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LANDSSTYRETS ÅRSMELDING 

for perioden 1. januar til 31. desember 2020 

 

 

1. LANDSSTYRET 
 

Styrets sammensetning 

Styreleder: 

- Anja Jergel Vestvold, NRK  

Nestleder: 

- Vilde Ronge, Norsk Helsenett 

Oppfølgingsansvarlig regionene: 

- Patric Emilsson, Norges forskningsråd 

Oppfølgingsansvarlige arkivpolitisk arbeid, internasjonal kontakt: 

- Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet 

- Silje Bjørnsrud, Meteorologisk institutt 

Kursansvarlig: 

- Agnieszka Dylewska, Norconsult 

Seminaransvarlig: 

- Jorunn Bødtker, Finansdepartementet  

Redaktør: 

- Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet  

1. vara: 

- Jill Skjøndal Grefsrud, Undervisningsbygg Oslo KF 

2. vara: 

- Ole-Alexander Reinfjell, Norsk nukleær dekommisjonering, NND 

 

Landsstyremøter 

Det ble avholdt åtte landsstyremøter i Norsk Arkivråd (NA) i 2020. To fysiske møter, herav 

ett todagersmøte i januar, og seks digitale møter i Zoom. 

 

Landsstyrets arbeid i 2020 

Årets første møte var en todagers fysisk samling der landsstyrets overordnede planer for 

året ble lagt. Første utkast til handlingsplan for 2020 ble utarbeidet, og planer for aktiviteter 

i NAs 60-årsjubileumsår, 2021, ble diskutert. I forbindelse med at NA har eksistert i 60 år, og 

endringene som i løpet av årene har skjedd på vårt fagområdet ønsket landsstyret en bred 

diskusjon om navnet på organisasjonen. I slutten av februar inviterte landsstyret 
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medlemmene til å bidra i navnediskusjonen. Det kom flere innspill via vår Facebookside og til 

e-posten som ble opprettet spesielt for dette formålet. 

 

I mars kom Covid-19, og det meste ble for NA som for mange andre snudd på hodet. Vårens 

generalforsamling og todagersseminar som var planlagt holdt i april og alle kurs før 

sommeren måtte i tråd med myndighetenes retningslinjer avlyses. I løpet av året ble det 

klart at ingen av de planlagte fysiske arrangementene lot seg gjennomføre.  

 

For NAs tillitsvalgte var situasjonen og omstillinger som måtte gjøres på egne 

egnearbeidsplasser også krevende. Særlig i første halvår av 2020 ble det for mange mindre 

tid til frivillig arbeid. Landsstyrets arbeidskapasitet ble derfor i stor grad blitt brukt på tiltak 

for å sikre organisasjonens økonomi. For å sikre at grunnlaget for videre drift var til stede ble 

hele overskuddet fra 2019 satt av til driftsformål. Landsstyret har, på vegne av 

organisasjonen, søkt om og fått midler fra regjeringens krisepakker for frivillighet og dette 

har vært viktige driftstilskudd for NA. I samarbeid med kurs- og seminarutvalgene har 

landsstyret gjennom året prioritert arbeidet  med å planlegge og tilrettelegge for at kurs, 

seminarer, og medlemsmøter skulle kunne holdes digitalt slik at grunnlaget for 

egeninntekter kunne sikres og fagtilbudet til medlemmene skulle kunne opprettholdes i 

2021. 

 

Planene om å ha en stor diskusjon om vår organisasjons navn med medlemsmøter over hele 

landet ble satt på hold, og arbeidet med planlegging av jubileumsaktiviteter ble utsatt til 

utsiktene for hva som i praksis ville la seg gjennomføre i 2021 var mer oversiktlige. Utover 

ået ble det klart at mye av de planlagte aktivitetene ville måtte endres og tilpasses 

smittesituasjonen også i hele 2021. Konklusjonen ble at målet med jubileumsåret er å vise 

frem faglige aktiviteter. Den store fysiske feiringen må erstattes av primært digitale 

aktiviteter. Det ble nedsatt en arbeidskomité som i tett samarbeid med landsstyret jobber 

videre med planer for hele organisasjonen. 

 

Generalforsamlingen ble utsatt til oktober. De tillitsvalgte som ble valgt i 2019 ble sittende i 

en forlenget periode. Generalforsamlingen ble holdt digitalt ved avstemming via skjema. Det 

var kun saker som var strengt nødvendige som ble behandlet.  

