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Slektsforskning gir kunnskap om egen historie, 

styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå 

fortiden, utfordre samtiden og påvirke fremtiden.  
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Organisasjonsstruktur 
 

10 941 MEDLEMMER 

 

 

18 DISTRIKTSLAG MED EGNE STYRER 

49 lokale lag og grupper 
 

Lokale koordinatorer i distriktslagene: 
 

 
 

 
 

 

LANDSMØTET 

Valgkomite & kontrollkomite 
 

 
 

STYRET 

Arbeidsutvalg (AU) 
 
 
 

Utvalg 
 
 

Prosjekter 
 
 
 
 

 

ADMINISTRASJONEN 

Gravminner Kilderegistrering DNA 

IT-utvalg 
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Gravminner 



 

5 
 

Leders oppsummering  

Gjennomføring og økt annerkjennelse.  
 

 

I 2020 feirer Slekt og Data vårt 30-årsjubileum.  

Ved utgangen av 2019 ble vi for første gang 

innvilget årlig driftsstøtte fra Kulturrådet. 

Driftstilskudd tildeles til virksomheter som har 

høyt kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og 

som evner å sette kultur inn i en bredere 

samfunnsmessig sammenheng. Tildelingen er en 

viktig annerkjennelse av det arbeidet våre 

medlemmer, tillitsvalgte og andre frivillige ildsjeler 

har bidratt med i organisasjonen gjennom 30 år. 

 

Slekt og Data er en velfungerende organisasjon 

med engasjerte medlemmer, dyktige tillitsvalgte 

og kompetente folk i styrer, utvalg og 

administrasjonen. Styret opplever at det er godt 

samarbeid i organisasjonen og er stolte av det vi 

får til sammen. Som en frivillig organisasjon med 

ambisiøse mål, men med begrenset økonomi, har 

det vært viktig for styret å prioritere hardt og 

jobbe langsiktig i tråd med strategi- og 

tiltaksplanene som er godkjent av landsmøtet. 

Viktige saker har vært drøftet og forankret på 

ledersamlinger og tillitsvalgtkonferanser. 

 

I denne perioden har fokus vært på 

gjennomføring. Slekt og Data har intensivert 

arbeidet med å modernisere organisasjonens 

medlemstjenester og infrastruktur, noe som 

danner grunnlaget for at vi våren 2020 kan 

lansere Nye Gravminner og ny versjon av 

Slektsforum. I tillegg har vi fått på plass et nytt og 

moderne medlemssystem som ivaretar de nye 

kravene til GDPR og vi har lagt til rette for 

utvikling av nye tjenester.  

 

Alle medlemsmøter og andre aktiviteter som våre 

distriktslag og lokale grupper står for, er selve 

ryggraden i virksomheten vår. I 2019 

gjennomførte vi en undersøkelse blant våre 

tillitsvalgte. Den viser at innsatsen de årlig bruker 

for å tilrettelegge for, og gjennomføre 

medlemsaktiviteter og andre dugnadsprosjekter, 

utgjør cirka 25 årsverk. I tillegg kommer alle 

timene medlemmene bruker til selve 

slektsforskningen, som bidrar til å bringe 

kunnskapen om vår historie videre til nye 

generasjoner.   

 

I perioden har Slekt og Data levert 

høringsuttalelser til en rekke viktige NOU-er 

stortingsmeldinger. Slekt og Data blir både sett og 

hørt, vi har et godt omdømme og blir behørig 

omtalt i flere offentlige utredninger. Vi samarbeider 

tett og godt med andre institusjoner som 

Arkivverket og Kulturvernforbundet og deres 

medlemsorganisasjoner.  

 

Slektsforskning er i en drivende utvikling i takt med 

digitaliseringen i samfunnet ellers. DNA-forskning 

har blitt et naturlig element i mange slektsforskeres 

arbeid. Arkivverket står i sin største digitale 

transformasjon noensinne, noe som vil få stor 

betydning for slektsforskere.  

 

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig 

sektor fremmer betydningen av brukervennlige 

teknologiske løsninger og samhandling på tvers av 

sektorer. I forlengelsen av dette ligger det en rekke 

spennende muligheter for Slekt og Data for 

utvikling av nye tjenester ved bruk av åpne, 

offentlige data i kombinasjon med egne tjenester. 

Slekt og Data er en kunnskapsorganisasjon. I en 

tid med stadig mer informasjon lett tilgjengelig, blir 

behovet for kunnskap og kildekritikk viktigere enn 

noen gang.  

 

Når vi skal regne ut om vi har lykkes eller ikke, 

pleier vi ofte å bruke antall medlemmer som 

målestokk. Selv om vi kan glede oss over en 

medlemsvekst, skal vi likevel ikke glemme at den 

største suksessen kanskje ikke kan måles. Det at 

vi er til hjelp for de som ønsker å finne svaret på de 

grunnleggende spørsmålene: Hvem er jeg, og hvor 

kommer jeg fra. 
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Om Slekt og Data  

Slekt og Data er Norges største frivillige 
organisasjon for alle som er interessert i 
person- og slektshistorie. 
 

Formål 

Organisasjonens formål er å skape møteplasser 

og tjenester for alle som er interessert i person- 

og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge 

for at disse historiene blir funnet, bevart og 

formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og 

skape forståelse for den verdien slektshistorie 

har for vår identitet og kulturarv.  
 

Aktivitet 

Slekt og Data har et effektivt organisasjons-

apparat med stor aktivitet og driver utstrakt kurs- 

og opplæringsarbeid. I tillegg bidrar våre frivillige 

med en betydelig dugnadsinnsats for å avlaste 

arkivene med både publikumsveiledning og 

digitalisering av kilder som ellers ikke ville blitt 

tilgjengeliggjort for et bredt publikum. 

 

Organisering  

Organisasjonen ble stiftet 12. januar 1990. 

Slekt og Data er en frivillig organisasjon med 

landsdekkende virksomhet, og har per 

31.12.2019 18 distriktslag, 49 lokale lag og 

grupper og 10 941medlemmer. 

 
Slekt og Data er organisert med distriktslag med 

egne valgte styrer, samt lokale lag og 

grupper direkte tilknyttet distriktslagene. Styret i 

Slekt og Data velges på landsmøtet annet hvert 

år. Styrevervet er ulønnet.  

 

Tillitsvalgte 

Slekt og Data har 320 tillitsvalgte fordelt på cirka 

560 ulike roller. I 2019 la disse, samt andre 

frivillige, ned dugnadstimer tilsvarende cirka 25 

årsverk for å tilrettelegge for medlemsaktiviteter, 

publikumsveileding og skanning og 

transkribering av kilder. Vi har da beregnet at et 

årsverk er 1 695 timer.  

