
Årets foredragsholdere og deres innlegg 

 

Fiorella Foscarini 
 
Tittel:  
Records Management as Socio-Cultural Practice 
 
Ingress: 
Drawing on the notion of information culture and on ideas 
derived from genre theory, Fiorella Foscarini will argue that 
records management should be reconceptualized as a 
fundamental socio-cultural practice within organizations. 
Records, recordkeeping systems, as well as any existing records 
management standards and technologies are all culturally 
constructed tools. As such, they shape and are shaped by the 
way in which people act and perceive their roles and functions, 
including the value they assign to information and their 
attitudes towards it. By moving from a deterministic and 
abstract understanding of records management to a people-
centric view of it, archivists and records managers can become 
key cultural mediators in their workplace communities. 
 

Om foredragsholderen:  
Fiorella Foscarini is Assistant Professor in the Media Studies 
Department at the University of Amsterdam, The Netherlands, 
and Associate Professor (on leave) in the Faculty of 
Information at the University of Toronto, Canada. She holds a 
PhD in Archival Science from the School of Library, Archival and 
Information Studies at the University of British Columbia, 
Vancouver, Canada. Before joining academia, she worked as 
senior archivist for the European Central Bank in Frankfurt am 
Main, Germany; prior to that, she was Head of the Records 
Office and Intermediate Archives at the Province of Bologna, 
Italy. In her teaching and research, Dr Foscarini uses 
diplomatics, genre theory, and organizational culture concepts 
to explore records creation and use, with the aim of enriching 
the theory and practice of records management. 
 



 

Peter Blume 
 
Tittel:  
Arkiv og persondata – hvad må huskes og hvad må glemmes? 
 
Ingress: 
Indlægget tager udgangspunkt i EU persondataforordningen, 
der har virkninger fra 2018 og som udgør et væsentligt 
grundlag for arkivvæsenets fremtidige virke. Indlægget vil bl.a. 
sætte fokus på om den enkelte person har eller bør have en ret 
til at blive glemt og i tilknytning hertil omtale nogle af de 
udfordringer, som den moderne informationsteknologi stiller 
arkivvæsenet overfor. 
 

Om foredragsholderen:  
Peter Blume er professor dr.jur. ved Det juridiske fakultet, 
Københavns Universitet. Hans primært forskningsområde er 
persondatarett. Blume er medlem av Datarådet i det danske 
Datatilsyn.  
 

 

Yngve Slettholm 

 
Tittel:  
Arkivmateriale på nett – med rettighetene klarert 
 

Ingress: 
Mye av arkivenes innhold – f.eks. fotografier og tegnede 
skisser – er opphavsrettslig beskyttet. De opprinnelige 
opphavsmennene kan imidlertid være vanskelig å finne.  
Rettighetsklarering kan nå løses gjennom kollektiv 
rettighetsforvaltning og avtalelisens. Kopinor har allerede 
avtale med Nasjonalbiblioteket om tilgjengeliggjøring av bøker 
(bokhylla.no), og neste trinn kan være avtaler mellom 
rettighetshavere og aktører innenfor arkivverdenen. 
 

Om foredragsholderen:  
Yngve Slettholm er administrerende direktør i 
rettighetsorganisasjonen Kopinor, og er utdannet komponist. 
Slettholm har hatt en rekke tillitsverv i norsk musikk- og 
kulturliv, og har blant annet vært førsteamanuensis ved 
Musikkhøgskolen, statssekretær i Kultur- og 
kirkedepartementet og leder for Norsk kulturråd. Han er 1. 
visepresident i International Federation of Reproduction Rights 
Organisations (IFRRO); Kopinors internasjonale 
paraplyorganisasjon. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bent Asgeir Larsen 
 
Tittel:  
Kjernejournal og eResept – nye løsninger for elektronisk 
samhandling 
  
Ingress: 
Det nyetablerte Direktoratet for e-helse leverer flere digitale 
tjenester til helsesektoren og innbyggere i Norge. Hvordan er 
løsningene bygget opp og hvordan gjenbrukes informasjon fra 
forskjellige registre i ny drakt for nye brukergrupper? Innlegget 
vil også omhandle sikkerhetsmessige spørsmål knyttet til 
tilgjengeliggjøring av sensitive opplysninger. 
  
Om foredragsholderen:  
Bent Asgeir Larsen jobber som ekstern konsulent for 
Direktoratet for e-helse, og han har bakgrunn som fastlege og 
spesialist i allmennmedisin med praksis i Halden. Han jobber 
med Kjernejournal i Direktoratet for e-helse. 
 

