
 
 
 

Norsk Arkivråds generalforsamling 8. april 2019 

 

Forslag om endring i ordlyden i Norsk Arkivråds formål 
– lagt frem av landsstyret 
 
 
BAKGRUNN og FORSLAG 
Arkivdanning og forvaltning av arkivet er en viktig del av alle virksomheter. Når 

virksomhetsprosessene, arbeidsmetodene og verktøyene påvirkes av globalisering, teknologiutvikling 

og samfunnsendringer gjelder dette også arkivdanningen. Begrepene som brukes om arkivdanning og 

arkiv er forandret og landsstyret ønsker å modernisere ordlyden Norsk Arkivråds formål i tråd med 

dette. Landsstyret vil videreføre innholdet og intensjonen i formålet slik det er i gjeldende vedtekter 

men foreslår endring i begrepsbruk. I forslaget til endring er begrepene mer i tråd med de som 

brukes i offentlige strategier og høringer, for eksempel ved bruk av dokumentasjonsforvaltning og 

virksomhetsdokumentasjon. Forslaget legger også vekt på at formålet skal gi overordnede føringer 

for NA mens det er strategien som skal gi mer detaljerte beskrivelser for hvordan formålet oppfylles 

og foreslår derfor å flytte formuleringer om for eksempel samarbeid fra formålet til strategien. 

Landsstyret foreslår følgende som nytt formål:  

 

Norsk Arkivråd skal være en uavhengig og landsdekkende interesseorganisasjon for 

dokumentasjonsforvaltning og arkiv. 

Norsk Arkivråd skal fremme profesjonell styring av virksomhetsdokumentasjon og langsiktig 
informasjonsforvaltning, og aktivt bidra i utviklingen av dokumentasjonsforvaltning og arkiv. 
 
Norsk Arkivråd skal spre kunnskap om, og utvikle, medlemmenes kompetanse gjennom informasjon 
og opplæring. 
 

 

 

FORSLAG TIL VEDTAK 

 

Punkt 1 i dagens vedtekter, formål, lyder i dag slik:  

 

Norsk Arkivråd har til formål å arbeide for effektiv organisering av arkivarbeidet i offentlige og 

private organ og bedrifter samt å arbeide for å skape forståelse for arkivarbeidets viktige funksjon.  

Formålet søkes oppnådd ved arbeid for utdannelse av arkivpersonale, utgivelse av faglige 

publikasjoner og eget medlemsblad, medlemsmøter, opplysningsvirksomhet m.v. 

Norsk Arkivråd skal være et talerør for arkivdanningen overfor offentlige myndigheter.  

Organisasjonen skal søke samarbeid med tilsvarende organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.  

 

 



Forslag til nytt formål: 

 

Norsk Arkivråd skal være en uavhengig og landsdekkende interesseorganisasjon for 

dokumentasjonsforvaltning og arkiv. 

Norsk Arkivråd skal fremme profesjonell styring av virksomhetsdokumentasjon og langsiktig 
informasjonsforvaltning, og aktivt bidra i utviklingen av dokumentasjonsforvaltning og arkiv. 
 
Norsk Arkivråd skal spre kunnskap om, og utvikle, medlemmenes kompetanse gjennom informasjon 
og opplæring. 