 

2. MEDLEMSTALL  

 

Antall pr. 31.12. 2019 2020 Differanse 

2019/2020 

Totalt* 1055 983 -72 
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Fordelt på medlemskategori 2019 2020 Differanse 2019/2020 

A bedriftsmedlemskap 609 556                -53 

B enkeltmedlemskap 387 368                -19 

C abonnement (medlemsblad) 21 20                  -1 

S spesielle medlemmer 23 24                   1 

Æ æresmedlemmer 4 4                   0 

P pensjonistmedlemmer 11 11                   0 

Totalt 1055 983  

 

Fordelt på sektor 2019 2020 Differanse 2019/2020 

Statlig 463 451                -12 

Privat 146 148                    2 

Kommunal 348 306                 -42 

Fylkeskommunal 47 24                 -23 

Interkommunal 3 2                   -1  

Student 17 20                    3 

Uten tilknytning / ikke oppgitt 31 32                    1 

 

Fordelt regionsvis 2019 2020 Differanse 2019/2020 

Øst 620 576                -44 

Vest 126 113                -13 

Sør 90 84                  -6 

Midt-Norge 123 118                  -5         

Nord 84 80                  -4 

Utlandet 12 12                   0 

 

*På grunn av sammenslåinger og sentralisering av dokumentasjonsenhetene i flere 

virksomheter ser vi en videre tendens også fra 2020 til 2021 til fall i medlemsantallet. Noen 

av virksomhetene har i disse prosessene også sagt opp personmedlemskap de tidligere har 

dekket for enkeltmedarbeidere. 

 

 

3. ØKONOMI 

Da alle kurs og seminarer måtte avlyses i 2020 mistet Norsk Arkivråd store deler av 

grunnlaget for egeninntekter. NA har søkt om og fått midler fra regjeringens krisepakker for 

frivillighet. Vårt sekretariat har siden 2009 hatt to fulltidsansatte, men vår 
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organisasjonskonsulent sa opp sin stilling på slutten av 2019. Vi har på grunn av situasjonen i 

2020 foreløpig valgt å ikke utlyse stillingen og har nå kun en ansatt i sekretariatet. 

Økonomien er tilfredsstillende og resultatet for 2020 viser et lite overskudd. Overskuddet vil 

bli foreslått plassert i avsetninger for å sikre drift i 2021.  

 

NA søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet øremerket til 

kompetansehevende arbeid blant medlemmene og fikk bevilget kr. 522.000,- for 2020. All 

planlagt aktivitet var på grunn av den spesielle situasjonen ikke mulig å gjennomføre. Deler 

av bevilget tilskudd vil derfor betales tilbake til Kulturrådet.  

 

De gjenstående 30.000,- i prosjektstøtte fra Arkivverket til regionsmøter om «Heistaler» ble 

overført til 2020. De planlagte møtene i mars/april 2020 måtte senere avlyses, jf. punkt 5. 

 

 

4. ARBEID FOR Å UTDANNE OG OPPDATERE ARKIVMEDARBEIDERE 

KURSUTVALGET 

Leder:  Agnieszka Dylewska, Norconsult 

Medl.:  André Neergaard, Norges Bank  

Medl.:  Brit Antonsen Nerland, Oslo byarkiv  

Medl.:  Lise Storfjord, Forsvarets forskningsinstitutt 

Medl.:  Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo 

 

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

arbeider fortløpende med å oppdatere emneplanene for kursene og annen 

kursdokumentasjon.  

 

Kursutvalgets arbeid 

Kursutvalget hadde per mars satt opp elleve fysiske kurs på planen for 2020. I tillegg var det 

planlagt, avtalt og satt opp tre kurs til senere på året. I mars ble det klart at alle kurs som var 

satt opp før sommeren måtte avlyses. Landsstyret og kursutvalget hadde et håp om at det 

skulle være mulig å gjennomføre fysiske kurs høst/vinter 2020, men det ble over sommeren 

klart at alle kurs måtte avlyses.  

 

Kursutvalget la videre planer i samarbeid med landsstyret om å flytte kursene over på en 

digital plattform, og Norsk Arkivråd valgte Zoom som verktøy for digitale kurs, seminarer og 

møter. Kursutvalgets Geir Magnus Walderhaug var primus motor i arbeidet med å utvikle 

digitale kurs og aktiviteter for NA. I april laget og delte han via våre nettsider video-kåseriet 

«Hva med dokumentasjonsforvaltningen i en krisetid?». Kåseriet var ved utgangen av året 
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sett av 460 personer.  