 

Gunnar Urtegaard  
 
Tittel:  
Ny OEP (Offentlig elektronisk postjournal) - «verdens mest 
gjennomsiktige system for borgere og journalister».  
 
Ingress:  
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte 
i desember 2015 at norske borgere og journalister skal få 
verdens beste system for å kunne se hva som skjer i 
forvaltningen av en stat. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har satt av ca 23 millioner 
kroner for å utvikle en ny løsning som kal erstatte dagens OEP. 
Tjenesten skal være klar 1. januar 2018. Urtegaard vil fortelle 
om prosjektarbeidet og om hvilke muligheter som ligger her. 
Han vil også drøfte mulige grenseflater og samarbeidsområder 
med andre prosjekter, som for eksempel eArkiv.  
 
Om foredragsholderen:  
Gunnar Urtegaard er tilsatt som fagdirektør i Direktoratet for 
IKT og forvaltning (Difi). Urtegaard har tidligere vært 
fylkesarkivar i Sogn og Fjordane, avdelingsdirektør i Statens 
Senter for Arkiv, Bibliotek og Museum og avdelingsdirektør i 
Arkivverket/Riksarkivet.  
 



 
 

 

Trine Berg Kopperud og Lene A. Andreassen 
 
Tittel:  
Stortingsarkivet – digital revolusjon! 
 
Ingress:  
I foredraget presenterer Stortingsarkivet 
stortingsrepresentantene og administrasjonens digitale 
arbeidsmåter og –verktøy. Videre blir det gjort greie for 
løsninger og problemstillinger om digitalisering, 
saksbehandling og tilgang til historiske kilder. 
 
Om foredragsholderne:  

 Trine Berg Kopperud er rådgiver ved Stortingsarkivet. 
Hun er utdannet historiker og har ni års fartstid i 
Stortingsarkivet. 

 Lene A. Andreassen er gruppeleder for 
Dokumentsenteret i Stortingsarkivet. Hun er utdannet 
bibliotekar og har i hovedsak jobbet med arkivdanning. 
De siste ti årene har hun jobbet på Stortinget. 

 
 

 

Lars Rogstad 

Tittel:  
Fra lokalarkiv til Europeana – nye kanaler for formidling  

Ingress: 
Vi disponerer i dag en rekke tilgjengelige verktøy og kanaler for 
formidling og tilgjengeliggjøring av kulturdata, inkl. 
kommunikasjon og dialog med brukerne. Presentasjonen vil 
behandle tema som åpne kulturdata, hva har vi gjort i Norge så 
langt, hvem tilbyr åpne kulturdata i dag, Norvegiana som 
Kulturrådets verktøy for mer åpne data og porten til 
Europeana. 

Om foredragsholderen: 
Lars Rogstad er seniorrådgiver i museumsseksjonen i 
Kulturrådet, og arbeider her med digital utvikling i museene, 
digital infrastruktur for åpne arkivdata, Norvegiana og 
Europeana. Rogstad har tidligere arbeidet i prosjektet Kultur- 
og naturreise, og som fotoarkivar i Oslo byarkiv. 
 
 



 

Stig Brunstad 
 
Tittel:  
Metode for bevaring av digitalt skapt privatarkiv,  
case: Ramm Salbu Arkitekter 
 
Ingress: 
Ustrukturerte data er et lite beskrevet men et fremtredende 
trekk ved digitalt skapt privatarkiv. Hva skiller ustrukturerte 
data fra strukturerte data og hvordan vil forskjellene påvirke 
uttrekksbehandling? 
 
Om foredragsholderen:  
Stig Narve Brunstad er rådgiver ved Avdeling for moderne 
arkiv, Bergen Byarkiv. Han er utdannet informasjonsviter med 
erfaring fra praktisk og faglig arbeid med papirarkiv og digitalt 
skapt arkiv   
 

 

Martin Ellingsrud 
 
Tittel:  
Fortiden er digital – Attacs elektroniske arkiv 
 
Ingress: 
PEANUTS, Arbeiderbevegelsens arkiv og biblioteks digitale 
arkivprosjekt, begynte i 2015. Prosjektets målsetting var å 
bruke et case (Attacs arkiv) for å se på muligheter for bevaring 
og tilgjengeliggjøring av fil- og mappearkiver, som florerer i 
privat sektor. Prosjektet tok utgangspunkt i programmene 
Archivematica og AtoM. Foredraget vil ta for seg 
problemstillingene som Arbarks støtte på i løpet av arbeidet. 
 
