LANDSSTYRETS ÅRSMELDING
for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012
1. Styrets sammensetning
Leder:
Vilde Ronge, NRK
Nestleder:
Geir Håvard Ellingseter, Møre og Romsdal fylkeskommune
Kursansvarlig:
Jorunn Bødtker, Finansdepartementet
Oppfølgingsansvarlig: Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet
Styremedlem Øst:
Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo
Styremedlem Sør:
Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF
Styremedlem Midt: Kari Myhre, Trondheim kommune
Styremedlem Nord:
Styremedlem Vest: Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland
1. vara:
Gunn Sværen, Bærum kommune
2. vara:
Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies
Redaktør for Arkivråd, Sissel Ødegård, NOKUT, har også deltatt på landsstyremøtene.
Redaktøren har etter vedtektene møterett, men ikke stemmerett.
2. Landsstyremøter
Det har i perioden vært avholdt syv landsstyremøter.
3. Medlemstall
Antall pr. 31/12
Totalt
Innmeldt
Utmeldt
Differanse
mellom inn- og
utmeldt

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

2011
1209
54
79

2012
1213
67
63

-18

4

Diff. 2011/2012
4
13
-16

2011

2012

Diff. 2011/2012

672
477
20

681
476
15

9
-1
-5

22
5

24
5

2
0

1

P pensjonistmedlemmer
Totalt

13
1209

Fordelt på sektor
Statlig
Privat
Kommunal
Fylkeskommunal
Interkommunal
Uten tilknytning/ikke
oppgitt
Totalt
Fordelt
regionsvis
Øst
Vest
Sør
Midt-Norge
Nord
Utlandet
Totalt

12
1213

-1
4

2011
608
202
284
52
3

2012
609
200
297
51
3

Diff. 2011/2012
1
-2
13
-1
0

60
1209

53
1213

-7
4

2011

2012

Diff. 2011/2012

711
128
113
135
109
13
1209

698
123
119
148
112
13
1213

-13
-5
6
13
3
0
4

4. Økonomi
Norsk Arkivråd har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2012 vil bli foreslått plassert i
flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen sammen med
regnskapet for 2012.
5. Arbeid for å utdanne og oppdatere arkivmedarbeidere
Kursutvalget har det løpende ansvaret for kurs - og seminaraktivitetene i Norsk Arkivråd.
Utvalget har bestått av Jorunn Bødtker, Anne-Lise Kirkerud, Marianne Kluge, Ola LangnesØyen, Njål Danielsen og Sigrid Marvik.
Leder for kursutvalget har vært Jorunn Bødtker. De ansatte i sekretariatet har også deltatt i
kursutvalgets arbeid.
Kursutvalget arbeider fortløpende med å oppdatere studieplanene for kursene og annen
kursdokumentasjon.
To artikler som etterlyser nye kursinstruktører har stått på trykk i Arkivråd. Det har gitt
uttelling, men det er fortsatt behov for flere kursinstruktører!
Kursutvalget har arbeidet med planlegging av et lærerseminar for Norsk Arkivråds
kursinstruktører, med retorikk som tema. Seminaret ble avholdt på Røros i januar 2013.
Seminar for kommunal sektor ble arrangert i Oslo 13.-14. februar.
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26. og 27. mars var det seminar og generalforsamling i Bergen. Tema for seminaret var «Den
nye arkivaren - roller, utdanning, krav og forventninger».
17. og 18. september ble det arrangert seminar i Oslo for de arkivansatte i helseforetakene.
Høstseminaret 2012, som ble arrangert 5. og 6. november i Oslo, hadde «Sikkerhet» som
tema.
Det er avholdt tre innføringskurs i offentlig arkivdrift i 2012, to A-kurs og ett B-kurs.
Antall deltakere fordelte seg slik:
Kurs
Modul A
Modul A
Modul A
Modul B
Totalt

Sted
2011
Oslo
Bergen
Oslo
Oslo
4 kurs

2012
Trondheim
Oslo
Oslo
3 kurs

Deltakere
2011
48
35
45
44
172

Norsk Arkivråd har i 2012 arrangert i alt ti temakurs.
Antall deltakere fordelte seg slik:
Tema
Lover og regler
Periodisering av elektronisk arkiv
Personaldokumentasjon
Personaldokumentasjon
Offentlighetsloven
Avlevering
Drift av elektronisk arkiv
Arkivplan
Virksomhetskritisk dokumentasjon
Noark 5
Totalt

Sted
Deltakere
Kristiansand
26
Bergen
45
Oslo
62
Tromsø
38
Oslo
45
Oslo
51
Trondheim
47
Oslo
45
Oslo
16
Oslo
46
10 kurs
421

