
Finansdepartementet 

Norsk mal: Startside 

Tips for engelsk mal 

Klikk på 

utformingsfanen og velg 

DEPMAL – engelsk 

Eller  velg  DEPMAL– 

engelsk under ”oppsett”. 

Endringer i departementsstrukturen – 
hva skjer med arkivene? 

Jorunn Bødtker, Finansdepartementet 

23. oktober 2013 



Finansdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å få  bort 

sidenummer, dato, samt 

redigere tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips bokmål 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for bokmål under 

”språk” 

Regjeringsskiftet 16. oktober 2013 

• Endringer fra 1. januar 2014 

– Nedleggelse av tre departementer 

– Sammenslåing +  opprettelse av ett nytt 
departement med to konstitusjonelle 
statsråder 

– Ett departement mister den ene 
konstitusjonelle statsråden 

– Overføringer av avdelinger 

– Overføringer av saksområder, små og store 

– Navneendringer 

Instruksjonsmyndighet fra 16. oktober  
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Arkivmessige konsekvenser 

• Lang erfaring med denne type endringer 

• Forberedelser 

• Samarbeid departement, DSS, 
leverandøren Acos og Riksarkivet 

• Samme arkivsystem  

• Arkivfaglig nettverk og nærhet 

 

Proveniensprinsippet 
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Løsninger og utfordringer 

• Nedleggelse av departementer 

– Periodiserer - skarpt skille 

• Opprettelse av nye departementer  

– Ny tom base 

– NHD/FKD: Fortsette med NHD og 
innlemme arkivdel fra FKD? 

• Krever testing 

– Grunndata fra de avsluttede basene 

– Kopier av arkivdeler fra de «gamle» 

– Historiske baser tilgjengelig for søk 
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Løsninger, og utfordringer, fortsatt 

• Uttrekk – saksarkiv og objektarkiv 

• Tilgang 

• Nye arkivnøkler 

• Deponering 

• Avlevering av papirarkiv 

• Dokumentere i arkivplan 

• Spille inn budsjettforslag – 
tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet 

• Ressurser og prioritering 
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Hensyn til saksbehandling og 
arkivdanningen 

– Innlemmede arkivdeler – søkbarhet og 
mulighet for kopiering 

– Historiske baser – pålogging? 

– Varsler «om hvor du er» 

– Responstid – store baser 

– Dokumentflyt/saksgang i interimsperioden 
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