 

I slutten av august kunne vi tilby vårt første digitale kurs, «Offentliglova i hverdagen – et 

digitalt kurs over to halv dager». Kurset ble holdt live i Zoom av kursinstruktørene Geir 

Magnus Walderhaug og Brit Antonsen Nerland. Lise Storfjord var i tillegg instruktør ved 

gruppearbeidene. I evalueringen var tilbakemeldingene på forelesningene gode, mens 

gruppearbeidene fikk lavere score. Kurset ble etter noen justeringer av gruppearbeidene satt 

opp for andre gang i november. Evalueringen viste at de oppdaterte gruppearbeidene hadde 

truffet bra. Det var stor interesse for kurset, men fordi dette var vårt første digitale kurs tok 

vi inn et begrenset deltakerantall og prisen var satt lavt. Deltakerantallet ble økt noe ved 

andre gjennomføring av kurset.  

 

Alle NAs kursinstruktører utfører instruktørarbeidet i tillegg til sitt daglige arbeid i sine 

respektive virksomheter. Dette er med på å gjøre NAs kurs faglig oppdaterte og aktuelle. I en 

situasjon som den vi hadde var i 2020 der heller ikke instruktørene kunne møtes fysisk i 

særlig grad bidro dette imidlertid til at det var tidkrevende og utfordrende arbeid for 

instruktørene å gjøre endringer i sine kurs slik at de at de passer inn i et digitalt format. Å 

holde digitale kurs krever andre tilnærminger til formidlingen av fagstoff og gjennomføring 

av gruppearbeid. Våre kurs har alle gruppearbeid og samhandling som en viktig del av 

læringsmetoden. Flere kurs er i gang med å bli omarbeidet til digitalt format, og kursutvalget 

planlegger et samlet møte med alle Norsk Arkivråds kursinstruktører tidlig i 2021. Der vil 

blant annet instruktører som har holdt og utviklet digitale kurs dele sine erfaringer, tips og 

råd. 

 

Kursplanen for kommende år publiseres vanligvis i slutten av desember men dette ble i år 

noe utsatt. Planen ferdigstilles i første del av 2021. Alle kurs på planen er planlagt holdt 

digitalt i 2021. 

 

Kursutvalget holder i utviklingen av en veileder i GDPR for dokumentasjonsforvaltning. Geir 

Magnus Walderhaug og Hilde Lange, Troms og Finnmark fylkeskommune, er godt i gang med 

arbeidet. Veilederen vil presenteres i forbindelse med jubileumsaktiviteter i 2021. 

 

Kurs holdt digitalt  Sted Deltakere 

Offentleglova i hverdagen – et digitalt kurs over to halve 

dager, 26. og 28. august 

Zoom 29 

Offentleglova i hverdagen – et digitalt kurs over to halve 

dager, 10. og 12. november 

Zoom 57 

 Total 86 
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Avlyste kurs Sted Deltakere 

Prosessanalyse for arkiv, 5.-6. mai Oslo AVLYST 

Offentleglova, 19. mai Oslo AVLYST 

Fagdag for ledere, 27. mai Oslo AVLYST 

Avlevering av papirarkiv, 4. juni Bergen AVLYST 

Modernisering av arkivplan, 9.-10- juni Oslo AVLYST 

Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og 

arkiv, 31. august – 3. september 

Oslo AVLYST 

Digital Agenda, 9.-10. september Trondheim AVLYST 

Internkontroll for arkiv, 22.-23. september Oslo AVLYST 

Offentleglova, 14. november Trondheim AVLYST 

Periodisering av elektronisk arkiv, 11.-12. november Oslo AVLYST 

Forvaltning av elektroniske arkiv, 18. - 19. november Bergen AVLYST 

 

Kurs som var planlagt holdt men ikke hadde fått avklaring og 

dato før alle fysiske arrangementer måtte avlyses 

Sted Deltakere 

Arkiv- og dokumentasjonstjenester i Helseforetak  IKKE HOLDT 

Bevaring og kassasjon - bestemmelsene for kommunal sektor  IKKE HOLDT 

Noark  IKKE HOLDT 

 

 

SEMINARUTVALGET 

Leder:  Jorunn Bødtker, Finansdepartementet 

Medl.:  Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet  

Medl.:   Berit Johnsen, Norges Bondelag 

Medl.:  Ingeborg Svenseid, Norsk Filminstitutt 

Medl.:  Synnøve Standal, Lillestrøm kommune  

 

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

samarbeid med landsstyret. 

