Årets arkiv 2016
Landsstyret i Norsk Arkivråd bestemte i 2010 at det skulle opprettes en egen pris for å hedre
arkivdanningsvirksomhet. Tanken var å stimulere til utvikling, og prisen skal samtidig være
til inspirasjon for alle som jobber med arkivdanning.
Også i år ble medlemmene i Norsk Arkivråd oppfordret til å foreslå kandidater til prisen. Da
fristen hadde gått ut, kunne vi telle åtte nominerte. Alle kandidatene er vurdert av juryen, som
i år har bestått av Marianne Høiklev Tengs, leder av Norsk Arkivråd, Anneli Sundqvist,
førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Høgskolen i Oslo
og Akershus, Hanne Wien, journalist i Budstikka og medlem av offentlighetsutvalget, Siri
Mæhlum, redaktør i Arkivråd, og meg selv; Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre i
Aust-Agder og leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.
Fra nominasjonen kunne juryen lese at årets vinner har vært en premissgiver i virksomhetens
digitaliseringsarbeid blant annet ved å arbeide med skjemaintegrasjon, prosesstøtte og
dokumentasjon fra fagsystemer. De har vært en aktiv bidragsyter i egen virksomhet ved å
fokusere på dokumentfangst fra «der dokumentene kommer inne eller skapes». Arkivtjenesten
har hatt tett samarbeid med fagenhetene og utnyttet sak-/arkivløsningen til å utarbeide gode
prosesser for å få kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. Dette har også ført til at de har
brukt sak-/arkivsystemene for å redusere risiko for avvik og korrupsjon.
Årets vinner har mange ulike fagområder å forholde seg til, men har på tross av dette ivaretatt
høy arkivfaglig standard. De har også en målsetning om at alle fagområder skal ha godkjent
elektronisk arkiv. De jobber for å finne gode løsninger som både er faglig gode og
brukerorienterte. De har vært fremtidsrettet og bidratt til å utvikle tjenester som andre kan dra
nytte av. De har jobbet målrettet mot å nå ut til brukerne og utarbeidet gode verktøy for
brukerstøtte og opplæring, som de velvillig deler med andre virksomheter. Dokumentsenteret
har vært en sentral og aktiv bidragsyter i egen virksomhet, men også jobbet utadrettet . De
har vært aktive i det arkivfaglige miljøet hvor de har bidratt på flere arenaer, blant annet ved
deltagelse i arbeidet med nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser, prosjektdeltakelse i
SAMDOK og som tillitsvalgte i Norsk Arkivråd.
Årets vinner har arbeidet hardt med å være synlige internt i virksomheten, blant annet ved sin
aktive deltagelse i arbeidet med fagsystemer. Evnen til å nå ut til andre fagområder, være
fremtidsrettede og tilby løsninger for digitalisering gjør at årets vinner er en relevant tjenesteog bidragsyter i virksomheten. Samtidig er de drivende innen det arkivfaglige miljøet. Årets
vinner kan vise til resultater både innen digitalisering og dokumentforvaltning som vi mener
kan være til nytte og inspirasjon til andre i digitaliseringsarbeidet. Dette er helt i tråd med
statuttene til prisen Årets arkiv.
Vinneren av prisen Årets arkiv 2016 er …
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