LANDSSTYRETS ÅRSMELDING
for perioden 1. januar til 31. desember 2019

1. LANDSSTYRET
Styrets sammensetning
Styreleder:
- Anja Jergel Vestvold, Sopra Steria /NRK f.o.m. september
Nestleder:
- Vilde Ronge, 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, Undervisningsbygg Oslo KF

Landsstyremøter
Det ble avholdt fem landsstyremøter i 2019, derav ett todagersmøte i januar. I tillegg ble det
holdt flere arbeidsmøter og to workshops der det ble jobbet med høringssvar på «NOU
2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver», og
«NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning
(forvaltningsloven).»

Side 1 av 15

2. MEDLEMSTALL
Antall pr. 31.12.
Totalt
Innmeldt
Utmeldt
Differanse inn- og utmeldte

2018
1082
45
103
-58

2019
1055
55
92
-27

Differanse 2018/2019
- 27
10
- 11

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

2018
631
392
15
29
4
11
1082

2019
609
387
21
23
4
11
1055

Differanse 2018/2019
- 22
- 5
6
-6
0
0

Fordelt på sektor
Statlig
Privat
Kommunal
Fylkeskommunal
Interkommunal
Student
Uten tilknytning / ikke oppgitt

2018
502
155
335
49
3
14
24

2019
463
146
348
47
3
17
31

Differanse 2018/2019
- 39
- 9
13
-2
0
3
7

Fordelt regionsvis
Øst
Vest
Sør
Midt-Norge
Nord
Utlandet

2018
630
125
91
128
96
12

2019
620
126
90
123
84
12

Differanse 2018/2019
- 10
-1
-1
-5
- 10
0
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3. ØKONOMI
Norsk Arkivråd (NA) har tilfredsstillende økonomi. Overskuddet for 2019 vil bli foreslått
plassert i flere avsetninger. Forslag til avsetninger legges frem for generalforsamlingen
sammen med regnskapet for 2019.
NA søkte Kulturrådet om driftsmidler over statsbudsjettet til kompetansehevende arbeid
blant medlemmene og fikk bevilget kr. 510.000,- for 2019.
I tillegg fikk NA etter søknad kr. 112.000,- i prosjektstøtte til regionsmøter om «Heistaler» fra
Arkivverket.

4. ARBEID FOR Å UTDANNE OG OPPDATERE ARKIVMEDARBEIDERE
KURSUTVALGET
Leder:
Medl.:
Medl.:
Medl.:
Medl.:

Agnieszka Dylewska, Oslo kemnerkontor
André Neergaard, Norges Bank
Brit Antonsen Nerland, Oslo byarkiv
Lise Storfjord, Forsvarets forskningsinstitutt
Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo

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
I 2019 ble arbeidet med utvikling av kursene «Prosesskartlegging for
dokumentasjonsforvaltning og arkiv» og «Modernisering av arkivplan» startet. Arbeidet
forsetter i 2020 og begge kurs er satt på kursplanen for 2020.
Fagdag for leder i dokumentasjonsforvaltningen er under utvikling og vil bli satt opp i 2020.
Det ble i 2018 satt i gang en større videreutvikling av kurset "Håndtering av
personaldokumentasjon" men kurset er foreløpig ikke satt på planen.
Kurset «Arkiv- og dokumentasjonstjeneste i Helseforetak» var satt opp på kursplanen for
første gang i 2019 men måtte dessverre avlyses. Kursutvalget arbeider med å få kurset satt
opp igjen.
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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. Per desember 2019
har vi fått emneplaner for alle ferdig utviklede kurs.
Arrangerte kurs
Norsk Arkivråd satte i 2019 elleve temakurs på planen men ett ble avlyst. I tillegg ble
innføringskurset holdt for fjerde gang. Antall deltakere fordelte seg slik:
Kurs
Arkiv- og dokumentasjonstjenester i Helseforetak, 7.-8.05.
AVLYST
Avlevering av papirarkiv, 25. april
Bevaring og kassasjon - bestemmelsene for kommunal sektor,
24. - 25. september
Digital agenda for arkiv, 18.-19. september
Forvaltning av elektroniske arkiv, 5. - 6. november
Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og
arkiv, 9. - 12. september
Internkontroll for arkiv, 12.-13. februar
Internkontroll for arkiv, 10.-11. september
Noark 19.- 20. november
Offentleglova, 13. mai
Offentleglova, 14. november
Periodisering av elektronisk arkiv, 21. - 22. mai

