BAK uÅsrr DøRER? Det er ikke bevisst hemmetighotd som
9iør
at arkivene er futle av hu[[, men utdatert teknologi og regelverk,

skriver

forfatteren.
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og lagres på en helt annen
måte og i et helt annet
omfang enn fØr,og som ikke
passer inn i en avleggs

digitalisert papirmal fra et
For en uke siden ta Riksrevi-

sjonen frem sin rapport om
arkivering og åpenhet i
statlig forvaltning. Både
under pressekonferansen, i
Dagsnytt 18 og i flere medier
de neste dagene, var ordbruken tøff mot forvaltningen.
Rapporten er nemlig
begredelig lesing: Den viser
at det er svært mangelfull

arkivering over hele fjøIa, og
viljen til å oppfylle intensjonen i offentleglova er
til synelatende fraværende.

Riksrevisjonen beskriver

ffi

flere grunner

til at arkivene
er mangelfulle.
Likevel har
historien i
pressen dreid
seg om en

akteruts eilt Arkirnrerk.
Og hvor er Kulturdepartementet, som eier dagens
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regelverk, arkivlov med

*

er tilpasset vår moderne
verden. Ifvor er de nfu
kritikken hagler over
saksbehandlerne og tederne
i statsforvaltningen, med
tydelig beskjed om at ingen
av dem har moralen i orden?

æ

forskrifter? Heller ikke det

I alle de uirksomhetene som
Riks revisj on s -rapporten
omtaler, er det for tiden

Det ef

fOr

tiden

frenetisk
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frenetisk bøte på situasjoaktivitet i sansene ffiil$:lespå

for å bøte på SitUa- arLiwutiner, det
nedsettes
sionen.

bevisst praksis i staten om å
holde kortene tett til brystet.

policyer for

forhåndsunntak, det ruIIes
ut opplæringstiltak.
Att dette er nØdvendig og

tlorsk Arkiuråd representerer arkivarer fra hele landet,
fra nord til sØr, fra stat og
kommulle. Vi vet godt at
bildet er langt mer nyansert

tisk vekker. Men det er ikke
nok! Mangelfulle arkiver
truer demokratiske prinsip-

enn hemmelighold. Det
handler vel så mye, og

og etterrettelig forvaltning.
Og arkivarhjertene våre bLør.

kans§e først og fremst, om
teknologi og regelverk.
Arkirnrerket, landets
Øver ste arkir-rmyndi ghet,
som legger premissene for
hvordan arkivene skal
skapes, ffiå ta sin del av
ansvaret. Det holder ikke å
slenge seg på kritikken og si
de er rystet over funnene og
skal gjennomføre flere og
bedre tilsyn. Hjelp forvalt-

ningen med dokrrmentfangsten! Gi oss bedre verktøy!
VerktØy tilpasset en digital
verden der dokrrmentasjonen skapes, kommuniseres

bra, rapporten er en drama-

per om en åpen, ettersporbar

Men å s§lde på forvaltningen selv og hevde at alle
hull i arkivene har sitt
utgangspunkt i en bevisst
unnlatelsespraksis, blir for
enkelt. Altfor enkelt.
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Skal yi forbedre situasjonen,
må langt flere aktører ta
€ursvar for å fylle arkivene:
for virksomhetene selv, for
borgero€, for pressen og for
samfunnet.
Marianne Høikleu Tengs,
teder, Norsk Arkivråd
postmotta k@ a rkivrad . no

