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STATUS- OG SLUTTRAPPORT ARKIVUTVIKLINGSMIDLER   

 

Prosjekt: Verdenserklæringen om arkiv – arkivansattes erklæring 

 

Det vises til tildelingsbrev datert 28. juni 2016. 

 

Sammendrag om prosjektet: 
Norsk Arkivråd ønsket å øke kjennskapen til den oversatte versjonen av Universal 

Declaration on Archives (UDA) blant arkivansatte i hele landet. Styret i Norsk Arkivråd ville 

utarbeide problemstillinger basert på UDA som egnet seg til bruk i temamøter. 

Møtedeltakerne skulle oppfordres til å tenke gjennom hva erklæringen betyr i deres hverdag i 

arkivet. Vi ønsket å arrangere temamøter for arkiv-ansatte og interesserte i Trondheim, 

Tromsø, Bergen, Kristiansand og Oslo. 

 

Gjennomføring og resultat 

Nestleder i landsstyret, Anja Jergel Vestvold, har vært prosjektansvarlig for dette prosjektet. 

Hun var ansvarlig for utarbeidelsen av en presentasjon om verdenserklæringen, som øvrige 

tillitsvalgte også har kommet med innspill til. Presentasjonen er så blitt presentert i åpne 

møter gjennomført i alle Norsk Arkivråds fem regioner: 

 Sør  Lillesand, 6. desember 2016 

 Midt  Trondheim, 12. desember 2016 

 Vest  Bergen, 13. desember 2016 

 Nord  Tromsø, 11. januar 2017 

 Øst  Oslo, 9. februar 2017 

 

Anja Jergel Vestvold var innleder på alle møtene. Som med-innledere fra Norsk Arkivråd 

deltok i tillegg Marianne Høiklev Tengs på møtene i Bergen og Tromsø, og André Neergaard 

på møtene i Trondheim og Oslo. Ingvild Korsnes Daasvand skulle ha deltatt på møtet i 

Lillesand, men måtte dessverre melde forfall på kort varsel.  

 

Det har vært informert om møtene på våre nettsider, samt i epostutsendelser til alle registrerte 

epostadresser. Møtene har vært gratis og åpne for alle interesserte. 

 

http://www.kontoret.no/public.aspx?pageID=70668
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Verdenserklæringen og presentasjonen har blitt trykket opp og delt ut til alle møtedeltakere. 

Det var godt oppmøte, og stort engasjement på møtene. 

 

En artikkel om prosjektet og hvordan verdenserklæringen kan brukes til refleksjon i 

arkivansattes hverdag er skrevet av Anja Jergel Vestvold. Artikkelen kommer på trykk i 

Arkivråd 1/2017.  

 

Prosjektet er med artikkelen i Arkivråd avsluttet. 

 

Kostnadene som har påløpt relater til prosjektet har i stor grad vært reise- og lønnsutgifter, og 

utgifter til leie av møtelokaler.  

 

Tildelingen fra Riksarkivet var på kr 50.000,-. Se vedlegg for oversikt over benyttelsen av 

disse. 

 

Vi takker for tildelingen av prosjektmidlene! 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Susannah Thorbjørnsen 

Sekretariatsleder 