Sted
Oslo

Deltakere
(32)

Oslo
Oslo

32
15

Oslo
Oslo
Oslo

27
34
40

Oslo
Oslo
Oslo
Bodø
Oslo
Trondheim
Total

44
43
13
17
35
27
327

Lærerseminar
Kursutvalget inviterer jevnlig til lærerseminar for Norsk Arkivråds kursinstruktører.
Seminaret arrangeres for å gi kursinstruktørene faglig påfyll. I 2019 ble det holdt
todagersseminar i august for nåværende og potensielt nye kursinstruktører i NA. Seminaret
ble holdt på Jeløya. Første dag var satt av til internt program der vi gikk gjennom planer for
utvikling av nye kurs samt kursutvalget nye plan for tettere oppfølging av eksisterende kurs.
Dag to var forelesere fra DNV GL leid inn for å holde foredrag og workshop i digitalisering.
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Programmet dag to var et ledd i kursutvalgets mål om at alle kurs skal ha med seg et
digitaliseringsperspektiv.

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.:
Ingeborg Svenseid, Norsk Filminstitutt
Medl.:
Jørgen Hobbel, Lånekassen
Det ble i 2019 arrangert to seminarer:
Dagsseminaret " Arkivtjenesten under omorganiseringer - organisering av samordnede
arkivtjenester" 14. mars i Oslo, med 73 betalende deltakere.
Høstseminaret «Arkivering mellom himmel og hav» 15.-16. oktober i Oslo, med 258
betalende deltakere. Mange av temaene på årets program var naturlig nok relatert til «NOU
2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø.»
Første dag av høstseminaret ble i år avsluttet med 30 minutters mikrokurs der
seminardeltakeren kunne velg mellom elleve temaer:
-Signering i en digital hverdag, -WebSak (erfaringsutveksling for brukere) -Sosiale medier
(hvordan arkivere fra disse), -Altinn (rutiner), -Ephorte og Elements - erfaringsutveksling
for brukere, -Innsyn (rutiner), -Kartlegging av arbeidsprosesser (metoder), GDPR(behandlingsprotokoll), -Opplæring (digital kompetanse), -RPA, og -Public 360
(erfaringsutveksling for brukere).
Alle mikrokurs startet med en presentasjon om respektive tema fra en av NAs tillitsvalgte før
det ble åpnet for diskusjon.

ANDRE ARRANGEMENTER
Vi arrangerte Det 8. norske arkivmøtet sammen med Arkivforbundet og Arkivverket.
Konferansen arrangeres hvert tredje år. Arkivmøtet ble holdt i Oslo Kongressenter 8.-9. april
og det var stor deltakeroppslutning om årets arrangement. NA hadde to tillitsvalgte i
programkomiteen, landsstyrets Liv Heidi Siljebråten og Geir Magnus Walderhaug fra region
Øst og kursutvalget. Flere av NAs tillitsvalgte bidro som foredragsholdere og sesjonsledere.
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Programkomiteen hadde satt sammen en godt og variert fagprogram som trakk mange
deltakere.
Fagdag om digitalisering
NA fikk i 2018 prosjektstøtte fra Arkivverket til å arrangere en fagdag om digitalisering.
Midlene ble etter avtale omdisponert til 2019. 26. april arrangert vi fagdagen med to
instruktører fra DNV GL. Det var satt en grense på 25 deltakere og fagdagen ble fort
fulltegnet. Leder av NAs kursutvalg var til stede som observatør på fagdagen og fikk gjort en
avtale om at instruktørene skulle holde et lignende opplegg for oss på årets lærerseminar i
august, omtalt ovenfor.
Fagkveld i samarbeid med Arkivverket
Norsk Arkivråd og Arkivverket inviterte sammen til fagkveld med diskusjon – «hvordan
arbeide tverrfaglig i dokumentasjonsforvaltningen?»
Diskusjoner om dokumentasjonsforvaltning og arkiv i en digital tid kan fort bli kompliserte.
Mange fagretninger er involvert, og problemstillingene er sammensatte. De spenner fra
forretningsmessige betraktninger og arkivfaglige hensyn, til juridiske spørsmål og tekniske
løsninger. I slike diskusjoner kan det være krevende å skille mellom behov, løsninger og
hvilke problemer vi egentlig forsøker å løse. Norsk Arkivråd og Arkivverket tror en av nøklene
for å lykkes med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er tverrfaglig dialog. Vi inviterte derfor
til fagkveld hvor temaet er tverrfaglig dialog i praksis.
Det var stor interesse for fagkvelden som ble fort fulltegnet med 44 deltakere.