Norsk Arkivråd har i 2012 arrangert fire seminarer.
Antall deltakere fordelte seg slik:
Seminar
Kommunalt arkivseminar
Seminar og generalforsamling
Arkivseminar for helseforetak
Høstseminar
Totalt

Sted
Deltakere
Oslo
58
Bergen
151
Oslo
48
Oslo
170
4 seminarer
427
3

2012
39
45
46
130

Kursutvalget har arbeidet med å utvikle et kurstilbud til privat sektor, og i 2012 ble kurset
«Virksomhetskritisk dokumentasjon – hvordan ISO-15489-familien kan brukes» arrangert for
første gang.
Kursutvalget har også arbeidet med utvikling av et kurs om Noark 5. Blant annet ble det
arrangert en workshop for å få frem gode ideer til kursopplegget. Kurset ble avholdt for
første gang i desember 2012.
Norsk Arkivråd har hatt to medlemmer i arrangementskomiteen for Det sjette norske
arkivmøtet.
Norsk Arkivråd har to representanter i Arkivakademiets styre, André Neergaard, Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og Kari Myhre, Trondheim byarkiv. De har deltatt på alle
styremøter som er avholdt.
En endelig avtale er inngått med Høgskolen i Oslo og Akershus om å overta
undervisningsenheten Arkivakademiet, og undervisningen starter ved HiOA fra høsten av.
På generalforsamlingen i 2012 ble det fattet et vedtak om at landsstyret skulle utrede
fremtiden for stiftelsen Arkivakademiet og legge frem forslag på generalforsamlingen i 2013.
Landsstyret har kommet til at det har vært for tidlig å begynne dette arbeidet i 2012. Det var
nødvendig å gjennomføre avviklingen av undervisningstilbudet Arkivakademiet først. Men nå
har vi hatt et møte med Riksarkivaren om stiftelsens fremtid, og kommer til å arbeide videre
med det i 2013.
Norsk Arkivråd har fulgt opp avtalen som er inngått med Høgskolen i Oslo om utvikling av
studietilbud i arkiv og dokumentbehandling på høyere nivå, og tilsetting av professor II og
stipendiat. I overensstemmelse med avtalen bidrar Norsk Arkivråd til finansiering av en
professor II-stilling og en stipendiatstilling.
Landsstyret har utlyst midler til utvikling av læremidler innen arkivfaget.
Stipend- og læremiddelkomiteen i Norsk Arkivråd, som utpekes av landsstyret, har ansvar for
forvaltning, bruk og vurdering av tildeling av midler fra NAs avsetninger til læremidler.
Endelig vedtak om tildeling fattes av landsstyret. Læremiddelkomiteen har bestått av Geir
Håvard Ellingseter, nestleder, Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig i landsstyret og Geir
Magnus Walderhaug, medlem av landsstyret og leder for Region Øst. I 2012 er kr. 20 000
bevilget til antologien «Formidling for framtida – tanker om arkiv». Standard Norge har fått
kr. 45 000 til oversettelse av ISO 30300:2011 Information and documentation – Management
systems for records – Fundamentals and vocabulary og ISO 30301:2011 Information and
documentation – Management systems for records – Requirements . Inntil kr. 200 000 er
bevilget til et prosjekt i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus som går ut på å utvikle et Noark
5 brukergrensesnitt til åpen kildekode til bruk for pedagogiske formål.
Det er nedsatt en redaksjon som skal arbeide med å utvikle arkivfaglige «hefter».
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Landsstyret har begynt arbeidet med å utarbeide en utdanningspolitisk profil som skal
forankres i hele organisasjonen og kommuniseres til universitets– og høyskolemiljøene.
6. Faglige og sosiale aktiviteter i regionene:
Region Vest:
Leder:
Peder Vedde, Fylkesmannen i Hordaland
1. vara:
Ann O. Gjerde, Bergen kommune, Sentralarkivet
2. vara:
Kjersti M. Raum-Johansen, Helse Bergen
Medl.:
Trude Fjæran Tveit, NIFES
Det har vært avholdt to møter i regionen. 5. juni var det møte i Førde om fremtidsrettet
bevaring og kassasjon. Møtetittel var: «Har du planlagt for fremtiden, eller har du skandaler i
baklommen?» Det var16 deltakere på møtet.
Det var 34 påmeldte til medlemsmøte i Bergen 9. november. Tema for møtet var «Bevaring
og kassasjon – nytt regelverk på høring».
Region Sør:
Leder:
1. vara:
2. vara:
Medl.:

