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Konsekvenser for arkivdanning 

 Organisering av depot får konsekvenser for 

arkivdanningen! 

 

 Underkommunisert i rapporten! 
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Fire modeller (?) 



 1.Videreføring av dagens situasjon 

 Videreføring av dagens situasjon betyr fortsettelse av 

alle feil vi vet om! 

 Arkivsektoren vil fortsatt være fragmentert 

 Fortsatt mangle kompetanse spesielt på 

dokumentasjonsforvaltning 

 Fortsatt utfordrende med koordinering og å utvikle 

fellesløsninger 

 Hvordan løse kompetanseunderskuddet? 



2.Arkivinstitusjoner som totalarkiv – 

provokasjon eller alvor? 

 Forutsetter «ett» digitalt arkiv for offentlig forvaltning 

 Automatiserte prosesser – bevarings- og 

kassasjonsbeslutninger, men hvem avgjør 

 Medfører en sentral investering i digitale systemer og 

verktøy. Er denne sum mindre enn at alle organ gjør 

det hver for seg? 

 Skillet mellom arkivskaper og arkivinstitusjon blir stadig 

mindre 

 Fortsatt behov for arkivfaglig kompetanse i 

forvaltningsorganene. Bestillerkompetanse 



3. Arkivverket med utvidet mandat 

 Arkivverket får sterkere innflytelse og myndighet 

overfor kommunal sektor og deres arkiver 

 Arkivverket oppgaver knyttet til bevaring, 

fellesløsninger og privatarkiv 

 Arkivverket får et sterkere fokus på arkivdepot (?) 

 

 



4. Arkivskaperer får et større ansvar – 

sentralisert kontra desentralisert 

 Det operative arbeidet med bevaring av digitale arkiv fra 
forvaltningen flyttes ut av arkivverket 

 Arkivskaper for et større ansvar for å ta bevaring- og 
kassaksjonsbeslutninger – arkivverket fastsetter bestemmelser 

 Arkivverket tydelig sektorlederolle – koordinere og utforme 
standarder, tilgjengeliggjøring 

 Skapes et tydeligere skille mellom tilsynsmyndigheten og den 
operative arkivvirksomheten. 

  Forutsetter total arkivkompetanse i alle offentlige organ på alle 
nivåer 



Regionale arkivinstitusjoner og 

desentralisert arkivmyndighet 

 Etablering av felles regionale arkivinstitusjoner 

 Regionene gjøres til  arkivmyndighet 

 Ansvar for regelverk (bevaring, kassasjon)  

 Betyr dette at vi får regionale regler for arkivdanning og 

dokumentasjonsforvaltning? 



Digitalisering   

 Omtales i rapporten 

 Om enn bare som en ekstrabeskrivelse 

 Men det avklares ikke hva det betyr 

 

 Vår største utfordring 

 Forvaltningen (privat og offentlig) er digital 

 Dokumentasjonsfangsten må forholde seg til det 
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Kompetanse 

 Hvordan skal man forvente at det finnes riktig 

arkivkompetanse i alle kommuner og statlige 

organer på kort sikt? 

 

 Volum på utdanning og videreutdanning? 

 

 Tynt fordelt eller sem\ntralisert? 
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Tilsyn 

 Volum, volum og volum... 

 Alle offentlige organ må ha et stedlig tilsyn med 

maksimum fem års mellomrom. 

 

 Hvem skal ha ansvar for tilsyn? 

 Hvor mange skal drive med tilsyn? 

 Ett samlet tilsyn for arkivdanning og innsyn og 

personvern? 
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Departementsansvar 

 «Jeg er ingen kulturarbeider!» 

 Jeg driver med dokumentasjonsforvaltning 

 

 Hvorfor Kulturdepartementet? 

 Er to departement egentlig en løsning? 

 Er dette et argument for to lover? 
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