Om foredragsholderen: 
Martin Ellingsrud er arkivar ved Arbeiderbevegelsens arkiv og 
bibliotek. Han har hovedsakelig arbeidet med kartlegging av 
elektroniske arkiv, deretter den fulle bredden av arkivarbeid. 
Ellingsrud er utdannet historiker og tar nå i tillegg på deltid 
arkivstudiet ved HiOA. 
 
 



 

Egil Blomsø 
 
Tittel:  
eArkiv fra idrettskrets til arkivdepot 
 
Ingress:  
Arkiv etter frivillige organisasjoner - en stor og viktig 
samfunnssektor i Norge - blir i dag stort sett skapt elektronisk. 
Hvis det ikke blir gjort noe aktivt for å ta vare på dette vil det 
etter hvert gå tapt. Aust-Agder museum og arkiv vil derfor, i 
samarbeid med Aust-Agder idrettskrets, forsøke å utvikle en 
modell for overføring, langtidslagring og tilgjengeliggjøring av 
elektroniske arkiv fra idrettskretser og andre frivillige 
organisasjoner. 
 
Om foredragsholderen:  
Egil Blomsø har jobbet som arkivar/rådgiver ved Aust-Agder 
museum og arkiv i 5 ½ år og har tidligere jobbet med arkiv i 
NVE og Stiftelsen Asta. Han har arkivutdannelse fra Høgskolen i 
Oslo og Akershus. 
 
 

 

Ellen Røsjø 
 
Tittel:  
En ny strategi for privatarkivfeltet i Norge 
 
Ingress: 
Status for bevaring av arkiv fra privat samfunnssektor, 
utviklingsbehov for å oppnå en mer helhetlig 
samfunnsdokumentasjon og den nye strategien for 
privatarkivfeltet. 
  
Om foredragsholderen: 
Ellen Røsjø har jobbet med private og offentlige arkiv siden 
1988, herunder mange år i Oslo byarkiv. Studieåret 2011-2012 
var hun ansvarlig for det nye studiet innen arkivformidling ved 
HiOA.  Røsjø er tidligere leder for Landslaget for lokal- og 
privatarkiv (LLP) og har vært medlem av flere underutvalg. I 
dag leder hun arbeidet med privatarkiv i SAMDOK-prosjektet i 
Riksarkivet. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Jorunn Røyset og Anne Torill Stenberg Lura 
 
Tittel:  
Document Management i Statoil, hvordan er dette 
verdiskapende? 

Ingress: 
Statoil sitt forretningsområde for utbyggingsprosjekter har en 
enhet som leverer verktøy og kompetanse innen Document 
Management. Hvordan kan dette forsvares som verdiskapende 
i en tid med store utfordringer i bransjen med lav oljepris og 
små marginer? 
 
Om foredragsholderne: 

 Jorunn Røyset er linjeleder for Document 
Management, Statoil ASA i Oslo. Hun er utdannet 
bibliotekar og har mange års erfaring fra arbeid med 
dokumentasjon i privat næringsliv. 

 Anne Torill Stenberg Lura er linjeleder for Document 
Management, Statoil ASA i Stavanger. Hun er utdannet 
bibliotekar, med erfaring fra offentlig sektor og privat 
næringsliv. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Solveig Kvame, Wencke Karlsen Sørnes og Sidsel Aulstad 
 
Tittel:  
Funksjonsbasert klassifikasjon  
 
Ingress:  
Statens vegvesens arbeid med funksjonsbasert klassifikasjon. 
Hvordan vi løste oppgaven, problemstillinger underveis i 
prosessen, samarbeid med Riksarkivet og erfaringer med bruk 
av klassifikasjonen.  
 
Om foredragsholderne: 

 Solveig Kvame er kontorsjef i Statens vegvesen, 
Dokumentasjonssenter Region midt. Hun ble ansatt i 
arkivet i 2011 og er leder fra 2012.  

 Wencke Karlsen Sørnes er kontorsjef i Statens 
vegvesen, Dokumentasjonssenter Region nord. Hun ble 
ansatt i arkivet i 2006 og er leder fra 2012. Karlsen 
Sørnes har arkiv- og dokumentbehandlingsutdanning 
fra HiO.   

 Sidsel Aulstad er rådgiver og arkivplanansvarlig i 
Forsvarets arkivtjeneste. Hun har tidligere arbeidet i 
Statens vegvesen. Aulstad har bakgrunn fra arkiv- og 
informasjonsforvaltningsstudiet, HiL, samt 
Arkivakademiet.   



