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 Hvem er Inga

 Mitt møte med arkivsektoren og noen 
utfordringer (forvaltningen)

 Sammen trenger vi noen løft

 Dette gjør vi i Arkivverket

 Forvaltning og kultur

AGENDA
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Hvem tror jeg egentlig at jeg er?



Mitt møte med arkivsektoren og 
noen utfordringer (forvaltningen)
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eller
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Sammen trenger vi noen løft!
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Teknologisk løft
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Arkivverket 

2020

Effektivitet Digitalisering Samarbeid

Brukerorientering

Helhetlig organisering

Tydelige styringslinjer, ansvars- og rolledeling

Effektive arbeidsprosesser og ressursbruk

Skille planlegging, utvikling og drift

Samlet kompetanse 

Organisatorisk løft

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOLnzKGI3ccCFUuILAodOkgDNw&url=https://ecoteria.wordpress.com/2015/05/11/gufne-gmo-sammenhenger-myte-eller-fakta/&bvm=bv.101800829,d.bGQ&psig=AFQjCNFmL9YpvpjgOyvJdCk82vPjm0-a0w&ust=1441445275165556
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Samarbeidsløft



18

Finansielt løftFinansielt løft
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Politisk løft

1. Synliggjøre arkiv som et politikkområde på alle forvaltningsnivåer

2. Synliggjøre arkiv som funksjon og tjenester som har vesentlig 

betydning for enkeltmennesker og grupper av mennesker

3. Synliggjøre arkiv som ledd i rettsamfunnets og demokratiets 

infrastruktur – og som grunnlag for innsyn i og kontroll med 

forvaltningen

4. Medvirke til at arkiv blir diskutert i politiske organer

Men: 

a) Vi har nylig både hatt en melding til Stortinget om arkiv (2013) og 
Kulturutredningen 2014 (Enger-utvalget) som begge gjennomgikk 
arkivsektoren og foreslo politikk. 

b) Fikk vi ikke det vi ønsket og forventet? Hvor relevant og realistisk er 
det å argumentere for politisk løft allerede nå?



Dette gjør vi i Arkivverket
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Vi skal !

…ha en synlig og tydelig rolle 

og verdi i samfunnet

…møte forventningene 

om digitalt førstevalg fra 

forvaltning og andre 

brukere

…ha en organisasjon 

som utnytter ressursene 

best mulig

…håndtere store mengder avlevert og 

uavlevert arkivmateriale, - digitalt og på papir

…etablere eArkiv

som 

felleskomponent i 

offentlig sektor

…møte krav om økt  

produktivitet og 

effektivitet

Arkivverket 

skal …..



Forvaltning og kultur
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Våre to ”bein” – samfunnsoppdraget

Kultur Forvaltning
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Kulturdepartementet: Arkivverket kan effektivisere forvaltningen
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Takk for oppmerksomheten!

inga.bolstad@arkivverket.no