 

"Får vi lov?" – to dagers seminaret som var satt opp 22.-23. april måtte avlyses i mars. 

Senere ble det dessverre klart at dette også gjaldt det planlagte høstseminaret som skulle 

holdes 13.-14. oktober.  

 

Seminarutvalget har jobbet med omstrukturering av seminarformatet og planer for digitale 



 
 

 

Side 7 av 13 

seminarer. I desember var programmet for det første digitale seminaret klart - «Innebygd 

dokumentasjon» et miniseminar på to og en halv time. Seminaret holdes 20. januar 2021. 

 

 

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 2020 bestått av komiteens leder Vilde Ronge, Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig 

i landsstyret og Geir Magnus Walderhaug, medlem av kursutvalget. Statuttene for 

stipendordningen har vært under revisjon og det ble delt ikke delt ut stipend i 2020. 

Statuttene skal være klare slik at stipend kan utlyses våren 2021. 

 

 

ANNET 

Støtte til representant i SPA 

Vilde Ronge satt i styret til International Council on Archives (ICA) gjennom seksjonen 

Section for Professional Associations (SPA), der hun var valgt til president fram til 2020. ICA 

er en global arkivsammenslutning. NA dekker reise- og møteutgifter dette vervet medfører.  

 

Vilde deltok på ICAs møte om organisasjonsendring og endring av SPAs plass i 

organisasjonene i Paris i februar. To planlagte reiser, til Canada og Australia, ble avlyst.  

 

Våren 2020 veiledet Vilde en norsk kandidat fra en av våre medlemsvirksomheter som ville 

søke ICAs program New Professionals. 

 

Valgperioden ble avsluttet i november. Vilde skrev etter dette en sak for Arkivråd, omtalt 

under punkt 6. 

 

 

5. FAGLIGE OG SOSIALE AKTIVITETER I REGIONENE 

Norsk Arkivråd er inndelt i fem regioner. Disse skal arbeide for å fremme kontakt, faglig 

utvikling og rekruttering i regionen. 

 

Alle tillitsvalgte i regionene ble invitert til et digital fellesmøte 4. juni. Møtet ble ledet av 

styreleder Anja Jergel Vestvold og oppfølgingsansvarlig for regionene Patric Emilsson. 

Hovedtemaene for møtet var regionenes rolle i organisasjonen, og diskusjon om regionalt 
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digitalt felles arrangement. Etter initiativ fra Geir Magnus Walderhaug ble et samarbeid om 

et fellesmøte om digital etikk planlagt fulgt opp av regionene Midt-Norge, Nord og Øst. 

 

Heistaleworkshops 

Vi fikk i 2019 prosjektstøtte fra Arkivverket til å holde workshops om heistaler i alle regioner.   

 

Heistale er en kort og spisset presentasjon som har som mål å påvirke og overbevise, 

få støtte eller skape forståelse. Å kommunisere klart hva vi jobber med, hvilke tjenester vi 

tilbyr, og hvilken verdi tjenestene har, er viktig for arkivarer og dokumentforvaltere. Region 

Vest laget en video med et godt eksempel på en heistale. Denne ble delt og brukt i alle 

invitasjoner. 

 

Det ble gjennomført fire workshops, mens Region Vests to workshops satt opp i Bergen og 

Haugesund høsten 2019 måtte avlyses og utsettes til 2020. I tillegg planla region Midt-Norge 

å holde sin workshop i Trondheim først i begynnelsen av 2020.   

 

I 2020 ble alle heistaleworkshops som ikke var gjennomført satt opp; Bergen 11. mars, 

Haugesund 19. mars, og Trondheim 15. april. Det var stor interesse for møtene, men alle 

måtte dessverre avlyses etter myndighetenes retningslinjer for reiser og samlinger. 

 

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 17. november digitalt medlemsmøte med tema 

«Dokumentasjonsforvaltning i en krisesituasjon – erfaringsdeling og diskusjon om 

beredskap». Møtet var gratis, og åpent for deltakere også fra NAs andre regioner. Det var 

stor interesse og 97 påmeldte til møtet.  