 
 

 

Kristin Westbye og Kristine Synnøve Brorson 
 
Tittel:  
Utfordringer med å lage arkivnøkler som oppfyller bevarings- 
og kassasjonsbestemmelsene i arkivforskriften 
 
Ingress: 
Fra 1.5.2015 er det ikke lenger samsvar mellom Statens 
fellesnøkkel og bevarings- og kassasjonsbestemmelsene i 
arkivforskriften. Dette gir nye føringer for avlevering, og 
samtidig føringer for revisjon og utvikling av nye arkivnøkler. 
Den norske kirke har i 2015 utarbeidet og fått godkjent 
bevarings- og kassasjonsvedtak for ny funksjonsbasert 
arkivnøkkel. Foredraget vil presentere erfaringene med 
utarbeidelse av funksjonsbasert arkivnøkkel i en virksomhet 
som er lite vant til å tenke prosess, samt vurderinger som ble 
gjort rundt revisjon av egenforvaltningsklassene.   
 
Om foredragsholderne: 

 Kristin Westbye er Consulting Manager i Sopra Steria, 
med 15 års erfaring fra arkiv- og 
informasjonsforvaltning. Hun er utdannet bibliotekar 
med arkiv i fagkretsen, og har jobbet både i offentlig 
og privat sektor. De to siste årene har hun vært 
rådgiver og leder for prosjektene «Arkiv med 
møteløsning for alle enheter i den norske kirke» og 
«Funksjonsbasert arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, 
menighetsråd, sokneprest og prost» 

 Kristine Synnøve Brorson er Consulting Manager i 
Sopra Steria, med ti års erfaring fra arkiv- og 
informasjonsforvaltning. Hun har de siste årene 
utarbeidet flere funksjonsbaserte arkivnøkler. Brorson 
er fagekspert innen informasjon og dokumentasjon i 
Standard Norge og er gjesteforeleser innen arkivfag på 
HiOA. Brorson var ansvarlig for prosjektet 
«Funksjonsbasert arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, 
menighetsråd, sokneprest og prost» 

 
 
 



 
 

 

Camilla Helene Fari og Marianne Høiklev Tengs 
 
Tittel:  
Kjøp og salg av arkivtjenester i offentlig sektor – er’re mulig? 
 
Ingress:  
Ved opprettelsen av det nye Direktoratet for e-helse var en av 
forutsetningene at administrative tjenester skulle kjøpes av 
Helsedirektoratet i stedet for at man etablerte egen 
administrasjon i det nye direktoratet. Ved etableringen 
01.01.2016 var det derfor inngått tjenesteavtaler på en rekke 
områder, inkludert arkivtjenester. Hvordan arbeidet man frem 
avtalen og hvordan fungerer det i praksis? 
 
Om foredragsholderne: 

 Camilla Helene Fari er seniorrådgiver i Direktoratet for 
e-helse. Hun er utdannet arkeolog og har flere års 
erfaring fra arkiv i offentlig sektor. 

 Marianne Høiklev Tengs er avdelingsdirektør i 
Helsedirektoratet. Hun har en mastergrad fra BI og er 
utdannet bibliotekar. Hun har jobbet i blant annet DSS, 
UDI og Cap Gemini Ernst & Young og er leder for Norsk 
Arkivråd. 

 

 

Anna Malmø-Lund 
 
Tittel:  
Arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen;  
sett fra Arkivverket 

Ingress: 
Utfordringer og oppgaver knyttet til arkiv og 
dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen i en digital 
forvaltning. 

Om foredragsholderen: 
Anna Malmø-Lund er seniorrådgiver i Riksarkivet, og 
prosjektleder for Kommunale arkiv i SAMDOK-prosjektet.  Hun 
leder arbeidet med veilederen Arkiv og 
dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen, og 
koordinerer Arkivverkets arbeid med kommunereformen. 
Malmø-Lund har tidligere vært prosjektleder for arbeidet med 
bevarings- og kassasjonsbestemmelsene for kommuner og 
fylkeskommuner. Før hun kom til Riksarkivet i 2006, arbeidet 
hun i Oslo kommune.   
 

