om hva dette kan bety for praksis i 

dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Klarer vi å endre vår praksis og hva 

ønsker vi å oppnå? 
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Kollokviene ble arrangert i samarbeid med og hos OsloMet og hadde 22 påmeldte deltakere. 

 

4. desember 2018, Frokostmøte i Oslo 

Tema: Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet» - rapporten til 

arkivlovutvalget 

 Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet - innspill til 

arkivlovutvalget 

v/Lars-Erik Hansen, førsteamanuensis, OsloMet 

 Arkivorganisering, kommentar 

v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd region Øst & Universitetet i Oslo 

Møtet ble avholdt hos Norges Kristelige Studentforbund og hadde 33 påmeldte deltakere. 

 

Workshop for inviterte deltakere  

14. september holdt landsstyret og region Øst i samarbeid en workshop med  

tema: GDPR og ny personopplysningslov - hva vet vi og hva er fortsatt uklart? 

Herbjørn Andresen, førsteamanuensis ved OsloMet, holdt en times innledning før deltakeren 

diskuterte i grupper og plenum. 

Workshopen ble avholdt hos NA i Oslo byarkiv og hadde 19 påmeldte deltakere fra hele 

landet. 

 

 

6. FAGLIG PUBLIKASJONS-/INFORMASJONSVIRKSOMHET 

I 2018 ble det utgitt tre nummer, herav ett temanummer om «Digitalisering", av vårt 

medlemsblad Arkivråd. Bladet sendes i posten til alle våre medlemmer og er tilgjengelig 

elektronisk på våre nettsider.  

 

 

Redaksjonsutvalget 

Redaktør:   Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet 

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

Medl. og 2. vara:  Camilla Shim Winge, Oslo kommune, Byarkivet 

Medl.:   Jørgen Hobbel, Lånekassen 

Medl.:   Anita Haugen Lie, IKA Hordaland 

 

I tillegg deltar sekretariatet på redaksjonsmøtene. 

 

Norsk Arkivråd ble fra 2018 medlem av Norsk Tidsskriftforening, en ideell 

interesseorganisasjon for norske tidsskrifter. 
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Annet 

Nettsidene  

På våre nettsider ble det i perioden lagt ut 34 nyhetssaker, både arkivfaglige nyheter, 

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

 

Sosiale medier 

Det ble i perioden lagt ut 39 innlegg på vår Facebookside. Siden hadde i perioden 

gjennomsnittlig 1 216 følgere.  

 

Nyhetsbrev 

NA sendte i perioden ut 32 nyhetsbrev til alle medlemmer, blant annet kurs- og 

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

regionene. 

 

 

7. UTADRETTET VIRKSOMHET 

Kronikker 

13. september hadde NA en kommentar på digi.no, "Som forventet at digital informasjon om 

innbyggerne råtner på rot". Kommentaren var et svar på Arkivverkets oppsummering etter å 

ha gjennomgått arkivstatistikken for 2017. 

 

18. september publiserte NA innlegget "Revision of the Norwegian legislation on archives" 

på bloggen til SPA (Section for Professional Associations). Styreleder Anja Jergel Vestvold 

skrev om NAs mangeårige arbeid overfor myndighetene for å få i gang en helhetlig revisjon 

av arkivlovverket, samt NAs arbeid med innspill til arkivlovutvalget etter at dette ble nedsatt. 

SPA er seksjonen for arkivorganisasjoner i den internasjonale arkivorganisasjonen 

International Council on Archives (ICA). 

 

18. september publiserte NA og Arkivforbundet en felles arkivfaglige kommentar til debatten 

i VG, "Thorkildsens tabbe er vår felles utfordring". 

 

21. september hadde NA innlegget "Treffer blink på samfunnsoppdraget" i Dagbladet, der vi 

kommenterte en kritikk av Arkivverket. 
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Høringer 

Norsk Arkivråd leverte i perioden 5 høringssvar: 

 Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda 

 Endringar i offentleglova m.m. –innsyn i elektroniske kalendrar og 

regjeringsdokument m.m. 

 Forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten 

 Rapport frå Statens vegvesen (Fra sams og samling) om konsekvensar ved overføring 

av fylkesvegadministrasjon frå Statens vegvesen til fylkeskommunane 1.1.2020 

 Forslag til veiledende retningslinjer for registreringsordning for statsansattes 

økonomiske interesser mv.               