 

Sekretariat 

Organisasjonen hadde per 31.12.2019 et 

sekretariat bemannet med generalsekretær og 

kommunikasjonsrådgiver, begge i 100 prosent 

stilling. Sekretariatet holder til i Kulturvernets 

Hus i Oslo sentrum og er samlokalisert med 

flere andre kulturvernorganisasjoner.  

 

Finansiering 

Slekt og Data finansieres gjennom en årlig 

medlemskontingent, hvorav 25 prosent blir 

overført til distriktslagene. Medlemskontingenten 

for ordinært medlemskap var 500 kroner i 2018 

og 550 kroner i 2019. Husstandsmedlemskap 

koster 350 kroner. Organisasjonen mottok i 

denne perioden ingen statlig støtte utover 

momskompensasjon og prosjektstøtte.  

 

Stabilt medlemsantall 

31.12.2018 passerte vi for første gang 11 000 

medlemmer, men endte på 10 941 medlemmer 

31.12.2019. Dette er tilnærmet det samme som 

ved utgangen av 2017, til tross for økning av 

kontingenten til 550 kroner i 2019. Vi mister 

cirka 1 100 medlemmer hvert år og får 

tilsvarende antall nye medlemmer. 

Hovedtyngden av innmeldinger skjer i 

vinterhalvåret i perioden fra oktober til april. 

Gjennomsnittlig medlemstid er for dagens 

medlemmer 9 år.  

 

Medlemmene varier i alder fra under 20 til 

nærmere 100 år. Gjennomsnittsmedlemmet er 

68 år. 38 prosent av medlemmene våre er 

kvinner.  
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Slektsforskning er en viktig del av vår 
kulturarv  
Slekt og Data bidrar til å bringe kunnskapen om 
vår fortid videre til nye generasjoner.  
 

 

 

 

 

Derfor er slektsforskning viktig 

Slektsforskning er en viktig del av vår kulturarv. 

Uten slekts- og personhistoriene risikerer vi at 

viktig samfunnshistorie går tapt. 
 

Kunnskap om egen kultur gir trygghet og gode 

forutsetninger for å møte påvirkning utenfra på 

en raus og konstruktiv måte. Slektsforskning 

gjør historien relevant for den enkelte og bidrar 

til folkeopplysning og dannelse. 

 

Slekt og Data er til hjelp for de som ønsker å 

finne svaret på de grunnleggende spørsmålene: 

hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra. Kjennskap 

til egne røtter styrker identitetsfølelsen og gir 

samfunnsmessig tilhørighet.  

 

Vår samfunnsnytte 

Våre medlemmer bevarer, dokumenterer og 

formidler slekts- og personhistorier. På den 

måten bidrar organisasjonen til å bringe 

kunnskapen om vår fortid videre til nye 

generasjoner.  

 

Medlemmene våre avlaster også de statlige 

arkivene med veiledning. De skanner og 

transkriberer kilder, og sørger for at person- og 

familiehistorier ikke går tapt.  

 

Sammen med de andre frivillige 

kulturvernorganisasjonene utgjør vi en helhet 

som til sammen tar vare på kulturarven vår – 

både den immaterielle kulturarven og de fysiske 

kulturminnene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Våre frivillige bruker mye av sin tid til å hjelpe andre 
med å finne sine røtter. 
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Landsmøte 2018 i Tønsberg 

Et samlet årsmøte og god stemning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsmøtet 2018 

Organisasjonens 19. landsmøte ble avholdt 28. 

og 29. april 2018 på hotell Quality Hotel Klubben 

i Tønsberg. Forsamlingen representerte 77 

stemmer, og i alt deltok 90 personer.  På 

landsmøtet ble Morten Thorvaldsen (Vestfold) 

enstemmig valgt som styreleder etter Tone 

Moseid som takket nei til gjenvalg. 

 

Landsmøtet godkjente for første gang også 

organisasjonens tiltaksplan for de neste to 

årene.  

 

Valgkomité fra 29. april 2018 

Svein Rasch, (Oslo/Akershus), leder  

Gunn Gjervoldstad, (Vest-Agder)  

Tone Moseid, (Vestfold) 

Thor Håkon Nordahl (Haugaland) 

Hilde Wedde, (Buskerud), varamedlem 

Bente Nordhagen (Nord), varamedlem 

Kontrollkomité 29. april 2018 

Bernt Bull (Oslo/Akershus), leder   

Arne Langeland, (Hordaland) 

Ivar Jensås, (Sør-Trøndelag), vara 

Jarle Hannisdal (Hordaland), vara 

 

 

Hedersprisvinnere 

Jostein Mediaa ble tildelt Slekt og Datas 

hedersbevis 2018 for sitt aktive og langvarige 

arbeid med kilderegistrering. Mediaa har så 

langt registrert mer enn 800 kilder som 

kirkebøker, folketellinger med mer, og er etter 

hvert blitt en av de største bidragsyterne til 

Digitalarkivet. Prisen til Mediaa ble delt ut i 

Trondheim i etterkant av landsmøtet. 

 

Slekt og Datas Hedersbevis er den høyeste 

utmerkelsen du kan få i organisasjonen. Det kan 

tildeles personer som ikke bare har bidratt med 

ekstraordinær innsats, men som gjennom sitt 

virke gjennom flere år også har brakt Slekt og 

Data og slektsforskningen i Norge et steg videre 

 

I tillegg ble det i 2018 delt ut hederspris til 

følgende personer:  

- Morten Thorvaldsen (Slekt og Data Vestfold) 

- Kjetil Figenschau (Slekt og Data Sør-

Trøndelag)
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Styret og administrasjonen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrets sammensetning fra 29.04.18 

Morten Thorvaldsen (Vestfold), leder 

Sissel Marit Bue (Oslo/Akershus), nestleder (ny) 

Per-Ove Uthaug (Hordaland), økonomiansvarlig 

Viggo Eide (Salten)  

Jan Fredrik Sagdahl (Sør-Trøndelag) (ny) 

Heidi Ringsrød (Hedmark) (ny) 

 

Varamedlemmer:  

Jonny Lyngstad Møre og Romsdal) 

Trond Gangnes (Oppland) 

Brit Hauge (Vest-Agder) (ny) 

 

Styret og administrasjonen styrer etter strategi- 

og tiltaksplanen vedtatt på landsmøtet 2018. 

.  

Arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget (AU) består av styreleder, 

nestleder og økonomiansvarlig. Sammen med 

generalsekretær tar AU forløpende mindre 

beslutninger, samt forbereder saker til hele styret.  