 



 

Anne Mette Dørum 
 
Tittel:  
Digitale konsekvenser av kommunereformen i et 
arkivperspektiv 
 
Ingress:  
KS skal bidra til at kommunesektoren har kunnskap om de 
digitale konsekvensene ved kommunesammenslåinger. Dette 
omfatter også de arkivmessige konsekvensene og 
utfordringene. Det pågår flere aktiviteter på området. 
I foredraget belyses dette.  
 
Om foredragsholderen: 
Anne Mette Dørum er spesialrådgiver i 
Digitaliseringsavdelingen i KS, der hovedoppgaven hennes er å 
jobbe interessepolitisk overfor departementer og direktorater i 
de pågående store, statlige digitaliseringsprosjektene for å 
sikre at kommunenes behov blir ivaretatt. Hun har også ansvar 
for konkrete utviklingsprosjekter i kommunesektoren og i 
samarbeid mellom stat og kommune. Hun har fagkretsen 
forvaltningsinformatikk, informasjonsvitenskap, arkivvitenskap 
og bibliotekvitenskap, og deltar på NTNUs masterprogram i 
organisasjon og ledelse. I størstedelen av sin yrkeskarriere har 
hun arbeidet med problemstillinger og utfordringer knyttet til 
elektronisk saksbehandling, arkivdanning, eforvaltning og 
digitalisering i offentlig og privat sektor. 
 

 

Andreas Grefsrud 
 
Tittel:  
Informasjonssikkerhet i endringsprosesser 
  
Ingress:  
Hvorfor er informasjonssikkerhet viktig? Hvordan kan 
informasjonssikkerheten ivaretas på best mulig måte når 
virksomheten står overfor endringsprosesser?  
  
Om foredragsholderen:  
Andreas Grefsrud er seniorkonsulent i Devoteam AS og har 
bakgrunn fra bl.a.Riksrevisjonen og Difi. Som IT-revisor i 
Riksrevisjonen var Andreas medarbeider i prosjektet som 
utformet og gjennomførte revisjonen av informasjonssikkerhet 
i staten i 2009. Han var også korttidsrådgiver i Malawi og Sør-
Afrika hvor han en rekke ganger holdt kurs og foredrag om It-
revisjon, informasjonssikkerhet og risikostyring. I seksjon for 
informasjonssikkerhet i Difi jobbet han blant annet med 
veilederen «internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet» 
og e-læringsprogrammet «Er det sikkert?». Bachelorgrad i 
samfunnsøkonomi fra UiO og master of management-
programmet internrevisjon, styring og kontroll fra BI.  
 



 

Liv Heidi Siljebråten 
 
Tittel: 
Fremtidens politi – hva med arkivene? 
 
Ingress: 
Utrulling av ny politidistriktstruktur vil ta flere år og  byr på en 
rekke utfordringer for arkivene. Hvordan har politiet forberedt 
og håndtert arkivfaglige problemstillinger av 
nærpolitireformen, og hvilken hjelp finner de i strategisk 
tilnærming til dokumentforvaltning og arkiv? 
 
Om foredragsholderen: 
Liv Heidi Siljebråten er utdannet Cand.philol. i folkloristikk, og 
Master i Management med arkivkunnskap som 
tilleggsutdannelse. Hun har jobbet med arkiv og bibliotek siden 
1997, siste seks år i Politidirektoratet og sitter i Norsk Arkivråds 
Landsstyre. 

 
 

Martin Bould 
 
Tittel:  
Arkivene ut av arkivloven? 

Ingress: 
Kan arkivdanningsproblemene i forvaltningen løses ved at 
forvaltningsloven får nye bestemmelser om 
dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning, og bør disse 
bestemmelsene bygge på ISO 30300-serien?  I dag har ikke 
arkivloven gode og tydelige bestemmelser direkte knyttet til 
hva som er forsvarlig arkivdanning – altså hvordan man skal 
komme frem til og identifisere i tilstrekkelig grad 
dokumentasjonsforvaltningskrav knyttet til arbeidsoppgavene 
som utføres av virksomheter underlagt arkivloven. 

Om foredragsholderen:  
Martin Bould jobber som sjefskonsulent i Evry og har tidligere 
jobbet med arkiv i Olje- og Energidepartementet, Nærings- og 
Handelsdepartementet, Riksarkivets avdeling for elektronisk 
arkiv, ErgoGroup og Cyber. Han er utdannet historiker og har 
forelest ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og flere 
institusjoner og sitter også som leder av Standard Norges  
komite for informasjon og dokumentasjon SNK/177. 
 



