Nordisk riksarkivarmøte 23.6.2021
Til stede: Anne-Sofie Jensen, Jussi Nuorteva (t.o.m. sak 6), Hrefna Róbertsdóttir, Karin
Åström Iko, Inga Bolstad og Ole Gausdal. Sofia Särdquist deltok under sak 1, Anna Karin
Hermodsson under sak 4a og Espen Sjøvoll under sak 4c.
Sted: Videokonferanse.
Møteleder: Inga Bolstad.
Referent: Ole Gausdal.

Sak 1. Nordiska Arkivdagarna 2022
Sofia Särdquist presenterte status planleggingen av konferansen, skisse til program og
budsjettforslag.
Konklusjon: Riksarkivarene besluttet følgende:
- Riksarkivarene slutter seg til forslaget til program.
- Riksarkivarene arbeider videre med «gemensamt ställningstagande».
- Riksarkivarene bidrar med forslag til keynote-foredrag, gjerne knyttet til «gemensamt
ställningstagande»
- Fysisk deltakelse inkludert hotell skal maks. koste SEK 8.000 og digital deltakelse rundt
SEK 2.500.
- De nordiske riksarkivene har klart antall deltakere de vil sende innen 1. desember 2021.
- Dato for evt. å avlyse konferansen er 29. april 2022.
- Dersom konferansen må avlyses, deler riksarkivene på kostnader som likevel påløper på
ca. SEK 100.000.
- Riksarkivarene får en ny rapport om planleggingen i desember 2021.
Riksarkivarene var godt fornøyd med presentasjonen, planleggingen av konferansen og
syntes at komiteen har gjort en god jobb.

Sak 2. Evaluering av nordisk informasjonsutveksling på intranettene
Ole presenterte redaksjonens erfaringer og anbefalinger for informasjonsutvekslingen på
intranettene.
Konklusjon: Riksarkivarene besluttet at ordningen med informasjonsutveksling på
intranettene fortsetter i tråd med redaksjonens anbefalinger. Redaksjonen rapporterer til
riksarkivarene igjen om et år. Riksarkivarene var godt fornøyd med redaksjonens arbeid.

Sak 3. Nordisk Arkivportal
Ole presenterte redaksjonens forslag om videre drift og innholdet på Nordisk Arkivportal.
Konklusjon: Riksarkivarene støttet redaksjonens forslag til endringer av innholdet i Nordisk
Arkivportal samt oppfølgingen som redaksjonen har foreslått. Det danske Rigsarkivet
fortsetter å drifte portalen og kommer evt. tilbake med oversikt over kostnader som skal
fordeles mellom de nordiske riksarkivene.
Riksarkivarene vurderer å legge ned den nordiske arkivportalen. De ba redaksjonen om å
forberede en sak om det til neste riksarkivarmøte. Det må avklares om det fulgte
forpliktelser med den økonomiske støtten som kom fra Nordisk ministerråd samt om det
ellers er viktige grunner til å beholde den Nordiske Arkivportalen.
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Sak 4a. Nordisk ekspertseminar 2021 – digitale privatarkiv
Anna Karin Hermodsson presenterte resultatene fra det gjennomførte nordiske
ekspertseminaret om digitale privatarkiv.
Konklusjon: Riksarkivarene var godt fornøyd med resultatene fra ekspertseminaret. De
støttet forslaget om at det holdes oppfølgingsmøter i gruppen og at resultatene brukes i
programmet for de Nordiska Arkivdagarna i 2022.

Sak 4b. Nordisk ekspertseminar 2021 – AI, HTR og crowdsourcing
Til møtet forelå det en presentasjon fra Maria Kallio-Hirvonen med informasjon om status
for planleggingen av ekspertseminaret.
Konklusjon: Riksarkivarene tok informasjonen til orientering. De synes planleggingen så
lovende ut. De vil gjerne ha en rapport etter at seminaret er gjennomført. De ser også gjerne
at resultatene brukes i programmet for de Nordiska Arkivdagarna 2022.

Sak 4c. Nordisk ekspertseminar 2021 – samarbeid om arkivfloken
Espen Sjøvoll presenterte de norske utfordringene knyttet til arkivfloken og la frem forslag
om et nordisk ekspertseminar om temaet.
Konklusjon: Riksarkivarene sluttet seg til forslaget og konkluderte med at det gjennomføres
et eget ekspertseminar høsten 2021 om arkivfloken. Det norske Arkivverket påtok seg
ansvaret for organisering og gjennomføring.

Sak 5. Kort rådslagning om European Archives Group (EAG)
Karin tok opp spørsmålet om å se på muligheter for å styrke EAG. Forumet har et stort
potensial om man bruker det mer aktivt.
Konklusjon: Riksarkivarene var positive til forslaget og ble enige om å komme tilbake til
saken til høsten når de møtes fysisk.

Sak 6. Kort status fra de nordiske riksarkivene
Konklusjon: Riksarkivarene tok informasjonen til orientering.

Sak 7. Neste nordisk riksarkivarmøte
Konklusjon: Neste nordisk riksarkivarmøte blir 31. august kl. 9, digitalt. Dagsorden er
planlegging av arbeid med «gemensamt ställningstagande».
Det planlegges et nordisk riksarkivarmøte på Tynset og Røros 22.-23. september, med
vicedirektører.
Det planlegges et digitalt riksarkivarmøte i desember 2021, bl.a. med rapportering fra
planleggingen av Nordiska Arkivdagarna.

Sak 8. AOB
Riksarkivarene ble oppfordret til å sende tilbakemeldinger om de har forslag til forbedring av
riksarkivarmøtene.
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