Styrets virksomhet  

I 2018 ble det avholdt seks styremøter og 

behandlet 88 saker. I 2019 ble det avholdt fem 

styremøter, og det ble behandlet 68 saker. Alle 

referat er tilgjengelige for alle tillitsvalgte i Office 

365. De viktigste sakene er kommentert i 

årsmeldingen. Styremøtene er i Oslo, med 

unntak av et møte i Bodø som også gav mulighet 

til å møte styret i Slekt og Data Salten.  

 

Administrasjonen 

Anne Schiøtz, generalsekretær (100 % stilling) 

Ida B. A. Hundvebakke, 

kommunikasjonsrådgiver (100 % stilling) 

Liv Ofsdal, konsulent, (20 % stilling) t.o.m 

28.2.2019.  

 

Liv Ofsdal sa selv opp sin stilling i Slekt og Data. 

Vi takker Liv for hennes mangeårige og gode 

innsats for Slekt og Data.  

 

 

 

Per Ove Uthaug (Hordaland), Heidi Ringsrød (Hedmark), Jan Fredrik Sagdahl (Sør-Trøndelag), Brit 

Hauge (Vest-Agder), Trond Gangnes (Oppland), Jonny Lyngstad (Møre og Romsdal), Sissel-Marit Bue 

(Oslo/Akershus), Viggo Eide (Salten) og styreleder Morten Thorvaldsen (Vestfold) 
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Distrikts- og lokallag  

Landsdekkende organisasjon basert på dugnad 
og frivillig arbeid. 
 

 

 
Distriktsledere 2019: Aust-Agder, Buskerud, Haugaland, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord, Nord-
Trøndelag, Oppland, Oslo/Akershus, Rogaland, Salten, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, 
Vestfold og Østfold. 

 

 

 

 

 

Slekt og Datas distrikts- og lokallag  

I alt har vi 18 distriktslag og 50 lokale lag og 

grupper. Slekt og Data Oslo/Akershus er det 

største distriktslaget etterfulgt av Sør-Trøndelag 

og Vestfold. Møre og Romsdal har flest lokale 

lag og grupper. 

 

I løpet av 2018 og 2019 har vi fått 2 nye lokale 

lag eller grupper: 

Slekt og Data Ringsaker (Hedmark) 

Slekt og Data Florø (Sogn og Fjordane)  

 

I samme periode har også følgende lokale lag 

eller grupper lagt aktiviteter på is: Risør, Asker, 

Harstad. 

 

Utenlandske medlemmer 

Per 31.12.19 har vi 350 utenlandske 

medlemskap, hovedsakelig fra USA, Sverige og 

Danmark.  
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Distriktslag (18): Lokale lag og grupper (49) 

 
Slekt og Data Aust-Agder  
313 medlemmer 
 

Grimstad, Lillesand, (Risør, «sovende» fom 
1.1.2019) 

Slekt og Data Buskerud: 
675 medlemmer 

Drammen, Kongsberg, Hallingdal  

Slekt og Data Haugaland: 
332 medlemmer 

Sunnhordaland 

Slekt og Data Hedmark: 
340 medlemmer 

Trysil, Stange, Ringsaker  

Slekt og Data Hordaland: 
633 medlemmer 

 

Slekt og Data Møre og Romsdal: 
596 medlemmer 

Aukra, Indre Nordmøre, Kristiansund, Molde, 
Rauma, Smøla, Sunndal, Sykkylven, 
Ørskog/Vestnes, Ålesund, Søre Sunnmøre 

Slekt og Data Nord: 
416 medlemmer 

Alta, Midt-Troms, Tromsø, Vardø (sovende), Sør-
Varanger 

Slekt og Data Nord-Trøndelag: 
271 medlemmer 

Levanger, Namsos, Steinkjer, Stjørdal 

Slekt og Data Oppland: 
322 medlemmer 

 

Slekt og Data Oslo/Akershus: 
2598 medlemmer 

Nedre Romerike, Øvre Romerike, Follo, Frogn, 
Aurskog/Høland  

Slekt og Data Rogaland: 
604 medlemmer 

Egersund 

Slekt og Data Salten: 
613 medlemmer 

 

Slekt og Data Sogn og Fjordane: 
133 medlemmer 

Florø 

Slekt og Data Sør-Trøndelag: 
814 medlemmer 

Austrått, Gauldal, Nea, Orkdal, Røros, Sør-Fosen, 
Trollheimen, Oppdal  

Slekt og Data Telemark: 
268 medlemmer 

 

Slekt og Data Vest-Agder 
279 medlemmer 

 

Slekt og Data Vestfold: 
721 medlemmer 

Sande, Sandefjord, Larvik, Tønsberg, Re 

Slekt og Data Østfold: 
585 medlemmer 

Mysen 
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Viktige lokale møteplasser  

Det er distrikts- og lokallagene står for 
aktiviteten rundt om i landet.  
 

  

 

Lokal forankring 

Alle medlemmer er tilknyttet et valgfritt 

distriktslag. Det er distriktslagene og de lokale 

lagene og gruppene som står for aktivitetene i 

organisasjonen, gjerne i samarbeid med andre 

lokale foreninger og institusjoner.  

 

Månedlige møter 

De aller fleste lagene arranger månedlige møter. 

Mange møter innledes gjerne med et foredrag, 

hvor du kan lære mer om alt fra skifter til 

sjømannsruller til DNA. Møtene etterfølges av 

god tid til å drøfte en slektsnøtt eller to over en 

kopp kaffe.  

 

Kurs 

Lagene arrangerer jevnlig kurs. Dette er blant 

annet nybegynnerkurs, viderekommende kurs i 

slektsforskning, kurs i tyding av gotisk på ulike 

nivåer, DNA eller kurs i hvordan man lager 

slektsbøker.  

 

Slektshjelp 

Mange lag tilbyr slektshjelp på flere bibliotek, 

arkiv og kulturhus rundt om i landet. Dette er 

åpne møteplasser hvor man kan komme for å få 

hjelp av erfarne slektsforskere i organisasjonen. 

 

 

 

Slektsforskerdagen 

Slektsforskerdagen er et årlig og åpent 

arrangement i regi av Slekt og Data som hvert år 

trekker flere hundre personer siste lørdag i 

oktober. Dagen markeres med rekke gratis 

kurs, utstillinger og ulike foredrag om 

slektsforskning. 