I tillegg leverte vi innspill til mandat for Personvernkommisjonen, og merknader til utkast til 
forpliktelser i handlingsplan 4 Open Government Partnership (OGP). 
  

 

Budsjetthøringer - Stortinget 

Oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten og 2. vara Silje Bjørnsrud holdt innlegg på høringen 

i familie- og kulturkomiteen. NA takket for anledningen til å delta på høringen, og påpekte at 

statsbudsjettet for neste år etter vår mening hadde et stort, gapende hull: Arkiv! 

Oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten og styreleder Anja Jergel Vestvold holdt innlegg på 

høring i kommunal- og forvaltningskomiteen. NA ga utrykk for at vi er fornøyd med midler til 

digitalisering men at det må stilles krav til innebygd arkiv og dokumentasjon i løsningene. Og 

at vi trenger et kompetent og sterkt Arkivverk som kan jobbe tett på digitaliseringsreisen. 

 

 

Revisjon av arkivloven 

Arkivlovutvalget - møte og innspill 

NA hadde et møte med arkivlovutvalget 15. februar. I tillegg leverte vi to skriftlig innspill til 

utvalget, der oppsummering fra alle medlemsmøter i regionene var tatt inn.  

 

Arkivlovutvalgets kartlegging av oppgave- og ansvarsfordeling på arkivfeltet i Norden 

I forbindelse med utredning lå følgende i lovutvalgets mandat "Arkivlovutvalget skal kjøpe 

konsulenttjenester for å få kartlagt oppgave- og ansvarsfordeling når det gjelder arkiv i 

Norge og Norden." Oslo Economics fikk oppdraget, og lovutvalget nedsatte en 

referansegruppe der styreleder Anja J. Vestvold deltok for NA. 

 

Oppfølging av evaluering av Norsk arkivstandard (Noark)  

I januar holdt NA, ved daværende styreleder Marianne Høiklev Tengs, et innlegg på 

Arkivverkets "Åpent møte om Noark og andre utfordringer i dokumentasjonsforvaltningen". 

http://www.arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingsvar_-_forskrift_om_saksbehandling_for_konkurranseklagenemda12.09.2018_norsk_arkivrad.pdf
http://arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingssvar_-_endringar_i_offentleglova_m.m_-_innsyn_i_elektroniske_kalendrar_og_regjeringsdokument_m.m_norsk_arkivrad_2018.pdf
http://arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingssvar_-_endringar_i_offentleglova_m.m_-_innsyn_i_elektroniske_kalendrar_og_regjeringsdokument_m.m_norsk_arkivrad_2018.pdf
http://www.arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingssvar_-_forslag_om_endringar_i_reglane_om_informasjonshandsaminga_i_skatteetaten.pdf
http://www.arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingssvar_-_rapport_fra_statens_vegvesen_fra_sams_og_samling_om_konsekvensar_ved_overforing_av_fylkesvegadministrasjon_fra_statens_vegvesen_til_fylkeskommunane_1.1.2020.pdf
http://www.arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingssvar_-_rapport_fra_statens_vegvesen_fra_sams_og_samling_om_konsekvensar_ved_overforing_av_fylkesvegadministrasjon_fra_statens_vegvesen_til_fylkeskommunane_1.1.2020.pdf
http://www.arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingssvar_-_forslag_til_veiledende_retningslinjer_for_registreringsordning_for_statsansattes_okonomiske_interesser_mv.pdf
http://www.arkivrad.no/sites/arkivrad/files/user/Dokumenter/Arkivpolitisk_arbeid/horingssvar_-_forslag_til_veiledende_retningslinjer_for_registreringsordning_for_statsansattes_okonomiske_interesser_mv.pdf
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Hensikten var å belyse utfordringene med Noark, i forbindelse med at Noark skulle evalueres 

av lovutvalget. 

 

I forbindelse med evalueringen av Noark opprettet Menon Economics en referansegruppe. 

For NA deltok oppfølgingsansvarlig Martin Schjøldberg-Henriksen og Liv Heidi Siljebråten. 