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 2019 bestått av komiteens leder Vilde Ronge, Liv Heidi Siljebråten, oppfølgingsansvarlig
i landsstyret og Geir Magnus Walderhaug, medlem av kursutvalget og region Øst. Statuttene
for stipendordningen er under revisjon og det ble delt ikke delt ut stipend i 2019.

ANNET
Støtte til representant i SPA
Vilde Ronge sitter i styret til International Council on Archive (ICA) seksjonen Section for
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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 Abu Dhabi i april/mai, styremøte i SPA i Santiago, Chile, i mai og på
ICA-konferansen i Adelaide i Australia i oktober. Som president for SPA satt Vilde i ICAs
programkommisjon.
På konferansen i Adelaide holdt SPA sin andre filmfestival. Det kom inn 58 bidrag fra
virksomheter i Asia, Europa og Nord-Amerika. Bærum kommune vant kategorien "Best Film
portraying the relevance and importance of Archives and Records Management" med sin
film «The contract of employment - part 2».
I tillegg til hektisk møtevirksomhet holdt Vilde Ronge to innlegg på seminaret og hun var
ordstyrer på en av sesjonene. NAs styreleder og sekretariatsleder deltok også på seminaret
og fikk med seg flere interessant foredrag, og en workshop der kursutvikling og en innføring i
ICAs e-læringsverktøy stod på programmet. Workshopen ble holdt av to av ICAs
kursansvarlige. Vi hadde dagsmøter med to av arkivorganisasjonene i Australia, The Records
and Information Management Professionals Australasia (RIMPA) og Australian Society of
Archivists (ASA). Vi deltok også som observatører på ASAs generalforsamling.

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.
Regionslederne, landsstyrets oppfølgingsansvarlig for regionene og sekretariatet har hatt fire
møter i 2019, én samling i Oslo og tre telefonmøter. På arbeidsmøtet i Oslo i mai ble det
arbeidet med en felles presentasjon av NOU 2019: 9, inkludert problemstillinger til diskusjon
i møter i regionen.
Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning
Siste fagmøte tjenesteavtaler ble holdt av region Sør 9. januar 2019 i Kristiansand. 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. Møtet hadde 15
deltakere og ble holdt av André Neergaard, Norges Bank & Camilla Helene Fari, Direktoratet
for e-helse.
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Møter om arkivlovutvalgets NOU
Det ble holdet møter i alle regionene og oppsummeringene fra alle diskusjoner ble tatt med i
NAs arbeid med høringssvaret.
Lillesand 4. juni
NAs styreleder Anja Jergel Vestvold og Turid Holden i IKAVA holdt innledningene. Det var 14
påmeldte.
Oslo 5. juni
Innledning ble holdet av Anna Malmø-Lund fra Arkivverket og en av arkivlovutvalgets
sekretærer. Emilie Korsvold, Norsk Helsenett og Geir Magnus Walderhaug kommenterte. Det
var 40 påmeldte.
Bodø 5. juni
Patric Emilsson, oppfølgingsansvarlig for regionene i NAs landsstyret holdt presentasjonen
mens Bjørn Finnes fra Nordland fylkeskommune innledet diskusjonen. Det var 16 påmeldte.
Bergen 7. juni
Anita Haugen Lie fra IKA Hordaland holdt innledningen. Det var 30 påmeldte.
Trondheim 11. juni
Innledningen ble holdet av regionsutvalget i NAs region Midt-Norge. I tillegg holdt
personvernombud i Domstoladministrasjonen Helene Wiig Trones presentasjon om
forholdet mellom GDPR og arkiv. Det var 28 påmeldte.
Stavanger 14. juni
Innledning ble holdt av Tor Ingve Johannessen fra IKA Rogaland. Det var 26 påmeldte.
Tromsø 21. oktober
Bjørn Finnes fra Nordland fylkeskommune holdt innledningen og styrte diskusjonen.
Heistaleworkshops
Vi fikk 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.
Workshops ble holdt 23. oktober i Kristiansand, 21. november i Bodø, 29. november i Oslo,
og 5. desember i Tromsø. Region Vests planlagte workshops i Bergen og Haugesund i
oktober måtte avlyses men er planlagt satt opp tidlig i 2020. Region Midt-Norge vil holde
workshop i Trondheim i begynnelsen av 2020.
Deltakerne fikk oppgaver med utgangspunkt i brosjyren vi fikk laget i 2018, og deltok i

Side 8 av 15

praktiske øvelser. Det var stort engasjement og gode diskusjoner blant deltakeren på alle
workshops. Brosjyren er tilgjengelig på våre nettsider.