 

 
 

Temagrupper 

Over hele landet har vi temagrupper hvor man 

for eksempel gjennomgår slektsprogram. Noen 

lag har også egne grupper for DNA. Dette er 

møter der medlemmer kan komme og dele 

erfaringer med andre. De ulike gruppene møtes 

gjerne en gang i måneden for en faglig 

oppdatering og hyggelig prat.   

 

Kilderegistering 

Flere distriktslag og lokale lag og grupper har 

også jevnlige møter hvor de driver 

dugnadsarbeid. Det kan være transkribering av 

kirkebøker eller digitalisering (skanning og 

avfotografering) av ulike kilder.  

 

I distriktslagenes egne årsmeldinger får man en 

detaljert oversikt over aktiviteten lokalt.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
13 

Ledersamlingen 

Viktig møteplass for kunnskapsdeling og 
forankring av strategiske valg. 
 

 

 

 

Ledersamling 

Ledersamlingen er organisasjonens årlige 

møteplass for alle distriktsledere og styret. 

Samlingen går over to dager om høsten på 

Gardermoen. Den er en viktig møteplass for 

kunnskapsdeling, drøftelser og forankring av 

strategiske valg for organisasjonen videre.  

 

 

 
 

 

 

 

Samlingen i 2018 hadde fokus på blant annet 

GDPR og verving av lokale tillitsvalgte. Hele 

søndagen var viet opplæring i Office365. 

 

Samlingen i 2019 gav en opplæring i nytt 

medlemssystem, presentasjon av Nye 

Gravminner, gruppearbeid om frivillighet og 

samfunnsnytte, samt gjennomgang av forslag til 

nye vedtekter. Vi fikk besøk av Jon Are Vøien, 

ny frivillighetskoordinator hos Arkivverket, som 

fortalte deres behov for frivillige til å skanne 

dokumenter. Dessuten hadde vi besøk av 

Arkivverkets Lars Nygaard som holdt 

presentasjon om Historisk Befolkningsregister.  

 

 

 

 

Ledersamlingen i 2018: Øverst fra venstre: Jonny Lyngstad, Johny Ferbu, Grete Müller, Jarle 

Hannisland, Trond Gangnes, Harald Djupvik, Anne Schiøtz, Odd Marthinsen, Arnstein Kjelaas, 

Viggo Eide, Kjell Helge Moe, Jan Fredrik Sagdahl, Eva Erntsen, Morten Thorvaldsen, Per-Ove 

Uthaug, Per Herstad, Tone Moseid, Bente Nordhagen, Sigbjørn Elvebakken, Hilde Wedde, 

Åge Nortun, Liv Ofsdal, Cathrine, Aapelseth-Aanensen. Mai Hilmer-Syvertsen, Oddvar 

Lilleaas, Tom Arild Kristiansen og John Ludvigsen var ikke til stede da bildet ble tatt. 
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Tillitsvalgtkonferansen 

Tillitsvalgtkonferansen er en anledning til å få 
faglig påfyll og inspirasjon.  
 

 
Tillitsvalgtkonferansen 2019 

 

 

Faglig påfyll 

Tillitsvalgtkonferansen holdes hvert andre år, det 

året det ikke er landsmøte. Konferansen for 2019 

ble holdt på Gardermoen i april med 92 deltakere.  

 

 
Diplom til distriktslag med jubileum 

 

 

Intern opplæring og eksterne foredrag 

Tema på lørdagen var opplæring av Office 365, 

nettsider og status for prosjekter under utvikling. I 

tillegg bli vår nye håndbok for tillitsvalgte 

presentert og gjennomgått.  

 

Søndagen fikk vi en presentasjon av fagdirektør 

Anette Clausen fra Arkivverket med status for mye 

av det som skjer i Arkivverket. Etterfulgt av et 3,5 

timers foredrag om DNA for nybegynnere med 

Heidi Sitara Fjeldvig. 

Jubilanter 

I alt hadde 11 lag 20- eller 25-årsjubileum i 2018 

og 2019. Dette ble markert med takk og utdeling 

av diplomer under konferansen. Slekt og Data 

Salten, Rogaland, Oslo/Akershus, Møre og 

Romsdal og Sør-Trøndelag hadde alle 25-

årsjubileum, mens Østfold, Oppland, Hedmark, 

Sogn og Fjordane, Telemark og Buskerud rundet 

20 år.  
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Andre samlinger og representasjon 

Påfyll av kunnskap og kunnskapsdeling. 
 

 

DNA-samling 

Det ble gjennomført samling for DNA-

koordinatorer helgen 1. og 2. juni 2018. 

Seminaret var ledet av Heidi Sitara Fjeldvig og i 

alt deltok 11 deltakere fra 9 distriktslag. 

 

 WEB-samling 

Det var samling for alle nettredaktører i 
september 2018. Generalsekretæren ledet 
samlingen som bestod av opplæring i Drupal og 
tips til innhold på nettsiden.  

  

IT-utvalget 

IT-utvalget hadde samling på Kongsberg 30.-31. 
mars 2019 med fokus på orientering og flytting 
av gamle løsninger over til nye server.   

Generalsekretæren på tur   

Slekt og Data har en liten administrasjon, men 

har som mål å besøke distriktslag og 

samarbeidspartnere, og representere Slekt og 

Data der det er mulig.  

  

I løpet av perioden har generalsekretæren blant 

annet besøkt Slekt og Data Sør-Trøndelag, Vest-

Agder, Haugaland, deltatt på årsmøtene til 

Kongsberg og Oslo/Akershus, og 

jubileumsfeiringer i Hedmark og Oppland. I tillegg 

har hun deltatt på jubileene til HIFO og Norsk 

Heraldisk forening og Kulturvernforbundet. 
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Slektsforskertur til i kvenenes rike 

Tur til Tornedalen i samarbeid med Norske 
kveners forbund og Landslaget for lokalhistorie. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tur til Tornedalen 

Sommeren 2019 arrangerte Slekt og Data i 

samarbeid med Norske Kveners Forbund og 

Landslaget for lokalhistorie, for andre gang tur til 

Tornedalen, der flere steder på finsk og svensk 

side av grenseelven ble besøkt. Turen gikk blant 

annet via Rovaniemi, Övertorneå, Kengis og 

Tärendö. 

 

Nærmere 50 personer deltok på turen.  

I arrangementskomiteen fra Slekt og Data deltok 

Bente Nordhagen og Sigbjørn Elvebakken.  
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Studietur til USA 

I 2019 arrangerte Slekt og Data for femte gang 
medlemstur til USA. 
 

 
Ivrig studering av gamle protokoller ved University of North Dakota i Grand Forks. 

