
 

Referat fra styremøte 16. november 2022  

Til stede: 
Nestleder Jan Tore Helle (ledet møte og var til stede til og med sak 50/2022), Gunnhild 
Engstad, Silje Cathrin Fylkesnes, Runar Jordåen, Ole Martin Rønning, Monika Kurszus Håland 
og Petter Pedryc. Varamedlemmene Lin Øiesvold og Anette Espelid deltok også.   
 
Forfall:  
Styreleder Ranveig Låg Gausdal og styremedlem Ingebjørg Eidhammer.  

Møte ble avholdt på Hotel Rosenkrantz i Bergen fra 9-11:30. Det var også deltakelse 
gjennom Microsoft Teams.  

Saksliste og dagsorden:  

Sak 43/2022: Referat fra styremøte 12. september  

Innledning: Ble godkjent av styret per e-post rett etter forrige styremøte.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.   

Sak 44/2022: Regnskap til 31. oktober 2022 

Innledning: Regnskapet til og med 31. oktober. Kjetil ga en kort informasjon.  

Vedtak: Ble tatt til orientering.  

Sak 45/2022: Innspill til Høring - NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale 

Innledning: Den 15. august ble det levert en NOU med høringsfrist 16. januar 2023. 

Arkivforbundet bør ha innspill til NOUen da det er flere områder som er viktige for oss. 

Eksempelvis i kapittel 9 som omhandler desinformasjon og feilinformasjon eller i kapittel 11 

Offentlighetsprinsippet og retten til informasjon der det blant annet står at arkivloven og 

offentlighetsloven bør sees i en sammenheng. Det vil være naturlig at vi i Arkivforbundet 

særlig på de to, men kanskje også på andre områder kommer med et innspill. Styret inviteres 

til å komme med ideer som en arbeidsgruppe utgått fra styret vil kunne arbeide ut ifra og 

fremme et endelig forslag som kan vedtas på første styremøte i januar.  

Lenke til høringen er her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20229-en-apen-

og-opplyst-offentlig-samtale-horing/id2928888/ 

Vedtak: Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av Jan Tore Helle, Ole Martin 

Rønning og Runar Jordåen. Generalsekretær Kjetil Landrog vil også delta. Det vil bli lagt frem 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20229-en-apen-og-opplyst-offentlig-samtale-horing/id2928888/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20229-en-apen-og-opplyst-offentlig-samtale-horing/id2928888/


 

forslag underveis under styresiden på Microsoft Teams, der andre kan kommentere og gi 

innspill. Vil også sendes endelig forslag minst en uke før styremøte i januar.  

Sak 46/2022: Landsmøte 2023 

Innledning: I henhold til vedtektene må landsmøte nå avholdes innen mars. Vi bør unngå å 

ha landsmøte i vinterferien. Utfordringen er at det er vinterferie i hele Norge over to uker. 

De fleste har i uken 20.-24. februar. Det legges også opp til at årets landsmøte blir heldigitalt 

da det har gitt langt bedre deltakelse enn når vi hadde fysisk landsmøte. Det bør være såpass 

tid ut i februar at det er mulig for medlemmer å komme med endringsforslag. Derfor bør vi 

alt nå sende ut forslag til vedtekter for eksempel. Det foreslås at landsmøte settes; mandag 

27. februar klokken 12:00-13:30. Dette er når Bergen blant annet har vinterferie, men ikke 

lett å unngå en dag i de to siste ukene i februar. Det legges opp til et kort konstituerende 

styremøte i etterkant. Alternativ dato vil være fredag 17. februar. Selv om er noe knapt ift. 

regnskap og revisjon.  

Vedtak: Landsmøte settes til 27. februar.  

Sak 47/2022: Vedtekter 

Innledning: På det forrige styremøte gikk vi igjennom vedtektene paragraf for paragraf. I 

etterkant har Silje Cathrin gått over ift. språk, og små justeringer. Det legges derfor frem for 

endelig behandling, til utsendelse til landsmøte 2023.  

Vedtak: Vedtektene kommer også opp på neste styremøte, for endelig behandling.  

Sak 48/2022: Kontingent og en sterkere organisasjon med større slagkraft 

Innledning: IKA Kongsberg og IKA Hordaland er to av våre medlemmer som har tatt initiativ 

til at vi i Arkivforbundet kunne fått økte midler fra dem ift. å arbeide enda mer ift. 

kommunearkivenes interesser. Det legges opp til en drøfting i styret.  

Vedtak:  

Vi vil sende ut en brukerundersøkelse til alle medlemmer, som skal opp på det første 

styremøte i januar, og som kan sendes ut sammen med landsmøtepapirene. Da kan vi få 

innspill til hva som er behovet, derav blant KAI-institusjonene.  

Sak 49/2022: Privatarkivkonferansen 2023 

Innledning: Konferansen i Bergen har hatt om lag samme antall deltakere som om det ville 

vært i Oslo. Det betyr ikke nødvendigvis en kan ha hvor som helst i landet, men om en har 



 

gode muligheter til å komme seg til og fra, så kan en også være andre steder enn i Oslo, og få 

til et samarbeid med en eller flere institusjoner regionalt. Mange konferanser har nå havnet 

på høsten, og det vil slik jeg ser det være en fordel å ha dette rundt slutten av mai/starten av 

juni. Et sted som passer godt ift. transport, samt har en institusjon som er dyktige på 

privatarkiv er Sandefjord. Det foreslås at vi til neste år tar kontakt med Norges 

museumsforbund, Arkivverket og Vestfoldmuseene (Vestfoldarkivet) og gjennomfører 

Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord fra 31.-mai til 1. juni.  