Astrid Lillemoen, Sørlandet sykehus HF
Bjørn Conradsen, Barne-, ungdoms- og familieetaten
Berit Elisabeth Hovden, Høgskolen i Vestfold

Det ble avholdt to medlemsmøter i region Sør, 25. og 26. januar i henholdsvis i Telemark
med 18 påmeldte og i Kristiansand med 35 påmeldte. Tema for begge møtene var «ITarkivaren og arkivets helpdesk».
Region Midt-Norge:
Leder:
Kari Myhre, Trondheim kommune, Byarkivet
1. vara:
Karin Østerlie, Norges geologiske undersøkelse
2. vara:
Anita Engan, Melhus kommune
Medl.
Nelly Anita Lian, Barne-, ungdoms- og familieetaten
2. februar inviterte regionen til medlemsmøte med tema «Noark 5, kravspesifikasjon og
praktisk bruk». Det var 43 påmeldte.
3. oktober var tema for medlemsmøtet det nye regelverket for bevaring og kassasjon som
var på høring høsten 2012. Det var 23 deltakere på møtet.
To ganger i 2012 har regionen invitert til medlemsmøte i Melhus med sosiale medier som
tema. Begge gangene ble det for få påmeldte til at møtet kunne avholdes.

Region Nord:
Leder:
1. vara:
2. vara:
Marianne Josefsen, Norsk Polarinstitutt
Medl.
Rita Nyvold, Universitetet i Nordland
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i regionen.
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Region Øst:
Leder:
1. vara:
2. vara:
Medl.:

Geir Walderhaug, Universitetet i Oslo
Lars Petter Marthinsen, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Ellen Margrethe Pihl Konstad, Det Norske Veritas
Kristin Sørby, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