 

 

 

 

 

Populær tur 

I 2019 arrangerte Slekt og Data for femte gang 

en to ukers tur til USA. Turen startet i Seattle, 

med retur fra Minneapolis.  Turene er populære, 

og i alt deltok 31 personer. Fra Slekt og Data 

deltok Jonny Lyngstad som reiseleder.  

 

Turen gikk gjennom flere av de områdene der 

det tidligere var store norske bosettinger. Det 

var besøk ved muséer og arkiver, og stopp på 

steder med viktige historiske hendelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reisefølge samla utafor Stavig House i Sisseton. 
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Styrets og administrasjonens andre 
saker i perioden 
 

 

Oppfølging av Landsmøtesaker 

 

Ungdomsrabatt  

Landsmøtet besluttet å innføre ungdomsrabatt 

for personer under 30 år. Dette ble innført i 2019 

da vi fikk nytt medlemssystem som gav mulighet 

til dette uten store utviklingskostnader. 

  

Instrukser for dokumentasjon  

Landsmøtet besluttet at nytt styre skulle 

gjennomgå instrukser for dokumentasjon i 

lag/utvalg/grupper og større prosjekter, for å 

sikre at dokumentasjonen både blir laget og 

lagret for ettertiden.  

 

Styret laget mal for arkivnøkkel til Office365. Det 

ble gitt presentasjon og opplæring av dette på 

ledersamlingen 2018. De fleste lagene lagrer nå 

all relevant informasjon på sitt område på 

Office365, i tillegg til at mange er kommet langt i 

å overføre tidligere dokumentasjon opp i 

Office365. I forslag til nye vedtekter er det også 

trygg arkivering tatt med. Informasjon i styret og 

i administrasjonen lagres også på egne områder 

i Office365.  

 

Revidere vedtekter   

Landsmøtet besluttet at forslaget fra 

Kontrollkomiteen om rekkefølge på varaer i 

styre, kontrollkomite eller valgkomite, tas med i 

en større gjennomgang av vedtektene i 2020.  

 

Denne gjennomgangen er blitt gjort. Målet har 

ikke vært å gjøre store prinsipielle endringer, 

men derimot å modernisere, forenkle og 

tydeliggjøre innholdet der det er nødvendig. Og 

dessuten sikre at alle retningslinjer og vedtekter 

i hele organisasjonen som danner en samlende 

helhet.  

 

En skisse til reviderte vedtekter ble presentert 

på tillitsvalgtkonferansen våren 2019. De ble 

deretter sendt på høring blant distriktslagene før 

de ble fremlagt og drøftet i grupper på 

ledersamlingen høsten 2019. Endringsforslag 

ble innarbeidet og en siste versjon ble sendt på 

enda en høring i distriktslagene. Forslag til 

reviderte vedtekter blir lagt frem på landsmøtet 

2020.  

  

GDPR – EUs forordning for personvern 

Stortinget vedtok i mai 2018 en ny 

personopplysningslov som gjennomfører EUs 

personvernforordning (GDPR -The General 

Data Protection Regulation) i Norge. Den nye 

personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 

2018. Det nye regelverket gir virksomheter nye 

plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.  
  

Følgende er gjort:  

• Fått nytt medlemssystem og innlogging som 
tilfredsstiller kravene til GDPR. 

• Fått på plass databehandleravtaler med alle 
relevante leverandører.  

• Fått på plass personverndokument og 
kartleggingsskjema til internt bruk over hvilke 
opplysninger vi har.   

• Det er sendt ut informasjon til lagene, og 
GDPR har vært tema på ledersamlinger.  

 

Ny digital strategi og IT-strategi   

Slekt og Data styrer etter en strategi- og 

tiltaksplan, inkludert en kommunikasjonsstrategi. 

Vi manglet imidlertid en digital strategi og IT-

strategi. Dette kom på plass i november 2018.  
 

Den digitale strategien viser hvilken retning Slekt 

og Data bør utvikle seg for å utnytte de 

muligheter digitaliseringen kan gi og som best 

kan ivareta virksomhetens formål. IT-strategien 

skal bidra til å gjøre Slekt og Data i stand til å 

gjennomføre og ivareta våre mål og oppgaver 

definert i strategiplanen for 2018-2022.  

Strategiene må ses i sammenheng. 
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Gravminnebasen  

En uunnværlig kilde for slektsforskere og en 
viktig dokumentasjon av vår historie.   
 

 
 

 

 

Om Gravminnebasen 

Gravminnebasen er en tjeneste Slekt og Data 

tilbyr for å gjøre slektsforskning enklere for egne 

medlemmer - og alle andre som leter etter sine 

forfedre.  

 

Ved utgangen av 2019 hadde basen cirka  

2 893 000 registrerte gravminner hvorav  

2 043 000 gravminner med bilder. Siden basen 

ble opprettet 25. august 2005 har det så langt 

vært registrert 162 960 000 søk. De siste årene 

har det vært cirka 15 millioner søk i basen i året.  

 

Gravminnebasen kan hjelpe deg å finne: 

• Gravstedet til avdøde slektninger. 

• Fødsels- og dødsdato til avdøde 

slektninger. 

• Oversikt over gravlagte på ulike 

gravplasser. 

• Bilder av gravminner og gravsteiner. 

 

 

Gravminner er viktige kulturminner 

Gravminneprosjektets målsetning er å 

fotografere alle gravminner på norske 

gravplasser, registrere personopplysninger fra 

disse og gjennom dette bevare, dokumentere og 

formidle denne delen av vår historie.  

 

Enormt dugnadsprosjekt 

Gravminnebasen er et enormt dugnadsprosjekt. 

Bak basen ligger tusenvis av timer med frivillig 

arbeid. Slekt og Data har et godt samarbeid med 

kirkeverger over store deler av landet.  

 

Gravminner er under kontinuerlig arbeid. Hvert 

distriktslag har egne gravminnekoordinatorer 

som organiserer registreringen i sitt distrikt. 

Initiativtaker og prosjektleder er  

Renathe Wågenes.  
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Rettigheter og databasevern 

Gravminnebasen er vernet av databasevernet 

(sui generis). Dette gir Slekt og Data enerett til å 

råde over hele eller vesentlige deler av 

databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk 

av databasen, jf. åndsverkslovens § 24 og 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/9/EF av 

11. mars 1996 om rettslig vern av databaser. De 

enkelte poster i Gravminnebasen er ikke vernet 

av opphavsretten. Den enkelte kan fritt hente ut 

opplysninger til eget privat bruk.  

 

MyHeritage stjal Gravminnebasen 

Styret ble i oktober 2019 gjort kjent med at 

MyHeritage hadde tatt alle gravminnedataene 

våre og lenket disse opp i egen kildesamling 

som et tilbud fra MyHeritage.  