 

Jon Bjerkelien 
 
Tittel:  
Verdi som dokumentasjon -  
En ISO basert tilnærming til dokumentasjonsforvaltning 
  
Ingress:  
Statnett har lansert en ny intern policy for dokumentasjon 
basert på fra ISO 30300 serien, og terminologien fra den 
norske oversettelsen av 30300. Policyen er et resultat av et 
større kartleggingsprosjekt av status for arkivdanningen i 
virksomheten og et tett samarbeid mellom miljøene innen 
arkiv, dokumentkontroll, informasjonssikkerhet, 
virksomhetsarkitektur og kvalitet. Resultatet er en helhetlig 
tilnærming til arkivdanning og bevaring/kassasjon, 
fundamentet på prosessorientert tankegang fra ISO 9000 
serien og en risikobasert tilnærming fra ISO 27000 og 31000 
seriene, som tar opp i seg og tilpasser seg dagens 
IKT virkelighet. 
 
Om foredragsholderen:  
Jon Bjerkelien er seniorrådgiver hos Statnett SF, hvor han er 
fagansvarlig dokumentasjon med ansvar for konsernhelhetlig 
implementering av føringer gitt i policy. Han har tidligere 
jobbet som rådgiver for EKOR AS og Steria AS og er tidligere 
daglig leder for Arkivplan.no. 
 

 

Arne Skivenes 
 
Tittel:  
Når skal det offentlige gjenerobre eiendomsretten til sin egen 
dokumentasjon? 

Ingress: 
Ansattes personlige epostkasser er det største problemet for 
god arkivbevaring og dokumentasjon, både i det offentlige og i 
private bedrifter. Hvor mye av denne eposten er egentlig 
privat? Og hvorfor er det offentlige så tilbakeholdne med å 
kreve kontroll og eiendomsrett til egen dokumentasjon? Har vi 
her en konflikt mellom lov og rett? 
 
Om foredragsholderen: 
Arne Skivenes er byarkivar i Bergen. Han er utdannet historiker 
med engelsk og psykologi i fagkretsen. Skivenes har hatt 
mange lederverv, herunder Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i 
Bergen. Landslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Komité for 
Verdens Dokumentarv, den kommunale seksjonen i 
International Congress on Archives, samt kulturbyprosjektet 
Evidence! Europe reflected in Archives. Skivenes har hatt flere 
verv i stiftelsen ASTA og har vært medlem i adskillige andre 
komiteer og utvalg innenfor arkiv.   
 



 

Vilde Ronge  
 
Tittel:  
Den utfordrende e-posten, hvordan skal vi få den arkivert? 

Ingress:  
Det er ikke første gang jeg holder innlegg om hvor vanskelig 
det er med e-post, et kommunikasjonsverktøy vi har brukt 
siden 90-tallet og som vi fremdeles strever med å få puttet inn 
i arkivet. - Det er en sammensatt problemstilling, konkluderte 
en arbeidsgruppe som jeg ledet i Samdok i forfjor, det handler 
om holdninger, om teknologi og om organisasjonskultur. På en 
dokumentasjonsforvaltningskonferanse i USA i høst var det 
flere som forfektet fra talerstolen at glem holdningsendring og 
enkelthet, ingen arkivering av e-post blir noen gang 
brukervennlig nok. Ta vare på alt, eller ingenting! 
 
Om foredragsholderen: 
Vilde Ronge er fungerende avdelingsdirektør i Riksarkivet med 
ansvar for Bevarings- og tilsynsavdelingen. Hun har tidligere 
vært arkivleder i NRK og mangeårig styreleder i Norsk Arkivråd. 
Ronge er utdannet bibliotekar og har vært rådgiver i ABM-
utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum), 
biblioteksjef i Aurskog-Høland kommune og hun har hatt 
ansvar for arkivrådgivning i Posten SDS, nå Evry.  
 

 

Thomas Sødring  
 
Tittel:  
Nettskyen: Nok tåkelegging, mer klarhet takk! 

Ingress:  
Debatten om nettskyen er fortsatt ustrukturert og det 
oppleves som en vanskelig debatt å orientere seg i. Hvor er vi 
nå og hvilken retning går vi? Er det like uklart nå? 
 
Om foredragsholderen: 
Thomas Sødring er førsteamanuensis i arkiv og 
dokumentforvaltning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Han er 
medlem av METAINFO forskningsgruppen og har spesialisert på 
de digitale sidene av arkivemnet. Thomas Sødring er 
informatiker og er lidenskapelig opptatt av fri programvare. 
Han jobber aktivt med fri programvare innenfor arkivsektoren 
for å øke forståelse og kunnskap om elektronisk arkiv. 
 