Region Øst inviterte til tre frokostmøter i 2012. Det første ble arrangert 29. februar og på
programmet sto temaet «Standarder - hva skal vi bruke dem til?» Det var 62 deltakere.
30. mai hadde regionen invitert Geoffrey Yeo, foreleser og forsker i arkivfaget ved University
College London, til å snakke om «Records Classification, Archival Arrangement
and the Third Order of Order». Det var 35 påmeldte.
59 personer stilte den 20. november på medlemsmøte for å få vite mer om høringen om nye
bevarings- og kassasjonsregler.
7. Faglig publikasjons-/informasjonsvirksomhet
I 2012 er det utgitt fire nummer av tidsskriftet Arkivråd.
Sissel Ødegård, NOKUT, er redaktør for tidsskriftet. Medlemmer av redaksjonsrådet har i
2012 vært Jean-Philippe Caquet, Trondheim byarkiv, Karianne Vindenes, Vestfold
fylkeskommune og Bente Andersen Sundlo. Norges Bank.
Arkivråd 3/2012 og 4/2012 er lagt ut på nett i tillegg til å trykkes på vanlig måte. Det
planlegges en spørreundersøkelse blant medlemmene i løpet av våren 2013 om Arkivråd på
nett eller papir.
På nettsidene legges det jevnlig ut arkivfaglige nyheter. Tillitsvalgte som har deltatt på
internasjonale konferanser har sendt reisebrev som er publisert på nettsidene. Det er et krav
fra landsstyret at man bidrar med slike reisebrev.
8. Medlemsverving
I forbindelse med seminaret for kommunal sektor ble invitasjonen distribuert til alle landets
kommuner. Invitasjoner til helseseminaret ble sendt til landets helseforetak.
Regionsutvalgene har gått gjennom medlemslistene for sine respektive regioner, og funnet
at det er mange kommuner som ikke er medlemmer. Det er laget en vervetekst spesielt
rettet mot kommunene, og regionsutvalgene har fortsatt arbeidet med å sende ut e-poster
til kommunene i sine respektive regioner.
9. Organisasjonsutvikling
Generalforsamlingen 2012 vedtok at landsstyret skulle evaluere organisasjonsstrukturen i
NA. Et utvalg nedsatt av landsstyret har foretatt en evaluering og kommet med forslag til
endringer. Forslaget er diskutert i landsstyret og i organisasjonen for øvrig. Landsstyret
legger frem endringsforslag for generalforsamlingen 2013.
I oktober var de tillitsvalgte samt sekretariatet i Norsk Arkivråd på studietur til London. På
programmet sto faglig seminar med foredrag fra inviterte britiske gjester, diverse
bedriftsbesøk, og et internseminar hvor vi blant annet diskuterte forslagene til
omorganisering av NA.
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10. Utadrettet virksomhet
Norsk Arkivråd har levert svar på høringer om:
- Nye anbefalte it-standarder
- Revidert fastlegeforskrift
- Krav til oppbevaring av opplysninger om ekspedisjon av resept og rekvisisjon og
utdyping av journalføringsplikt for helsehjelp i apotek
- Endring av e Forvaltningsforskriften §8
- Søknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder
- Utkast til lov om Norsk kulturråd
- Forslag til nye felles bevarings- og kassasjonsbestemmelser for statsforvaltningen og
kommunal forvaltning
Norsk Arkivråd har også levert kommentarer til forslaget til «Ny policy for innovasjon i
offentlig sektor», og innspill til Grundutvalget, som var oppnevnt for å lage en rapport om
forskning og utvikling som grunnlag for politikkutforming på kulturfeltet.
Norsk Arkivråds leder, Vilde Ronge, har deltatt på møte i Justisdepartementet om evaluering
av offentleglova. Hun har også holdt foredrag om arkivmeldingen på Edok, og om
arkivdanningens fremtid under Arkivakademiets 20-årsjubileum. På 25-årsjubileet til
Landslaget for lokal- og privatarkiv i april kom hun med en hilsen til jubilanten og overrakte
gave.
Norsk Arkivråd har tatt initiativ til to felles møter med Landslaget for lokal- og privatarkiv,
Fagforbundet og KS Faggruppe for arkiv. Det andre møtet hadde oppfølging av
Arkivmeldingen som eneste punkt på agendaen.
Til sitt femtiårsjubileum fikk Norsk Arkivråd en gave fra Riksarkivet, som var et fire ukers
hospitantopphold på Riksarkivet for to personer. To av våre tillitsvalgte har i løpet av høsten
2012 hospitert i henholdsvis Seksjon for elektronisk arkivdanning og Seksjon for bevaring og
kassasjon.
Norsk Arkivråd har vært i møte med Språkrådet for å diskutere hvordan begrepet Records
Management brukes og hvordan det kan oversettes til norsk, og med Riksarkivet for å
snakke om Statens generelle kravspesifikasjon (SGK).
Det har vært et mål for Norsk Arkivråd å gjøre arkivdanning synlig i media. Det er ikke lett å
få innlegg på trykk, og vi har flere ganger blitt refusert. Men vi har fått inn et innlegg om
journalføring av sms i Bergens Tidende og om digitalt førstevalg i Computerworlds
nettutgave. Styreleder Vilde har dessuten flere ganger blitt intervjuet om arkivdanning både
av Kommunal Rapport og av NRK P2.
Norsk Arkivråd søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet, og har vært i jevnlig
kontakt med Kulturrådet underveis i prosessen. Dessverre fikk vi ingen penger, men vi ble
oppfordret til å søke igjen, og det har vi gjort!
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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 2012 ble delt ut 5. november, som en del av
programmet under høstseminaret. Vinner av prisen var Hafslund.
Styreleder Vilde og leder for kursutvalget Jorunn Bødtker deltok i august på kongress i
Brisbane i regi av den internasjonale arkivorganisasjonen ICA. De benyttet samtidig
anledningen til flere interessante og lærerike møter med representanter for arkivdanning i
Australia.
I september satte nestleder Geir Håvard Ellingseter kursen mot Chicago for å delta på en
konferanse i regi av den amerikanske arkivorganisasjonen ARMA.

I forbindelse med de tillitsvalgtes fellestur til London ble det anledning til interessante møter
med representanter for britiske arkivorganisasjoner.
Leder Vilde Ronge er valgt inn i styret for Section for Professional Associations (SPA), som er
en av seksjonene i ICA. Norsk Arkivråd har dekket de reiseutgifter dette vervet medfører.
Geir Walderhaug, som er medlem av Norsk Arkivråds landsstyre, er valgt som president i SAE
(Section for Archival Education and Training), som er ICAs seksjon for arkivutdanning – og
opplæring. Norsk Arkivråd har dekket de reiseutgifter dette vervet medfører.
Endelig foreligger det nå en norsk versjon av Universal Declaration on Archives (UDA). Både
Landslaget for lokal- og privatarkiv, Fagforbundet, KS Faggruppe for arkiv, Riksarkivet og
Norsk Arkivråd har deltatt i prosessen. Vi vil fortsette samarbeidet for å gjøre UDA kjent.
Norsk Arkivråd er medlem i Frivillighet Norge, som er et samarbeidsforum for frivillige
organisasjoner.

11. Sekretariat
Norsk Arkivråds sekretariat leier kontor hos Oslo byarkiv i Maridalsveien 3.
Sekretariatets telefon er åpen hverdager mellom kl. 9 og 15.
Sekretariatet har to ansatte i fulltidsstillinger.
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