Region Vest:
Leder:
Medl.:
Medl.:
Medl.:

Trude Fjæran Tveit, Helseklage
Kjersti Merkesvik Raum-Johansen, Helse Bergen HF
Ove Sund, Fylkesmannen i Hordaland
Henriette Olsen, Høgskulen på Vestlandet

Det ble ikke arrangert andre møter enn de to med felles temaer.

Region Sør:
Leder:
Medl.:
Medl.:
Medl.:

Christer Birkeland, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder / f.o.m. august,
Lyngdal kommune
Berit Berg, Kristiansand kommune
Olaug Aase Sindland, Kvinesdal kommune
June Jahnsen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Det ble ikke arrangert andre møter enn de tre med felles temaer.

Region Midt-Norge:
Leder:
Medl.:
Medl.:
Medl.:

Anita Engan, Domstoladministrasjonen
Kari Myhre, Trondheim kommune
Hallgeir Meland, Skaun kommune
Kadri-Liis Wist, Unit

Det ble ikke arrangert andre møter enn de to med felles temaer.

Region Nord:
Leder:
Medl.:
Medl.:
Medl.:

Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske universitet
Jon-Magnus Habbestad, Tromsø kommune
Lill Heidi Steen, UiT Norges arktiske universitet
Lisbeth Gavin, Nordland fylkeskommune

Det ble ikke arrangert andre møter enn de tre med felles temaer.

Region Øst:
Leder:
Medl.:

Kristin Sørby, Oslo byarkiv
Geir Magnus Walderhaug, Universitetet i Oslo
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Medl.:
Medl.:

Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV-GL
Tove Faye-Lund, Tolldirektorater

I tillegg til møtene med felles tema, «Arkivlovutvalgets NOU» og «Heistaleworkshop» holdt
region Øst to møter:
8. oktober, møte samarbeid med OsloMet, i Oslo
Tema: Arkivlovutvalget II
 Hva vil utvalget med begrepet samfunnsdokumentasjon?
v/ Herbjørn Andresen, førsteamanuensis, OsloMet - ABI
 Gir loven verktøy for å utføre dokumentasjonsforvaltning?.
v/ Anja Jergel Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd
 Det foreslås en dokumentasjonsplikt, er dette tilstrekkelig for nye teknologier om 1020 år?
v/Martin Bould, Chief Consultant Ciber Experis
Møtet ble avholdt på OsloMet og hadde 51 påmeldte deltakere.
7. november, frokostmøte i Oslo
Tema: NOU om ny forvaltningslov
v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd region Øst
Det var 35 deltakere på møtet.

6. FAGLIG PUBLIKASJONS-/INFORMASJONSVIRKSOMHET
ARKIVRÅD
I 2019 ble det utgitt tre nummer, herav ett temanummer om «Forslag til ny arkivlov», av vårt
medlemsblad Arkivråd. Bladet sendes i posten til alle våre medlemmer og er tilgjengelig
elektronisk på våre nettsider. Det er mye som skjer på vårt fagområde for tiden og
redaksjonen fikk i 2019 tilslag på mange og gode fagsaker til Arkivråd. I utgave 3/2019 ble
NAs høringssvar på NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om
samfunnsdokumentasjon og arkiver trykket i sin helhet.

Redaksjonsutvalget
Redaktør:
Medl. og 1. vara:
Medl. og 2. vara:
Medl.:
Medl.:

Maria Rytterager, Justis- og beredskapsdepartementet
Siri Mæhlum, Oslo byarkiv
Anita Haugen Lie, IKA Hordaland
Susann Svendsen, Stiftelsen Asta
Siri Faye-Lund, Arkivverket
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I tillegg deltar sekretariatet på redaksjonsmøtene.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening, en ideell interesseorganisasjon for
norske tidsskrifter.

ANNET
Nettsidene
På våre nettsider ble det i perioden lagt ut 27 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 51 innlegg på vår Facebookside. Siden hadde i perioden
gjennomsnittlig 1 263 følgere. Mange av Facebookinnleggene ble også delt i gruppen
Arkivfaglig forum.
Nyhetsbrev
NA sendte i perioden ut 40 nyhetsbrev til medlemmer og andre abonnenter på nyhetsbrev,
blant annet invitasjoner til medlemsmøter og kurs og seminar.