 

Hilde Langaker 
 
Tittel:  
Skyarkiver – juridisk værmelding 

Ingress:  
Kort om regelverk som er relevant for bruk av skytjenester til 
behandling og lagring av informasjon i offentlig forvaltning. 
Arkivloven § 9b har et forbud mot å føre arkivmateriale ut av 
landet som kan ramme bruk av skytjenester i forvaltningen. 
Hva gjør Riksarkivet for å løse denne utfordringen?  
Er det nødvendig å regulere skylagring i regelverk på 
arkivområdet? 
 
Om foredragsholderen: 
Hilde Langaker er jurist med 20 års fartstid fra 
kommunesektoren. Fagområdene har vært 
saksbehandlingsregler, innsyn, arkiv og styring, samt 
internkontroll av informasjonssikkerhet. Langaker er ansatt i 
Riksarkivet fra 2015.  
 

 
 

 

Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen 
 
Tittel:  
Hvem tror vi at vi er? 
 
Ingress: 
NRKs TV-serie «Hvem tror du at du er?» har gjort arkiv til 
underholdning i beste sendetid. Gjennom deltakelse i 
programmet har Oslo byarkiv oppnådd å bli synlig, gjenkjent og 
populær. Én million seere har fulgt flere kjendiser på besøk i 
Byarkivet, som kokken Eyvind Hellstrøm, jurist Geir Lippestad 
og programleder Jon Almaas. Både deltakelsen i «Hvem tror du 
at du er?» og annet samarbeid med ulike brukere handler om 
det åpne og gjestfrie arkivet. Det handler om hvem vi i arkivet 
tror vi er og hvorfor vi er til.   
 
Om foredragsholderne: 

 Johanne Bergkvist er historiker ved Oslo byarkiv. 

 Unn Hovdhaugen er kulturhistoriker ved Oslo byarkiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Runar Jordåen og Hannah Gillow Kloster 
 
Tittel:  
Skeive arkiv - særskilte utfordringer med bevaring og 
formidling 
 
Ingress: 
Historien om personer som har brutt med de hegemoniske 
normene for kjønn og seksualitet har i liten grad vært forsket 
på og dokumentert i Norge. Hva skal til for å få bevart og 
formidlet arkiv som dokumenterer denne historien? 
 
Om foredragsholderne:  
Runar Jordåen er faglig leder for Skeivt arkiv, 
Universitetsbiblioteket i Bergen. Jordåen er historiker og har 
blant annet forsket på homoseksualitet i norsk historie på 18- 
og 1900-talet og skrevet biografi om Wilhelm F.K. Christie 
(1778-1849). 
  
Hannah Gillow Kloster er seniorkonsulent ved Skeivt arkiv, 
Universitetetsbiblioteket i Bergen. Gillow Kloster er utdannet 
innen digitale humaniora og har særlig fokus på digital 
formidling av ikke-binære kjønn og skeiv seksualitet innen 
kultursektoren. 
 
 

 

Kirsti Gulowsen 
 
Tittel:  
Arkivbygningen - kunnskapstempel eller lager? 
 
Ingress: 
Det synes som om arkivinstitusjoner i dag planlegges og 
utformes først og fremst med tanke på sikring og lagring. 
Bibliotek og museer utformes som innbydende kultur- og 
kunnskapstempler, som samtidig sikrer og lagrer. Eksempler 
tyder på at arkiv kun får en slik plass i institusjonsarkitekturen 
når de samlokaliseres med bibliotek eller museum. Har 
arkivenes eiere et helt annet syn på arkiv enn de har på andre 
institusjoner som forvalter kildemateriale til egen historie og 
kulturhistorie?  
 
Om foredragsholderen: 
Kirsti Gulowsen er fagansvarlig for privatarkiv i Oslo byarkiv. 
Hun er kunsthistoriker, og har tidligere arbeidet med 
middelalderkunst og samtidskunst, og har undervist ved 
kulturhistoriske studier.   
 
 



 

Marit Hosar 
 
Tittel:  
Markedsanalyser og brukerundersøkelser 
 
Ingress:   
Foredraget vil ta for seg en markedsundersøkelse om 
kjennskap til arkivinstitusjoner i en region. Hva kan vi lære av 
slike undersøkelser og hvordan påvirker de 
arkivinstitusjonenes strategiske arbeid? 

