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Horing - Soknad om endring av fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder 

Norsk Arkivrad (NA) viser til Kommunal- og Regionaldepartementets horingsbrev av 02. mai 
2012 der departementet ber om innspill til S0knaden og rapporten om endring av 
fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Vest-Agder. 

NA er landets st0rste frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca. 1200 
medlemmer, og medlemsmassen bestar bade av virksomheter og enkeltmedlemmer. 
Organisasjonen har medlemmer fra alle deler av landet, og fra bedrifter og organisasjoner fra 
offentlig- og privat sektor. NA er opptatt av hvordan arkiver blir dannet (arkivdanning). En 
god arkivdanning har stor betydning for virksomheters daglige arbeid og drift, og er en 
forutsetning for a sikre dokumentasjon for ettertiden. 

NA er ikke h0ringsinstans, men har lest rapporten med stor interesse fordi forslaget til ny 
organisering pavirker arkivene i organisasjonene som er ber0rt. Vare kommentarer gjelder 
altsa ikke beslutningen om endring av fylkesgrensen, men handler om utfordringer knyttet til 
gjemiomf0iing og oppf0lging av et slikt vedtak. 

Kommentar til kap 3.6 om stottefunksjoner, sentraliserte tjenester og fagfunksjoner og 
kap 3.10 om omstillingskostnader 

Rapporten viser i kap 3.6 til arkiv som en av flere st0ttefunksjoner som beiwes av en 
eventuell grensejustering. Offentlig arkivtjeneste har som mal a st0tte opp om virksomhetens 
og innbyggernes behov pa best mulig mate med utgangspunkt i de lov- og myndighetskrav 
som til enhver tid gjelder. Med dette som utgangspunkt er det naturlig for arkivtjenester a. 
tilpasse seg de endringer som matte skje som f0lge av en grensejustering. 

Erfaring viser imidlertid at omorganisering er svasrt ressursla-evende for arkivtjenesten. Det 
kan vasre lett a miste oversikten over hvilken tilh0righet arkivene far ved oppsplitting og 
flytting av ansvarsomrader og tjenester. Hvilke arkivsaker skal beholdes hvor? Hvilke 
arkivsaker ma avsluttes? Hvilke arkiver skal avleveres hvor? Hvilke arkivsaker kan 
videref0res i de ulike organene? Hvordan handteres personalmappene etter 



virksomlietsoverdragelse? Der flere arkivskapere er involvert vil det kunne oppsta tvil om hva 
som skal skje med arkivmaterialet og hvem som skal betale for hva. Dersom arkivmaterialet 
skal avleveres, ma midler avsettes til ordningsarbeid - og dersom bevarings- og 
kassasjonsvurdering av materialet ildce er foretatt tidligere, ma det g]0res i denne forbindelse. 

Norsk Arkivrad onsker med dette a understreke viktigheten av a identifisere de arkivmessige 
konsekvenser som f0lge av en grensejustering. Tiltak ma planlegges tidlig i prosessen for a 
siki'e arkivbestanden og de nye arkivrutinene i tide. Nodvendige ressurser til arbeidet ma 
innga som en del av engangskostnadene knyttet til omstillingsprosessen. Dersom dette 
arbeidet ikke har tilstrekkelige fokus og tilf0res nok ressurser vil det kunne f0re til redusert 
arkivkvalitet, noe som kan ga ut over den enkelte innbygger eller ansatte sin rettsikkerhet og 
svekke arkivets historiske verdi. 
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