7. UTADRETTET VIRKSOMHET
KRONIKKER OG ARTIKLER
Innlegg i Dagsavisen
29. april hadde NA innlegget "657.006 innbyggere venter på deg, Trine. Det er du og
Kulturdepartementet som må trykke på de riktige knappene" i Dagsavisen. I innlegget
oppfordret styreleder i Norsk Arkivråd, Anja Jergel Vestvold, kulturministeren til å sette i
gang sin oppfølging av arkivlovutvalgets NOU nå!
Innlegg på Digi.no
Nestleder Vilde Ronge skrev innlegget «Hvor mange månelandinger blir slettet hver dag i
offentlig forvaltning?» om faren for tap av viktig dokumentasjon når alle offentlige ansatte
må være sin egen lille arkivsjef, gjøre skjønnsbaserte vurderinger av hva som skal slettes, hva
som skal bevares og hvor lenge. Innlegget ble publisert på Digi.no i juli.
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Artikkel i Lligall
Vi ble inviter til å skrive en artikkel om lovarbeidet i Norge i den katalonske
arkivorganisasjonen Associació d’Arxivers - Gestors Documentals de Catalunyas årlige
tidsskrift, Lligall. Styreleder og nestleder skrev artikkelen som kom på trykk i den 42. utgaven
av Lligall.
Blogginnlegg hos ICA
ICA ba NA om et innlegg til deres blogg og også her var lovarbeidet et naturlig tema.
Bloggbidraget ble skrevet av styreleder.

HØRINGER OG BREV
NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
Mye av NAs arbeid har i 2019 dreid seg om å hente inn innspill fra medlemmer og
tillitsvalgte for å utarbeide vårt høringssvar på NOU 2019: 9, og 2. desember ble årets
viktigste høringssvar levert!
Underveis i arbeidet delte vi, med oppfordring til alle virksomheter om å levere høringssvar,
våre arbeidsmetoder og innspill på våre nett- og Facebooksider i flere omganger, og i vårt
tidsskrift Arkivråd. Vi holdt møter i alle regioner, og flere interne workshops og
arbeidsmøter. Lovforslaget og våre innspill til høringsarbeidet var også tema på årets
seminarer.
Norsk Arkivråd leverte i 2019 levert tilsammen fem høringssvar, og vi har skrevet brev til
digitaliseringsministeren:








Endring personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet
forholdet til offentlighetsloven anvendelse for Svalbard) Endringar i offentleglova
m.m. –innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m.
NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og
arkiver
Forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift
Forslag til endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til
riket og deres opphold her (utlendingsforskriften, utlf.).
Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og
journalopplysninger
NA sendte brev til den nyutnevnte digitaliseringsministeren Nikolai Astrup. En slik
post hadde vi ønsket oss en stund og vi hadde forventninger både til hva en
digitaliseringsminister bør ha i sitt mandat og hva en da kan utrette. I brevet henviste
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vi også til vårt innspill til ny digitaliseringsstrategi, som vi på oppfordring fra KMD
sendte i slutten av desember 2018.

BUDSJETTHØRINGER – STORTINGET
Jill Skjøndal Grefsrud og Geir Magnus Walderhaug holdt innlegg i budsjetthøringen i
Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 22. oktober. I etterkant av budsjetthøringen
sendte NA et utdypende oppfølgingsnotat til kommunal- og forvaltningskomiteen.
Silje Bjørnsrud og Geir Magnus Walderhaug holdt innlegg i budsjetthøringen i Stortingets
familie- og kulturkomité 21. oktober. I etterkant av budsjetthøringen sendte NA et
utdypende oppfølgingsnotat til familie- og kulturkomiteen

SAMARBEID OG MØTER
Open government partnerships (OGP), interessentforum
NA er faste deltaker i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD)
interessentforum for Open government partnerships (OGP) og deltok på begge årets møter.
17. juni ved styreleder Anja Jergel Vestvold, og 25. november ved kursansvarlig Agnieszka
Dylewzka og 1. vara til landsstyret Jill Skjøndal Grefsrud. NA spilte på begge møter inn forslag
til OGPs handlingsplan.
Modark-prosjektet
Silje Bjørnsrud, 2. vara til landsstyret, var NAs representant i referansegruppen for
Arkivverkets Modark-prosjekt.
Prosjekt «innebygget arkivering»
Anja Jergel Vestvold har hatt uformelle møter med Arkivverkets prosjektgruppe som jobber
med «innebygget arkivering». NA har stilt seg positive til å delta i referansegruppe eller
workshops og holder kontakten med prosjektgruppa.
I oktober arrangerte Arkivverket et dialogmøte om prosjektet. NA var representert ved
seminaransvarlig Jorunn Bødtker og 1. vara til landsstyret Jill Skjøndal Grefsrud.