Om foredragsholderen: 
Marit Hosar er fylkesarkivar ved Fylkesarkivet i Oppland/IKA 
Opplandene. Hun har arbeidet med arkiv siden 1981 og har 
hatt flere faglige verv, herunder leder for Landslaget for lokal- 
og privatarkiv (LLP) 2003-2007 og medlem i Kulturrådets faglige 
utvalg for kulturvern 2012-2016. Hosar var arkivleder ved 
Opplandsarkivet avd. Maihaugen fram til 2015. 
 

 

Anne Aune 
 
Tittel:  
Premiss: Arkiv  - politisk forankring og regional planlegging 
som grunnlag for utvikling av arkivpolitikk i framtida 

Ingress:  
Foredraget vil sette fokus på regional kulturplan for Hordaland, 
der arbeidet med å sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon 
inngår som grunnlaget for en offensiv og langsiktig 
kulturpolitikk i fylket. En viktig premiss er at kulturpolitikken 
skal inngå i en videre samfunnssammenheng. I bunnen ligger 
spørsmålet om hvilken betydning ventede samfunnsendringer 
vil ha for utfordringer og prioriteringer innenfor kultur – og 
dermed også innenfor arkivfeltet framover.  
 
Om foredragsholderen:  
Anne Aune er utdannet historiker. Hun er leder for 
Fylkesarkivet i Hordaland fylkeskommune. Aune har tidligere 
arbeidet i Sekretariatet for fotoregistrering, i Oslo byarkiv og 
på Norsk Skogmuseum.  
 



 

Monika Sobol-Rudowska 
 
Tittel:  
Opplandsarkivets rolle i det flerkulturelle lokalsamfunnet  

Ingress:  
Migranter som kommer til Oppland fra alle kanter av verden, 
er en viktig del av det sosiale og kulturelle landskapet i 
regionen. De er opptatt av sine egne utfordringer i 
hverdagslivet og tenker mindre på å sette sine spor i 
lokalhistorien. Dette betyr at den første generasjonen av 
innvandrere kan bli glemt. Det er en viktig oppgave for 
arkivinstitusjonene å passe på at ingen blir ekskludert, men at 
de på lik linje med andre blir dokumentert for framtiden. 
 
Om foredragsholderen: 
Monika Sokol-Rudowska arbeider ved Opplandsarkivet avd. 
Maihaugen som prosjektleder. Hun har en doktorgrad i 
etnologi og spesialiserer seg i migrasjon. 
 

 

Kristoffer Egeberg 
 

Tittel: 
SKUP-vinneren 2015 
 
Ingress: 
Egeberg vant både SKUP- og IR-prisen i 2015 for 
reportasjeserien «Nigeriabåtene», som avslørte Norges salg av 
10 militære fartøyer til en krigsherre i det afrikanske landet. 
Juryen beskrev journalistikken som informativ, forbløffende og 
overraskende. Serien satte fokus på stabiliteten i Afrikas mest 
folkerike land, på internasjonal våpeneksport- og smugling og 
på manglende kontroll i Norge. Dermed førte den til 
regelendringer for salg av militært materiell og etterforskning 
både i Norge og Storbritannia. Egebergs arbeid viste dessuten 
hvordan man gjennom utradisjonelle kilder, effektivt feltarbeid 
og elektronisk søk og sporing kan trylle fram fordekte saker 
som Norge bør være lite stolt av, begrunnet juryen. 

Om foredragsholderen: 
Kristoffer Egeberg jobber som journalist i Dagbladet  

 



 

Inga Bolstad  
 
Tittel:  
Veien videre sett fra Riksarkivaren  
 
Ingress:  
Riksarkivaren summerer opp konferansen med utgangspunkt i 
de viktigste faglige og arkivpolitiske utfordringene 
arkivsektoren står overfor i dag. Hun vil også kommentere 
behov for fornyelse og utvikling i Arkivverket og i arkivsektoren 
samlet, noe som hun ser på som kritiske faktorer for å møte 
aktuelle utfordringer. Utvikling av samarbeid og samhandling i 
en samlet sektor og mellom forvaltningsnivåene er et 
hovedperspektiv. 
 
Om foredragsholderen:  
Inga Bolstad ble i juni 2014 utnevnt til Riksarkivar og leder for 
arkivverket. Bolstad hadde i 2000-2014 forskjellige 
lederstillinger i Skatteetaten. Hun var først avdelingsdirektør i 
Skattedirektoratet, og fra 2007 var hun direktør for 
Skatteetatens IT- og servicepartner SITS.  
 

 