 

Det ble holdt tre innlegg på seminaret:  

   - Dokumentasjon i en krisetid 

     Kåseri av Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd 

   - Erfaringsdeling - dokumentforvaltning i ei krise 

      v/ Ove Sund, Fylkesmennenes fellesadministrasjon 

   - Dokumentasjon i krisetid 

     v/ Sigrun S. Tengsdal, Norges Handelshøyskole 

Presentasjonene er publisert i PDF-format på NAs nettside. 
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Region Vest presenterte på møtet et første forslag til hva man må ha med i en 

beredskapsplan og åpnet for diskusjon. Planforslaget ble oppdatert med innspill fra 

deltakerne og ble sammen med en utdypende sak om medlemsmøtet publisert i utgave 2 av 

Arkivråd. 

 

Region Sør: 

Leder:   Christer Birkeland, Lyngdal kommune  

Medl.:   Berit Berg, Kristiansand kommune  

Medl.:   Olaug Aase Sindland, Kvinesdal kommune 

Medl.:   Jorunn Tryland, Lindesnes kommune 

 

Ingen medlemsmøteaktivitet i 2020. 

 

Region Midt-Norge: 

Leder:   Anita Engan, Tensio 

Medl.:   Kari Myhre, Trondheim kommune 

Medl.:   Hallgeir Meland, Skaun kommune 

Medl.:   Kadri-Liis Wist, Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning  

                                                      og forskning 

 

Ingen medlemsmøteaktivitet i 2020. 

 

Region Nord: 

Leder:   Rolf-Ole Frantzen, Finnmarkssykehuset 

Medl.:   Jon-Magnus Habbestad, Tromsø kommune 

Medl.:   Lill Heidi Steen, UiT Norges arktiske universitet 

Medl.:   Bjørn Finnes, Nordland fylkeskommune 

 

Ingen medlemsmøteaktivitet i 2020. 

  

Region Øst: 

Leder:   Kristin Sørby, Oslo byarkiv 

Medl.:   Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL 

Medl.:   Tove Faye-Lund, Tolldirektorater 

Medl.:   Anne-Lise Kirkerud, Utenriksdepartementet 
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Ingen medlemsmøteaktivitet i 2020. 

 

 

6. FAGLIG PUBLIKASJONS-/INFORMASJONSVIRKSOMHET 
 

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 byarkiv 

Medl. og 2. vara:  Anita Haugen Lie, IKA Hordaland  

Medl.:   Susann Svendsen, Stiftelsen Asta 

Medl.:   Hege Segerblad, Viken fylkeskommune (fra og med utgave 2) 

 

I 2020 ble det utgitt to nummer av vårt medlemsblad Arkivråd. Utgave 2 som kom ut i 

desember var et temanummer «Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i krisetider». Her var 

også bidrag fra medlemmer som hadde svart på redaksjonens spørreundersøkelse 

«Koronakrisen - konsekvenser for dokumentasjonsforvaltning og arkiv» inkludert. I tillegg var 

medlemmers innsendt bilder fra sine hjemmekontor med som kollasj på forsiden. 

 

I tillegg til de to utgavene av Arkivråd publiserte redaksjonen en nettartikkel der Vilde Ronge 

oppsummerte sitt virke som tillitsvalgt i ICA med blant annet ti topp 3 lister i ulike 

kategorier.  

 

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening, en ideell interesseorganisasjon for 

norske tidsskrifter. 

 

 

ANNET 

Nettsidene  

På våre nettsider ble det i perioden lagt ut 15 nyhetssaker, både arkivfaglige nyheter, 

informasjon om aktiviteter i NA, og faglig informasjon fra tillitsvalgte som deltok på 

konferanser. 

 

Sosiale medier 

Det ble i perioden lagt ut 20 innlegg på vår Facebookside. Siden hadde i perioden 
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gjennomsnittlig 1345 følgere. Noen av Facebookinnleggene ble også delt i gruppen 

Arkivfaglig forum. 

 

Nyhetsbrev 

NA sendte i perioden ut 19 nyhetsbrev til medlemmer og andre abonnenter på nyhetsbrev, 

blant annet om medlemsmøter og kurs og seminar.  

 

 

7. UTADRETTET VIRKSOMHET 

PODKAST 
 
I februar lanserte vi vår podkast «Udokumentert»! Faste podkastere er tre tillitsvalgte - 
landsstyrets Anja Jergel Vestvold og Liv Heidi Siljebråten, og seminarutvalgets Ola Langnes-
Øyen. På sikt er planen å invitere gjester med i enkeltepisoder. 
 
