Forskningsrådet
v/ Erna Wenche Østrem

Oslo, 17. august 2012

Norsk Arkivråd (NA) merker seg at ingen representanter fra arkivsektoren har vært
representert i forbindelse med de forberedende dialogmøtene omkring fornyelse og
innovasjon av offentlig sektor. Derfor ønsker vi med dette å gi noen kommentarer til Ny
policy for innovasjon i offentlig sektor.
NA er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca.1200 medlemmer, og
medlemsmassen består både 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 å sikre
dokumentasjon for ettertiden.
NA er svært positiv til økt satsing på innovasjon i offentlig sektor, og slik forskning og
innovasjon berører så absolutt arkivsdanningsfunksjonen. Arkivfeltet er lovpålagt innenfor all
offentlig virksomhet (også den offentlig eide) og er således et gjennomgripende fagfelt i all
offentlig forvaltning. For eksempel er det arkivfaglige perspektivet interessant i
innovasjonsprosjekter innenfor effektivisering av offentlig sektor, statens satsing på ”Digitalt
førstevalg” og utvikling av elektroniske tjenester for befolkningen. NA er allerede i dialog med
Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for Arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap, om
forskning på arkivdanning, et fag i skjæringspunktet mellom IKT, forvaltning og jus. NA ser
likevel behov for en bredere kontakt med andre forskningsmiljøer enn de arkivfaglige, og kunne
tenkt oss forum hvor ulike forskningsmiljø og representanter for myndigheter og Forskningsrådet
møtes.
NA representerer medlemmer med en fagprofesjon som ofte kan være en ressurs for
innovasjonsprosjekter, men som for sjelden er aktør i utviklings- og forskningsprosjekter. NA
foreslår derfor at Forskningsrådets strategi under punkt 3.2 Samspillet forskning – utdanning
– praksis mer eksplisitt vektlegger verdien av tverrfaglighet i utviklingsprosjektene knyttet til
forbedring i en sektor eller fagområde.
I strategiutkastet står det at Forskningsrådet vil satse på ”utvikling av nettverk og
samarbeidsstrukturer mellom offentlige aktører, brukere og næringslivet med fokus på å utvikle
og ta i bruk nye løsninger på offentlige oppgaver ”. NA foreslår at det ”tverrfaglige” vises særskilt
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oppmerksomhet fra Forskningsrådets side ved etablering av slike nettverk, og mener at dette bør
være en ambisjon som er uttrykt i strategien.

NA mener at prosjektene eksempelvis vil ha nytte av å trekke med arkivarene i innovasjonsrettet
forskning for å avdekke kostnader ved lite effektiv forvaltning av informasjon med betydning
for enkeltpersoners rettigheter, myndigheters maktutøvelse, levering av tjenester eller ved
saksbehandling.
Alle offentlig virksomheter er pålagt å dokumentere, men det offentlige er på ingen måte gode
nok til å følge opp alle dokumentasjonskrav og skape komplette arkiver for senere bruk. At
dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig trygget som informasjonskilder ser vi påpekt i flere
sammenhenger, i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner i kommunale og statlige
virksomheter, i riksarkivarens tilsynsrapporter for departementer og direktorater, og i interne
evalueringer, for eksempel Politidirektoratets Evaluering av politiets innsats 22.juli 2011.
Vi forslår derfor at det i strategien vil hete: Forskningsrådet vil satse på utvikling av nye netteverk
og samarbeidsstrukturer mellom offentlige aktører, brukere, profesjonsområder og næringslivet
med fokus på å utvikle nye løsninger på offentlige oppgaver”.
På denne måten vil Forskningsrådet legge et press på seg selv i å bidra til nyskaping ved å støtte
prosjekter som ser på innovasjonsprosjekter ut fra nye faglig samspill, og stimulere til nye
problemstillinger for å se på utvikling av offentlige tjenester eller sikring av samfunnsverdier slik
som bevaringsverdig informasjon.

Med hilsen
Vilde Ronge
Leder
Norsk Arkivråd
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