 

Det ble umiddelbart sendt e-post til MyHeritage 

og vi kontaktet advokat som fulgte opp saken 

direkte mot MyHeritage globalt. I tillegg 

informerte vi også om tyveriet på egen nettside 

og via Facebook.  

 

Vår advokat i Bing og Hodneland skrev et 

protestbrev til adm.dir. i MyHeritage globalt med 

kopi til MyHeritage Norge, med beskjed om å 

dokumentere at de hadde fjernet alle våre data 

fra samtlige servere og backuper. Dette ble 

skriftlig bekreftet fra MyHeritage innen utgangen 

av svarfristen på 14 dager.  

 

Nye Gravminner begynner å finne sin form 

I 2019 gjennomførte vi flere workshoper i 

samarbeid med vår nettsideleverandør CoreTrek 

og fikk på plass en detaljert kravspesifikasjon og 

prototype til design for en ny database. Høsten 

2019 inngikk vi avtale med CoreTrek om 

bygging av den nye Gravminnebasen og endelig 

database skal lanseres våren 2020.  

 

Oppfølging av Gravminnebasen er gjort av en 

arbeidsgruppe bestående av Morten 

Thorvaldsen, Jan Fredrik Sagdahl, John 

Ludvigsen, Renathe Wågenes og Anne Schiøtz. 

 

I 2019 søkte vi også Kulturrådet om ytterligere 

prosjektstøtte og ble tildelt 250 000 kroner. Dette 

kom i tillegg til de 150 000 kronene vi ble tildelt i 

2016. Til sammen har vi altså fått 400 000 

kroner i støtte fra Kulturrådet til dette viktige 

prosjektet. Samt ytterligere 35 000 kroner til 

opplæring av koordinatorer som vil bli 

gjennomført i 2020.   

 

Fornyelsen er viktig for å sikre og bevare 

innholdet som har stor samfunnsnytte og 

betydning. I tillegg skal det gi bedre søk og 

legge til rette for flere automatiserte prosesser 

som gjør at nytt innhold kan publiseres enklere 

og raskere.  

 

 

______________________________________ 

 

Slektsforum 
 

Styret har i perioden også vært opptatt av å 

fornye og oppgradere dagens versjon av 

Slektsforum.  

 

En egen gruppe med blant annet John 

Ludvigsen, Morten Thorvaldsen og Viggo Eide 

har testet ut hvilke tekniske muligheter som 

finnes. Dette arbeidet er en del av den generelle 

oppdateringen av organisasjonens 

modernisering av IT-arkitektur og servere.  

 

Nytt Slektsforum vil bli lansert våren 2020.  
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Nytt og moderne medlemssystem 
 

 

 

Nytt medlemssystem i 2019 

Slekt og Data har hatt gode medlemssystem i 

mange år. Det forrige medlemssystemet 

tilfredsstilte imidlertid ikke alle de nye kravene til 

GDPR og krevde flere unødvendige manuelle 

operasjoner. Styret besluttet i 2019 å skifte 

system. Det ble satt ned en arbeidsgruppe i 

styret og administrasjonen som laget en 

kravspesifikasjon og innhentet tilbud fra ulike 

leverandører. I august 2019 skiftet vi 

medlemssystem fra Focusnett til Zubarus.  

 

Ny innlogging  

Det har lenge vært et ønske fra medlemmene å 

selv lage sitt eget passord. I november 2019 

gikk vi derfor over til innlogging på nettsiden 

med mobilnummer og eget valgfritt passord. 

Cirka halvparten av medlemmene har logget seg 

inn på nettsiden ved utgangen av året. De gamle 

tjenestene våre vil gradvis flyttes over på 

samme plattform som nettsiden, og vil da kunne 

bruke samme innlogging. Det er en ulempe for 

medlemmene at vi ikke kan oppgradere alle 

systemer samtidig, men dette koster svært mye 

og må derfor tas gradvis.   

 

Tilfredsstiller krav til GDPR 

Det nye medlemssystemet tilfredsstiller alle krav 

til GDPR. Det har automatisert alle prosesser 

med registrering av nye medlemmer og spart 

administrasjonen for daglig manuell oppfølging.  

 

Løpende medlemskap 

Zubarus gir mulighet for å tilby løpende 

medlemskap, fremfor fakturering av 

medlemskontingenten en gang i året i januar 

som vi har praktisert før. Styret besluttet i 

september 2019 å gå over til løpende 

medlemskap. Det er ryddig og betyr at alle nye 

medlemmer får 12 måneders medlemskap 

uansett når på året de melder seg inn.  

 

 

 

Gode rapporter og muligheter for kampanjer 

Systemet har brukervennlige og oversiktlige 

rapporter og i tillegg har det muligheter for 

verve- og kampanjekoder som var etterspurt.  

 

Leder eller andre ansvarlige i hvert distriktslag 

og lokallag har tilgang til medlemmene i sitt 

distrikt og kan enkelt sende e-post med relevant 

informasjon til medlemmer som har samtykket til 

dette.  

 

 
Nytt medlemssystem gir mulighet for vervekampanjer. 
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Videreutvikling av nettsiden  

Hundrevis av artikler etter emner og stikkord. 
 

Innholdsrik nettside 

På nettsiden vår finner medlemmene 

nyhetsstoff, kilder og andre relevante 

slektsverktøy. I tillegg har alle distriktslag egne 

sider med aktuell informasjon for sitt distrikt som 

bedre synliggjør det store tilbudet som finnes 

rundt om i landet. I løpet av de siste årene er det 

blitt tilført ytterligere flere titalls fagartikler.  

 

Hundrevis av fagartikler etter emner 

Nettsidene er i løpet av de siste to årene fått 

ytterligere 10-talls spennende fagartikler som 

hjelper medlemmene å finne sine forfedre i kjent 

og ukjent arkivmateriale.  

 

I 2019 fikk vi på plass mulighet til å tagge alle 

artikler med både kategorier og stikkord. Det 

gjør det enklere å finne flere artikler innenfor 

samme emner. Det ble også gjort mindre 

endringer på forsiden.  

 

Vedlikeholdsavtale 

I 2018 kom en større sikkerhetsoppdatering som 

vi oppdaterte til i 2019. Sikkerhetsoppdateringen 

var krevende, men nødvendig. Slekt og Data 

inngikk også en drifts- og supportavtale for 

nettsidene med CoreTrek i 2019. Avtalen sikrer 

forsvarlig drift og vedlikehold av nettsiden. 
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Medlemsbladet Slekt og Data 

Populært blad med spennende temaer.