I november sendte NA kommentar til evalueringen av Noark til Arkivverket, som svar på 

Arkivverkets oppfølging etter Menons rapport.  

 

På Arkivverkets "Fagdag om evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark)" i november holdt 

NA ved styreleder Anja J. Vestvold et innlegg. 

 

Om lovutvalget på våre seminarer og medlemsmøter 

Lovutvalgets arbeid har også blitt fulgt opp på våre seminarer. Daværende styreleder 

Marianne Høiklev Tengs holdt på seminaret «Arkiv under modernisering» i mars innlegg om 

NAs arbeid med innspill til arkivlovutvalgte, og på høstseminaret i oktober holdt både 

lovutvalgets sekretær Martin Hill Oppegård og Sveinung Fjose og Øyvind Handberg fra 

Menon Economics innlegg. 

 

Region Sør hadde «Gjennomgang av arkivforskriftene og status for arkivlovutvalget» som et 

tema på sitt medlemsmøte i september, og Region Øst tok opp Oslo Economics rapport på 

sitt medlemsmøte desember – regionenes møter er beskrevet i punkt 5 ovenfor. 

 

Annet politisk arbeid 

Møter 

I oktober hadde styreleder Anja Jergel Vestvold og nestleder Vilde Ronge et møte på 

Stortinget med stortingsrepresentanten Kari Henriksen (A) om utfordringene og mulige 

løsninger ved digital dokumentasjonsforvaltning. 

Bakgrunnen for møtet var Kari Henriksens interpellasjon der hun spurte "Hva kan gjøres for å 

sikre mer åpenhet, bedre rutiner og større likhet i arkivpraksisen?" etter hennes deltakelse i 

debatten på årets Arendalsuka. I møtet la NA vekt på å forklare at arkivdanningen handler 

om å sikre dokumentasjon av vurderinger, handlinger og beslutninger på en slik måte at man 

kan stole på at de gir et riktig bilde av både det som ble diskutert og det som ble besluttet i 

offentlige virksomheter. 

 

Anja Jergel Vestvold og Vilde Ronge hadde også møte med Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) 20. november møtte de Katarina de Brisis og Liv Turid 

Lieng i departementets avdeling for IT- og forvaltningspolitikk. Følgende temaer ble tatt opp 

på møtet: 

- Dokumentasjonsforvaltning og digitalisering - hvorfor må dette henge sammen?  
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  Utfordringene slik vi ser dem med dagens tilnærming. 

- Digitalisering av dokumentasjonsprosesser med effektiviseringspotensial. 

- Avdeling for IT og Forvaltningspolitikks syn på ansvar for digital dokumentasjonsforvaltning  

   og hvordan det sikres som en del av digitaliseringen. 

På møtet ble NA bedt om å levere innspill til ny digitaliseringsstrategi. Dette ble sendt KMD i 

desember. 

 

Innlegg 

Styreleder Anja Jergel Vestvold holdt innlegg på Senterpartiets seminar om 

omorganiseringen av Arkivverket på Stortinget. Oppfølgingsansvarlig Liv Heidi Siljebråten og 

2. vara Silje Bjørnsrud deltok med kommentarer fra salen. 

 

 

Samarbeid og møter 

Møter med Arkivverket 

Vi har hatt to dialogmøter med representanter fra Arkivverket, ett på Riksarkivet i april og 

ett på vårt landsstyremøte i oktober. 

 

NA og Arkivverket startet i 2018 planleggingen av et samarbeidsprosjekt som skal utlyses i 

2019. For NA deltar styreleder Anja Jergel Vestvold, nestleder Vilde Ronge og 2. vara til 

landsstyret Silje Bjørnsrud. 

 

Oppfølging av modernisering av arkivoverføring (MODARK) 

Referansegruppen for prosjekt om modernisering av arkivoverføring (MODARK). For NA 

deltok Marianne Høiklev Tengs først halvår og 2. vara i landsstyret Silje Bjørnsrud andre 

halvår. 

 

Informasjonsutveksling blant arkivorganisasjonene 

Det ble avholdt et fellesmøte med arkivorganisasjonene 23. januar. Deltakere var NA, 

Arkivarforeningen, Arkivforbundet, Arkivverket og Faggruppe arkiv i Fagforbundet. For NA 

deltok styreleder Anja Jergel Vestvold og sekretariatsleder Susannah Thorbjørnsen. 

