Nordisk riksarkivarmøte 24.9.2020
Til stede: Anne-Sofie Jensen, Jussi Nuorteva, Päivi Happonen, Hrefna Róbertsdóttir, Karin
Åström Iko, Inga Bolstad og Ole Gausdal.
Sted: Videokonferanse.
Møteleder: Inga Bolstad.
Referent: Ole Gausdal.

Sak 1. Kort status fra de nordiske riksarkivene
Konklusjon: Riksarkivarene ga en kort orientering om status.

Sak 2. Nordisk Arkivnyt – kort status
Konklusjon: Riksarkivarene tok orienteringen fra redaksjonen for Nordisk Arkivnyt om neste
utgave til etterretning. Riksarkivarene vil gjerne bidra med en felles uttalelse til tidsskriftet.
Anne-Sofie lager et utkast som sendes rundt til de øvrige. Frist 30.10. Riksarkivarene ga
uttrykk for at redaksjonen hadde jobbet bra med saken.

Sak 3 Ny løsning for informasjonsutveksling mellom riksarkivene
Konklusjon: Riksarkivarene sluttet seg til forslaget fra redaksjonen for Nordisk Arkivnyt om
en ny ordning for informasjonsutveksling mellom de nordiske riksarkivene, som en
forsøksordning. Ambisjonsnivået bør ligge lavere enn de foreslåtte 1-2 artiklene per måned
fra hvert land. Riksarkivarene vil ta en vurdering av erfaringene med den nye ordningen til
sommeren, og ta stilling til om den skal fortsette eller avvikles.

Sak 4. Nordisk Arkivportal – anbefaling og muligheter
Konklusjon: Riksarkivarene støttet forslaget fra redaksjonen for Nordisk Arkivnyt om å la
Nordisk Arkivportal fortsette i sin nåværende form frem til våren 2021. Da ønsker de å
fortsette diskusjonen om hvordan portalen eventuelt kan utvikles til å manifestere det
nordiske samarbeidet. De gir redaksjonen i oppdrag å legge frem underlag for dette.
Målgruppen er ansatte i de nordiske riksarkivene. De takket redaksjonen for et godt
underlag til dette møtet.

Sak 5 Nordiske arkivdage i 2022
Konklusjon: Nordiske arkivdage arrangeres i september 2022. De nordiske riksarkivarene
sender melding om hvem de oppnevner til å dela i planleggingen til Andrëa Grängsjö (e-post:
andrea.grangsjo@riksarkivet.se) innen 15.10.

Sak 6 Nordisk ekspertseminar i 2021
Konklusjon: Det arrangeres to nordiske ekspertseminar i 2021. Tema: 1. Digitale privatarkiv
den 23.3. med Sverige som ansvarlig. 2. AI inkludert HTR og crowdsourcing 9.-10.9. med
Finland som ansvarlig. Digitale privatarkiv planlegges som digitalt møte i fall det viser seg
vanskelig å reise i løpet av våren. Ole får beskjed om kontaktpersoner innen 15.10.

Sak 7 Neste riksarkivarmøte
Konklusjon: Neste nordiske riksarkivarmøte blir på Røros og Tynset 14.-16. desember. Hvis
det ikke blir mulig å reise, blir det et kortere digitalt møte. Det norske Arkivverket reserverer
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hotell i to netter på Røros. Alle melder tilbake navn på deltakere til Ole innen 15.10. Innspill
til dagsorden sendes også til Ole.

Sak 8. AOB
Konklusjon: Det lages et kort beslutningsreferat fra møtene. Det kan publiseres på Nordisk
Arkivportal.
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