 

 

 

 

 

Medlemsbladet Slekt og Data 

Medlemsbladet utgis fire ganger i året. 

Redaksjonsleder og journalist er Ida B. A. 

Hundvebakke og redaktør er generalsekretær.  

 

Bladet skal gi medlemmene kunnskap og 

inspirasjon. Det er særlig vektlagt at artiklene 

skal vise til relevante kilder som hjelp for 

leserne. Hvert blad har et eget tema. Det 

prioriteres å finne innhold både fra egne 

medlemmer og universitets- og arkivmiljø som til 

sammen gir en god helhetlig inngang til stoffet.   

 

Temaer for perioden har vært:  

Krig, Sykdom og helse, Yrker og utdannelse, 

Kommunale arkiv, Gård og grunn, Lov og rett og 

Ferie og Fritid.  

 

Samarbeid med Aftenposten Historie  

Slekt og Data ble i 2019 kontaktet av 

Aftenposten Historie med forslag om et 

samarbeid og gjenbruk av enkelte av våre 

artikler i Aftenposten Historie mot synliggjøring 

av vår logo og mulighet for gratis annonsering. 

To av våre artikler stod på trykk i 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ida Bergitte Hundvebakke er journalist og 

redaksjonsleder for bladet 
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Nyhetsbrev og sosiale medier 
 

 
 

Nyhetsbrev 

Vi bruker Mailchimp til å sende ut jevnlige 

nyhetsbrev. Vi deler saker fra nettsiden vår og 

målet er at flere skal bli kjent med og bruke 

innholdet på nettsidene våre og få tips og råd 

som kan hjelpe dem videre i slektsforskningen 

sin. Vi sender stort sett ut 1-2 nyhetsbrev i 

måneden.  

 

Facebook 

Vi har 7100 følgere på Facebook-siden vår, en 

økning fra 5 657 ved utgangen av 2017. Vi deler 

primært egne artikler, men også annet relevant 

stoff. Facebook er en viktig kanal for å skape 

engasjement, tiltrekke oss nye medlemmer og 

kommunisere med eksisterende medlemmer. 

Nye innstillinger hos Facebook gjør at vi ikke når 

like mange som før, uten å måtte betale.  

 

Webinar 

I 2019 gjennomførte vi for første gang webinar. 

Dette er foredrag og presentasjoner på nett som 

medlemmene kan følge hjemme på sin egen 

PC. Vi hadde to nybegynnerkurs og et foredrag 

om slektsforskning i USA. Vi bruker plattformen 

Webnararjam. Tilbakemeldingene er positive, og 

dette er helt klart noe vi bør gjøre mer.  

 

 

 

 

Nettbutikk 

Vi har en nettbutikk hvor medlemmene kan 

kjøpe og laste ned ulike hefter i pdf.  

I 2019 laget vi et nytt hefte med veiledning til 

hvordan man kan søke i Digitalarkivet. Heftet er 

gratis for medlemmer.  
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Synlighet i media  

 
 

 

Avisartikler, radio og TV 

Slekt og Data får jevnlig forespørsler om deltakelse 

i media, men kan med fordel jobbe enda mer aktivt 

ved å selge inn flere artikler a la reportasjen vi 

solgte inn til Aftenposten (bildet over).   

 

Generalsekretær har deltatt i «Praktisk info med 

Jon Almaas» på TVNorge, God Morgen nyhetene 

til TV2, i tillegg til radio. Vel så viktig er artiklene 

som distriktslagene får på trykk lokalt.  
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Samarbeidspartnere 

Slekt og Data er tilsluttet paraplyorganisasjoner 
som arbeider for å fremme betydningen av 
frivillighet og kulturarv. 
 

 

Norges kulturvernforbund 

Kulturvernforbundet arbeider for å styrke 

kulturvernets og kulturarvens rolle i norsk 

samfunnsliv. Kulturvernforbundet er en 

paraplyorganisasjon og representerer over  

230 000 medlemmer. Slekt og Data er 

samlokalisert med Kulturvernforbundet og har et 

godt samarbeid. Vi har også bidratt med innlegg 

på flere av deres konferanser . 

 

Studieforbundet kultur og tradisjon 

Studieforbundet er en frivillig organisasjon som 

arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen 

som gis i medlemsorganisasjonene. De arbeider 

for at det skal være mulig for alle, som bor i 

Norge, å bli kjent med og lære kulturuttrykk og 

folkelige tradisjoner i skapende og trygge 

fellesskap. 

 

Generalsekretær i Slekt og Data har også vært 

vara/styremedlem i styret til Studieforbundet fra  

2016/2019. 

 

Frivillighet Norge 

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige 

organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig 

frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i 

frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og 

samfunnsliv.  

 

Norske Kveners Forbund 

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) 

er en landsomfattende organisasjon bestående av 

kvenske og finske lag og foreninger, bygdelag, 

kulturlag, næringsøkonomiske sammenslutninger o.l. 

NKF/RK har som formål å arbeide for å bedre og 

fremme kvenenes og de finskættedes stilling både 

sosialt, kulturelt og økonomisk. Utgangspunktet for 

samarbeidet var et ønske om å stimulere interessen og 

kunnskapen for slektsforskning knyttet til de kvenske 

slektene i Norge.  

 

Kolanordmenn 

Gunn Gjervoldstad i Slekt og Data Vest-Agder har tatt 
initiativ til et samarbeid mellom Det regionale museet i 
Murmansk og Slekt og Data Nord. Formålet med 
prosjektet er å bevare historier og knytte kontakter med 
etterkommere, mennesker og foreninger som er 
interessert i denne spesielle historien om de nordmenn 
som utvandret til Russland. Historiene og 
slektsbåndene deles gjennom en egen nettside på 
TNG.  
  

Abelia 

I 2017 ble Slekt og Data medlem i Abelia som er 

NHOs forening for kunnskaps- og 

teknologibedrifter. Medlemskapet gir gode 

møteplasser for å holde seg oppdatert på 

digitale endringer og treffe nyttige kontakter.  

Presentasjon på Kulturvernkonferansen om frivillighet 

i arkivsektoren. 
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Godt samarbeid med Arkivverket 

 
Arkivverket 

Slekt og Data har et tett og godt samarbeid 

med Arkivverket. Vi samarbeider både om 

digitalisering og tilgjengeliggjøring av 

arkivmateriale, samt bidrar med hjelp til 

besøkende slik at de kan finne sine røtter.  

 

Vi fornyet avtale om publikumsveiledning i 2018.  

Avtalen med Slekt og Data styrker statsarkivene 

lokalt og bidrar til å gi etterspurt brukerveiledning 

til publikum.  