 

Arbeidsgruppe for organisering av deltidsstudier i arkivvitenskap 
Tidligere styreleder Marianne Høiklev Tengs deltok på vegen av NA i en arbeidsgruppe 
nedsatt av OsloMet. Gruppen vurderte organiseringen av deltidsstudier i arkivvitenskap ved 
OsloMet. Flere av NAs landsstyremedlemmer bidro med innspill. Gruppen leverte sin rapport 
i begynnelsen av juni. 
 

Møte med Abelia 

Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, ved Christine Korme deltok på 
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NA sitt styremøte i januar. Formålet var å se på muligheten for felles innspill til ny arkivlov 

med hovedvekt på digitalisering og IKT. På vårt seminar «Arkiv under modernisering» i mars 

holdt Kjetil Brun, Fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia, innlegget «Abelias politiske 

plattform - hvilke utfordringer og muligheter finnes?»  

             

Informasjonsmøter - Norsk Arkivråd og Arkivforbundet 

NA fikk besøk av ledelsen i Arkivforbundet på styremøtet i august. Likeså deltok styreleder 

Anja Jergel Vestvold og sekretariatet på Arkivforbundets styremøte i september. Formålet 

var å informere hverandre om vårt arbeid, se på forskjeller og felles satsningsområder, samt 

å opprettholde kontakten.  

 

 

Årets arkiv  

NA opprettet i 2010 prisen ”Årets arkiv” 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. I 2018 ble Statnett SF ble kåret til vinneren av "Årets arkiv 2018". Prisen ble 

delt ut av styreleder Anja Jergel Vestvold under NAs høstseminar i oktober. 

 

 

Annet 

Foredrag på Nordiske arkivdager 

NA fikk antatt et foredrag på seminaret og styreleder Anja Jergel Vestvold hold dette på 

seminaret på Island i mai. 

 

Antatt innlegg på AIIM-konferansen 2019 

Nestleder Vilde Ronge fikk i desember antatt et foredrag på AIIMs konferanse som skal 

holdes i San Diego i mars 2019. 

 

Grunnsteinsnedleggelse Digitalarkivet 

I desember deltok styreleder Anja Jergel Vestvold på digital grunnsteinsnedleggelse for 

Digitalarkivet i Riksarkivets bygning på Sognsvann i Oslo. Det var kulturministeren som 

foretok den digitale grunnsteinsnedleggelsen. 

 

 

8. ORGANISASJONSUTVIKLING 

I oktober ble det arrangert et fellesmøte for alle tillitsvalgte i Oslo, i forbindelse med 

høstseminaret. 28 tillitsvalgte og sekretariatet deltok på fellessamlingen 15. oktober.  

Programmet startet med gjennomgang av gjeldene strategi ved styreleder Anja Jergel 
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Vestvold og etterfølgende kort workshop for innspill til ny strategi for perioden 2019-2021.  

Resten av dagen var satt av til en workshop om heistaler, ved nestleder Vilde Ronge. Den 

baserte på hennes nylig ferdigstilte brosjyre om heistaler. Oppgavene omfattet blant annet; -

hvordan synligjøre arkivtjenesten, -hvordan kommunisere med andre tjenester i 

virksomheten man har mye til felles med – som IT, -hvordan sikre at arkivtjenesten er 

involvert i prosjekter og anskaffelser slik at arkivverdig dokumentasjon sikres.   

 

Workshopen var vellykket og tankevekkende for mange, og kursutvalget vil ta dette videre 

slik at deler av opplegget brukes i de av våre kurs som har kommunikasjon på tvers av 

fagmiljøer og/eller ledelsen som del-emner. Materiell vil også bli publisert på vår nettside. 

 

Dagen ble avsluttet med en felles middag. 

 

 

9. SEKRETARIAT 

Norsk Arkivråds sekretariat har to ansatte i fulltidsstillinger. Det har i perioden ikke vært noe 

utskifting av de ansatte. Sekretariatet leier kontor hos Oslo byarkiv i Maridalsveien 3, med 

telefontid på hverdager mellom kl. 9 og 15. 

 