Det er foreløpig publisert fem episoder - "Pilot", "Ministerbytte", "Robotprat", "Mind the 
Gap", og "Språkvansker".   
 
KRONIKKER OG ARTIKLER 
 
«To gode råd til alle ledere, uavhengig av sektor», av Vilde Ronge. 
Innlegget var kommentar til to kommentarer av Anita Krohn Traaseth, Til ledere som går fra 
privat til offentlig og Til ledere som går fra offentlig til privat, som stod i Aftenposten hhv 6. 
juni og 9. juli 2020. 
Innlegget er publisert på NAs nettside. Det ble i juli sendt Aftenposten, men dessverre ikke 

antatt. 

 

 

HØRINGER OG BREV 

 

Norsk Arkivråd leverte i 2020 levert to høringssvar, og vi har skrevet brev til 

kulturministeren: 

 Høringssvar - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til 

informasjonsdeling. 

 Høringssvar - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov Forslag til endringer i Riksarkivarens 

forskrift,  

 NA sendte brev til den nyutnevnte kulturministerne Abid Raja. Vi gratulerte med 

utnevnelsen, informerte om vårt fagområde og NAs arbeid med oppfølging av med 

NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon, med 
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oppfordring om at det legges press på at et nytt lovverk for arkiv og 

dokumentasjonsforvaltning kommer på plass snarest mulig. 

 

BUDSJETTHØRINGER – STORTINGET 

 

Styreleder Anja Jergel Vestvold holdt digitale innlegg i to av Stortingets budsjetthøringer. I 

kommunal- og forvaltningskomité 19. oktober, og i familie- og kulturkomiteen 23. oktober.  

 

I forkant av budsjetthøringen sendte NA et utdypende høringsnotat til begge komiteer. 

 

I familie- og kulturkomiteen fulgte Høyres representant Marianne Haukland opp NAs innspill 

med en kommentar og ønske om videre kontakt som NA fulgte opp.   

 

SAMARBEID OG MØTER 

 

Det norsk arkivmøtet 

NA, Arkivverket og Arkivforbundet hadde eiermøte i januar. Arbeidsgruppen som skal 

vurdere fremtidige arkivmøter ble nedsatt etter møtet.  

 

Treff for OsloMets alumnigruppe 

Vi inviterte studenter i gruppen til et fagtreff 4. mars men dette måtte avlyses på grunn av 

lav interesse. 

 

Prosjekt «innebygd arkivering» 

Anja Jergel Vestvold har sittet i styringsgruppen for Arkivverkets prosjekt «innebygd 

arkivering».  

 

 

ÅRETS ARKIV  

 

Prisen deles vanligvis ut på NAs høstseminar men dette måtte dessverre avlyses og det ble 

bestemt at prisen ble ikke skulle deles ut i 2020. 

 

ANNET 

 

Innlegg og workshop på konferanser 

Software 2020 



 
 

 

Side 13 av 13 

Norsk Arkivråd og Arkivverket holdt workshopen «Mind the gap - tverrfaglig dialog i 

informasjons- og dokumentasjonsforvaltning» på Dataforeningens konferansen 

Software2020 12. februar.  

 

Engasjerte deltakere fra forskjellige virksomheter benyttet metoder som «ståsted», 

«lagdeling» og «abstraksjon/dekonstruksjon» for å snakke om komplekse problemstillinger. 

Erfaringen etter denne workshopen er at vi behøver mer tverrfaglighet og dialog mellom 

dem for å finne de virkelig gode løsningene. 

 

Workshopen var en videreutvikling av fagkvelden NA og Arkivverket holdt i 2019.  

 

 

 

RIMPA Rocktober  

Vilde Ronge holdt i oktober det digitale innlegget «Business Needs –The Ace of Spades»  for 

vår australske søsterorganisasjon Records & Information Management Professionals 

Australasia – RIMPA. 

 

 

8. SEKRETARIAT 

Norsk Arkivråds sekretariat har en ansatt i fulltidsstilling. Sekretariatet deltar i alle 

landsstyrets, kurs- og seminarutvalgenes, og redaksjonens møter. Sekretariatet leier kontor 

hos Oslo byarkiv i Maridalsveien 3, men har fra midten av mars hatt hjemmekontor. 

 