ÅRETS ARKIV
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Utdanningsdirektoratet ble årets arkiv 2019
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 2019 ble Utdanningsdirektoratet ble kåret til vinneren av "Årets arkiv 2019".
Utdanningsdirektoratet fikk prisen for sin satsning på RPA, og sin imponerende delingskultur.
Prisen ble delt ut av styreleder Anja Jergel Vestvold under NAs høstseminar i oktober.

ANNET
Innlegg og workshop på konferanser
Innlegg for AIIM
NA ved nestleder Vilde Ronge sendt innspill til The Association for Intelligent Information
Managements (AIIM) call for speakers, og vi fikk den gledelige beskjeden om at innlegget var
antatt. Vilde holdt på konferansen i San Diego i mars foredraget “Think Big by Starting Small:
How Our Tiny Team Connected All the Norwegian Public Health Records”. NAs styreleder
deltok også på konferansen i San Diego.
Innlegg på Arkivverkets fagseminar om Arkivlovutvalget NOU
NA ved styreleder Anja Jergel Vestvold holdt 10. april innlegg og deltok i paneldebatt
på Arkivverkets fagseminar om Arkivlovutvalgets NOU.
Bidrag i debatt
Tankesmien Agendas debatt "Støvete arkiv eller digitale og effektive data?" ble arrangert på
Kulturhuset i Oslo i april. NA var godt representert i salen ved styreleder Anja Jergel Vestvold
som stilte gode spørsmål til panelet på slutten av debatten.
Innlegg på Digitaliseringskonferansen
Nestleder Vilde Ronge holdt 12. juni innlegg på Digitaliseringskonferansen, i sporet som
handlet om innovativ dokumentasjon og framtidens måter å jobbe på.
Innlegg på arkivlederseminar hos Nordland fylkeskommune
Oppfølgingsansvarlig for regionene Patric Emilsson holdt innlegg om NAs arbeid med
høringssvar på NOU 2019:9 på arkivlederseminar hos Nordland fylkeskommune 9. oktober.
Innlegg på seminar for ansatte i helseforetakene
Helseforetakene holdt i november et nasjonalt todagersseminar for sine ansatte i
arkiv/dokumentasjonsforvaltning. Seminaret skal holdes hvert andre år og helseforetakene
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har invitert NA til å være fast innleder. På årets seminar holdt NAs styreleder innlegg der hun
snakket om NAs arbeid generelt, og årets arbeide med NOU-en.
Antatt workshop på Software 2020
NA og Arkivverket fikk i desember antatt workshopen «Mind the gap», en workshopen om
teknikker for tverrfaglig dialog for å involvere forskjellige fagområder, på Software 2020 som
skal holdes i februar 2020.
Arkivsolidaritet
I et samarbeid med den amerikanske organisasjonen Society of American Archivists (SAA)
bidro NA med å sende en stor bokpakke med faglitteratur til vår kamerunske
søsterorganisasjon Association of Cameroonian Archivists (ACA) i Yaoundé. ACA ble
opprettet i mai 2018 og mangler stort sett alt: lokaler, logistikk, infrastruktur mm. Men de
har imponerende mye faglig engasjement og pågangsmot.
Utlysning av prosjektstøtte for å fremme innovasjon
Sammen med Arkivverket utlyste NA i mars prosjektstøtte for å fremme innovasjon og
utvikling på vårt fagområde. Norsk Arkivråd og Arkivverket ønsker å fremme
innovasjonskultur på fagområde og bidra til kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av
virksomheter. En prosjektgruppe bestående av medlemmer fra NA og Arkivverket vurderte
de innkomne søknadene men ingen av dem ble vurdert til å innfri kriteriene for støtte og
midler ble derfor ikke delt ut. NA og Arkivverkets komité jobber videre med en løsning der
Innovasjon Norge skal jobbe med komiteen i en workshop for å dele kunnskap om hvordan vi
kan få inn bedre forslag/bedre innovasjon.

8. 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.
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