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INNLEGG - BUDSJETTHØRING I STORTINGETS FAMILIE- OG KULTURKOMITÉ,  
2. NOVEMBER 2017  

 

 

På vegne av Norsk Arkivråd vil jeg takke for muligheten til å komme hit også i år og 

presentere våre innspill til budsjettforslaget for 2018.  

 

Mitt navn er Ingvild Korsnes Daasvand, og jeg er styremedlem i Norsk Arkivråd.  

 

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon. Den er åpen for alle som 

arbeider med eller er interessert i arkiv- og dokumentforvaltning. Organisasjonen har ca. 

1200 medlemmer fra alle deler av landet, inkludert bedrifter og organisasjoner fra både 

offentlig og privat sektor.  

 

En forutsetning for å sikre arkiver som understøtter effektive arbeidsprosesser i 

forvaltningen er gode politiske beslutninger og prioriteringer. Fokuset må være utnyttelse av 

mulighetene for bedre tjenester og verdiskaping som informasjonssamfunnet og teknologien 

åpner for. Derfor er det viktig for oss å være her også i år og bidra til oppmerksomhet på 

dette viktige feltet. 

 
Vi savner en koordinert og helhetlig satsing på gode digitale arkivløsninger for offentlig 

forvaltning. Hele prosessen med å definere, skape og bruke informasjon som er digitalt skapt 

og skal bevares digitalt krever mer enn en kulturhistorisk tilnærming som den 

Kulturdepartementet har.  

 

Vi mener derfor det er gode argumenter for å dele ansvaret for arkivfeltet og plassere 

ansvaret for den digitale delen et annet sted enn i Kulturdepartementet. Vi inviterer gjerne 

til en debatt om hvor ansvaret for livsløpet til samfunnskritisk informasjon best ivaretas. 

 

Norsk Arkivråd har tidligere etterlyst midler til revisjon av arkivlov og –forskrift, og er veldig 

glade for at dette arbeidet nå er prioritert og at lovutvalget er i gang med sitt arbeid. Vi 

savner imidlertid representasjon fra arkivdanningssiden i utvalget. Uten god og moderne 

arkivdanning blir det ikke materiale til depot eller historikerne senere.  
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Det er etter vår mening ikke tilstrekkelig at f.eks. Norsk Arkivråd vil bli hørt underveis i 

arbeidet. Her burde det vært med noen som arbeider der arkivene skapes i kommune eller 

stat. Når det er sagt, vil vi understreke at de andre deltakerne er dyktige fagfolk, men det 

mangler altså minst et medlem! 

 

Norsk Arkivråd er svært glade for at økte bevilgninger og samarbeid mellom Arkivverket og 

Nasjonalbiblioteket vil medføre at avleveringsstoppen kan oppheves. For mange av våre 

medlemmer er avleveringsstoppen en utfordring både praktisk og økonomisk, og det er 

veldig positivt at det nå vil bli lettere å både å få avlevert materialet og å gi allmennheten 

tilgang til det når det er avlevert. Generelt ser vi positivt på et utstrakt samarbeid mellom 

Arkivverket og Nasjonalbiblioteket, og tror at dette kan være nyttig blant annet fordi 

Nasjonalbiblioteket har viktig kunnskap om digitalisering og tilgjengeliggjøring av nettsider, 

som Arkivverket kan dra nytte av. 

 

Videre er vi positive til at Arkivverkets prosjekt for å  bidra til en mer smidig måte å håndtere 

løpende overføring av elektronisk arkivmateriale fra de som skaper arkivene til 

langtidsbevaringen i depot. Det er derfor et viktig grep å gi Arkivverket øremerkede midler til 

å fortsette dette arbeidet. 

 
Norsk Arkivråd er opptatt av dokumentfangsten i offentlig sektor, og ser de samme 

utfordringene som nevnes i budsjettproposisjonen når det gjelder digitalisering og fangst av 

dokumentasjon fra ulike systemer, samarbeidsportaler og e-post. Det sies lite om 

arkivverkets rolle i dette arbeidet utover at en skal føre tilsyn med arkivskaperne i stat og 

kommune.  

 

Vi vil imidlertid påpeke at for å lykkes i dokumentfangsten, er det nødvendig med større grad 

av veiledning og oppdaterte standarder fra arkivverkets side ut mot virksomhetene når det 

gjelder de arkivmessige sidene ved digitalisering.  

 

 

Takk for oppmerksomheten! 

 