 

 

Digitalarkivet som digital portal for alle arkiv 

I desember 2018 la Arkivverket ned den digitale 

grunnsteinen for Digitalarkivet som portal for 

digitalt arkivmateriale fra alle arkiv i landet. 

Generalsekretær i Slekt og Data var invitert til å 

holde en tale. Selve åpningen ble gjort av 

daværende kulturminister Trine Skei Grande. 

 

 

NOU for ny arkivlov  

Et godt samarbeid gir også mulighet til å møte 

andre deler av arkivsektoren. Slekt og Data ble 

blant annet invitert til å delta i sofasamtale om 

NOU-en Fra kalveskinn til datasjø som kom i 

2019, hvor generalsekretæren deltok.  

 

 

 

 

 

Riksarkivar Inga Bolstad og daværende kulturminister Trine Skei Grande og generalsekretær Anne Schiøtz 

Slektshjelp på Riksarkivet 
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Politikk og samfunn 

Slektsforskning er en viktig del av vår immaterielle 
kulturarv. Uten slekts- og personhistoriene risikerer 
vi at viktig samfunnshistorie går tapt. 
 

 

Lobbyarbeid 

Vi har fortsatt vårt lobbyarbeid i form av møter med 

politikere, deltagelse på høringer og 

innspillsmøter. Dette har blant annet resultert i at 

slektsforskning i større grad har blitt synlig som et 

viktig bidrag til arbeidet for å ta vare på historien 

vår. Alle våre innspill ligger også på nettsiden vår, i 

tillegg til på regjeringens nettsider. Det har i denne 

landsmøteperioden vært flere viktige meldinger og 

NOU-er som har vært relevante for 

slektsforskning. De viktigste nevnes her.  

 

Ny kulturmelding 

Regjeringen kom i desember 2018 med ny 

kulturmelding; Kulturens kraft — Kulturpolitikk for 

framtida. Meldingen danner grunnlaget for en 

overordnet politisk debatt om kulturpolitiske 

utfordringer i årene som kommer. Slekt og Data 

deltok på innspillsmøte og leverte også skriftlig 

innspill. Og vi er svært glade for at betydningen av 

slekts- og lokalhistorie er trukket frem i den nye 

kulturmeldingen.  

Statistikklov 

Vi gav høringsuttalelse til Finansdepartementets 

NOU 2018:7 - Ny lov om offisiell statistikk og 

Statistisk sentralbyrå. Utvalgets forslag innebar 

evig taushetsplikt på folketellingene. Vi leverte 

høringssvar hvor vi sterkt argumenterte for at 

forslaget om evig taushetsplikt ikke måtte 

gjennomføres. Høringsrunden var et tett 

samarbeid med en rekke andre 

bransjeorganisasjoner og sammen fikk vi stoppet 

forslaget.  

 

Forslag til ny arkivlov 

Arkivlovutvalget overleverte sin utredning NOU 

2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om 

samfunnsdokumentasjon og arkiver,  

til Kulturdepartementet i april 2019. Slekt og Data 

deltok på møte med utvalget og kom med våre 

innspill. Forslag til lov kom på høring og vi leverte 

høringsinnspill i desember 2019. Slekt og Data 

ønsker en ny og moderne arkivlov velkommen. 

Forslaget til ny lov speiler den digitale tiden vi nå 

Budsjetthøring på Stortinget 
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lever i og er fleksibel nok til i kunne dekke lovens 

formål også fremover.  

 

Som slektsforskerorganisasjon er vi også glade for 

at det kommer tydelig frem at formålet med loven 

er at den skal legge til rette for både forskning 

og annen type granskning. Utvalget viser til 

slektsforskning som et viktig eksempel på «annen 

type granskning». 

 

Forvaltningslov 

Et lovutvalg la frem sin utredning og forslag til ny 

lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning 

(forvaltningsloven). Forslaget fikk høringsfrist i 

desember 2019 hvor vi leverte et kort høringssvar. 

Slekt og Data er spesielt opptatt av at 

begrensinger og bortfall av taushetsplikt blir 

grundig drøftet og likebehandlet. Vi poengterte at 

vi ser behovet for en videre utredning for å sikre 

like faglige retningslinjer på tvers i forvaltningen og 

arkivsektoren som sikrer innbyggerne en effektiv, 

lik og rettferdig behandling av krav om innsyn. 

Spørsmål knyttet til taushetsplikt og innsyn bør 

derfor utredes videre og også omfatte kommunal 

sektor og andre typer arkivinstitusjoner.  

 

Kulturminnemelding 

Regjeringen skal komme med en ny 

kulturminnemelding i 2020. Slekt og Data deltok på 

innspillsrunden. Vi poengterte at den nye 

meldingen også må ivareta vår immaterielle 

kulturarv. Farokonvensjonen, som Norge ratifiserte 

i 2008, var nyskapende fordi den flyttet 

perspektivet fra objekter til mennesker og 

samfunn. Konvensjonen tar utgangspunkt i 

menneskenes rett til kulturarv, rett til å tolke sin 

egen historie og sine egne kulturminner. 

Slektsforskning bidrar nettopp til å gjøre historien 

relevant for den enkelte. 

 

Nye lærerplaner 

Forslag til nye lærerplaner har vært på høring og vi 

sendte et kort innspill hvor vi påpekte at kunnskap 

om familiehistorie gjør historiefaget relevant for 

den enkelte og at dette derfor bør gjenspeiles i 

lærerplanene på grunnskole og vgs. 

 

 

 

 

 
 

 
Innspill til Kulturmeldingen for kulturministeren 
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Faglige utvalg og grupper 
 

IT-utvalget 

John Ludvigsen (leder) 

Espen Berg (programmerer) 

Nils Tolleshaug (programmerer, spesielt Java) 

Simen Øvrebø 

 

Gravminner 

Renathe-Johanne Wågenes (leder)  

Asle Jonassen  

Kirsti Arctander (innsendte korrigeringer) 

Jakob Eitrheim  

Nils Tolleshaug (teknisk) 

 

Nye Gravminner 

Renathe-Johanne Wågenes  

John Ludvigsen 

Morten Thorvaldsen 

Jan Fredrik Sagdahl 

Anne Schiøtz 

 

Arbeidsgruppe Kvener 

Bente Nordhagen (Slekt og Data) 

Sigbjørn Elvebakken (Slekt og Data) 

Trygg Jakola (NKF – RK) 

Øyvind S. Larsen (NKF – RK) 

 

Kolanordmenn 

Gunn Gjervoldstad 
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Vi gjør  

slektsforskning 

enklere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