Vedtak Vi vil gjennomføre Privatarkivkonferansen i Sandefjord 31.mai – 1. juni og invitere 

inn de organisasjoner nevnt ovenfor.  

Sak 50/2022: Arkivdagen 

Innledning: ICA har i større grad de siste årene fokusert mer på arkivdagen som 

internasjonalt er den 9. juni. De har da en hel ukes program rundt dagen, og dagen markeres 

i flere land og institusjoner over hele verden. Vi har da ikke delt dette på vår side da det vi 

har andre helgen i november sammen med de andre nordiske landene. Arkivdagen har fått 

mye mer oppmerksomhet de siste årene internasjonalt, mens det i Norden ser ut til å være 

noe lavere engasjement nå enn før. Det er kun i Norden arkivdagen er i november.  

Vi i Norge har den andre helgen i november, som det har vært i flere år i Norden, først i 

Sverige fra 1998, med Norge fra 2001. De siste årene har det ikke vært et felles nordisk 

tema, men tanken var at de nordiske landene skulle ha på samme tid for en synergieffekt. 

Det er vi i Norge som eier domene arkivdagen, og det genererer en del treff og aktivitet på 

vår hjemmeside. Derfor er det god reklame for oss at vi har et eierforhold til en slik dag, selv 

om vi ikke gjør så mye koordinering ift. selve gjennomføringen, som jo arrangeres lokalt av 

egne medlemsorganisasjoner.  

Vil det være en fordel om vi også i Norge har den 9. juni fremfor andre helgen i november? 

Jeg stilte spørsmålet på facebook siden om Arkivdagen i Norge, og selv om det ikke kom så 

mange svar, var de som kom med synspunkter positive til dette. Jeg har også sendt en 

forespørsel til de andre land i Norden. Finland og Sverige har svart de vil fortsette med 

november. Det å gjennomføre 9. juni kan prøves som en prøveordning, der vi i større grad 

informerer også om hva som skjer ellers rundt i verden denne dagen. Det kan godt hende 

noen av våre medlemmer vil holde på november, og at det derfor blir gjennomført to ulike 



 

tidspunkter. Vi vil så evaluere i etterkant, og ta en endelig avgjørelse på hvilken dag vi vil 

legge opp å arrangere fra 2024.  

Vedtak: Vi vil legge opp til at arkivdagen til neste år gjennomføres 9. juni, som et 

prøveprosjekt, og så tar vi en vurdering på om det blir en permanent ordning.  

Sak 51/2022: Styremøter 2023 

Innledning: Vi har siste årene som oftest hatt 6 styremøter i året. I 2022 hadde vi 5 da ett ble 

avlyst grunnet få saker. Det foreslås at det fortsetter med 6 møter i 2023 og at vi fortsetter 

kombinasjonen av fysiske møter og digitale møter.  

Forslag dato:  

Mandag 16, januar; Digitalt møte 13:00-15:00 

Torsdag 9. februar; Digitalt møte 13:00-15:00 

Mandag 27. februar; Digitalt og konstituerende 13:30-14:00 

Styremøte i forbindelse med studietur. Kan være i april-juni. Sak om studietur på 

konstituerende styremøte.   

Tirsdag 12. september fra 9-11 (styremøte i Kongsberg fysisk, i tilknytning til KAI-

konferansen, det foreslås workshop da fra klokken 12, med to dagers KAI-konferanse 13.-14. 

september). 

Torsdag 16. november fra 13:00-17:00 i Oslo. Julebord på kvelden.  

Vedtak: Datoene som foreslått ble støttet av styret.  

Sak 52/2022: Oppdatert årsplan, årshjul 2022 

Innledning: Årshjulet og styrets årsplan er oppdatert. Er det noen saker som bør spilles inn til 

det neste møte? Noen som ønsker å delta på noe, eller savner noe? Det oppfordres til å 

komme med supplement til saker eller annet som vi bør delta på, eller selv foreslå hva en 

selv kan tenke seg å bidra på og med.  

Vedtak: Ble tatt til orientering med små justeringer.  

Sak 53/2022: Orienteringer 

Møte med Arkivverket 20. oktober. Kjetil informerte om møtet, og at vi særlig hadde snakket 

om statsbudsjettet, men også ønske om å få til et nytt arkivmøte.  



 

Budsjetthøringen på stortinget 25 oktober. Kjetil informerte om at vi hadde løftet ønske om 

mer i utviklingsmidler og forgang på arkivlovarbeidet. Det ble stilt spørsmål fra 

Senterpartiets Åslaug Sem Jacobsen om nasjonalstrategi, og om det fordret at arkivloven var 

endelig vedtatt. Det svarte vi ikke var en forutsetning, og vil ta initiativ til et møte med 

Senterpartiet rundt tema.   

Svar fra statsråden og våre synspunkter ift. arkivlov og arkivstrategi. Vi i Arkivforbundet har 

lagt ut på sosiale medier og i nyhetsbrevet vårt svar ift. statsrådens svar til spørsmålet til SVs 

stortingsrepresentant Kathy Lie rundt arkivlov og arkivstrategi.   

ICA konferansen og IASA konferansen. Monika og Kjetil informerte om innholdet på 

konferansene, overordnet tema og generalforsamlingene.   

KAI-konferansen 2023. Kjetil informerte om planleggingen som nå er i gang i Kongsberg. IKA 

Kongsberg er selv godt i gang med planleggingen, og vi vil ha en mindre operativ rolle rundt 

neste års arrangement enn årets.   

Sak 54/2022: Eventuelt 

Det 9 norske arkivmøte. Etter at det 8. norske arkivmøte ble gjennomført våren 2019 har det 

ikke vært noe felles møte om å få til dette. Men nå har det blitt invitert til møte i slutten av 

året. Målet må være å få dette til våren 2024.  


