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Omfattende endringer de siste 30 år:
• Samfunnets (særlig forvaltningens) arkivfunksjoner

• Arkivmaterialet – form og omfang

• Arkivlandskapet – aktører og infrastruktur

• Tilgjengelighet, synlighet og bruk.

Noen utviklingslinjer
• Form og funksjoner: Fra papirbasert til digital arkivdanning: større registre 

journaler  sakarkiver  spesialiserte og automatiserte fagsystemer.

• Materialets omfang: Radikal økning – både på papir og digitalt.

• Aktører og funksjoner i arkivdanningen: Fra tilfeldige løsninger til organisert 
arkivtjeneste.

• Personale: Fra egenopplæring til høyere utdanning (mer enn 1500 utdannet).

• Aktører og infrastruktur depot: Fra 4 til 24 kommunale arkivinstitusjoner. Fra 
7 til 11 statlige.

• Tilgjengelighet og bruk: Radikal økning. Særlig digitale tjenester.

Utviklingslinjer i arkivsektoren 



Arkivverket – noen nøkkeltall:

Utviklingslinjer i arkivsektoren 

1986 1995 2006 2013

Antall institusjoner 7 9 10 11

Arkivbestand papir 83.500 123.000 198.000 252.000 

Arkivbestand digitalt - 600 bånd - 250 tb

Regnskap (i 1000 kr) 30.000 102.000 206.000 338.000

Stillinger 138 166 208 324

Lesesalsgjester 29.400 39.000 24.800 16.800

Utleverte arkivenheter 90.400 80.000 - 33.100

Digitaliserte dokumentsider - - - 48 mill.

Besøk på etatens nettsteder - - Søk: 45 M 7,8 mill.



Eksterne
• Informasjonsteknologien: kontinuerlig og rask utvikling i hele perioden

• Nye muligheter, forventninger og krav – egne valg, andres valg

• Stor vekst i offentlig forvaltning – tilsvarende vekst i arkivmengden

• Endringer i forventninger og krav til offentlig forvaltning
• Krav til saksbehandling mv. (jf. forvaltningsloven 1967)
• Krav til åpenhet og innsyn (jf. offentlighetsloven 1970 og 2006)
• Forventninger til forvaltningens tjenester overfor befolkningen

Arkivsektoren (og overordnet myndighet)
• Politiske myndigheter (KUD)

• Har staten (hatt) en arkivpolitikk?

• Riksarkivaren / Arkivverket
• Stor selvstendighet i utforming av statlig arkivpolitikk: mål og strategier

• Andre aktører i sektoren: arkivinstitusjoner og organisasjoner
• Har vokst sterkt i omfang og betydning i løpet av perioden.

Drivkrefter i utviklingen 
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• Riksarkivaren / Arkivverket
• Stor selvstendighet i utforming av statlig arkivpolitikk: mål og strategier



Riksarkivarens / Arkivverkets samfunnsoppdrag
• Aldri eksplisitt formulert av overordnet myndighet. Utledet av instrukser, 

retningslinjer og lover.

• Fra 1992: Formålsparagrafen i arkivloven er retningsgivende, men 
Riksarkivarens ansvar i forhold til denne er ikke eksplisitt uttrykt.  
(Lovproposisjonen: ”Det ansvaret som Riksarkivaren og andre  vert tillagde 
for å gjennomføra dette, vil … vera avgrensa av … budsjettrammene …”. )

• Min forståelse: Ivareta statens ansvar for å bevare og tilgjengeliggjøre for 
ettertiden de arkiver som har betydning for samfunnet og innbyggerne.

Tema her:
• Hvilke overordnede mål har Riksarkivaren  arbeidet etter?

• Hvilke virkemidler har vært benyttet? Hvilke strategiske valg er gjort for å nå 
viktige mål?

• Hvilke vurderinger er lagt til grunn for de valg som er gjort – herunder  
interne og eksterne diskusjoner mv.

• Hvilken rolle har disse valgene hatt i utviklingen i arkivsektoren?

Riksarkivarens mål og strategier 



Ra: Helhetsperspektiv

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

Eneste aktør,

ansvarlig

Initiativtaker, pådriver,

premissleverandør

En hovedaktør

Tilsyn, tilrettelegging

En av flere aktører

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Ikke involvert
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Regelverket - arkivloven

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Arkivloven med forskrifter 



”Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov”.

Riksarkivar John Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35

Kilde: Med Clio til Kringsjå (Oslo 2002) – Side 131-154 (IF).

Hvorfor så viktig?

• Behov for en lov å slå i bordet med overfor personregisterloven 
(styrke hensynet til samfunnsdokumentasjon og rettssikkerhet 
overfor hensynet til personvern)

• Rekkevidde til alle deler av forvaltningen

• Styrke arkivenes posisjon i samfunnet
• forholdet til andre lover
• tydeliggjøring av ansvar, særlig lederansvar
• bidra til synlighet og status, bevissthet om arkiv.

En arkivlov var for Riksarkivaren en bærebjelke i byggingen av en 

profesjonell arkivfunksjon i norsk offentlig forvaltning.

Arkivloven med forskrifter 



Lang prosess

• NOU 1987:35 – Første utkast til lov.

• 1988-92: Høring, revidert forslag fra Ra, 
lovproposisjon og vedtak desember 1992.

• 1992-98: Arkivforskriften utformes.

• 1999: I kraft fra 1. januar.

Strategisk og politisk viktige temaer i prosessen

• Lovens formålsparagraf: ”…rettslig eller viktig 
forvaltningsmessig dokumentasjon…”. Jf. 
Arkivverkets forhold til arkivdanning 

• Lovens bestemmelser om privatarkiver – dempet i 
forhold til forslaget i NOU 1987:35.

• Kassasjon versus sletting: forholdet til 
personregisterloven, senere personopplysningsloven

• Forskriften: journalføring av interne dokumenter.

Arkivloven med forskrifter 



• Felles erkjennelse: Kvaliteten på arkivdanningen er avgjørende for 
kvaliteten på den dokumentasjon vi bevarer for ettertiden.

• Omdiskutert: I hvilken grad er det Arkivverkets oppgave å bidra til slik 
kvalitet, og på hvilken måte? – Regelverk og tilsyn? Veiledning, opplæring, 
utdanning? Tilrettelegging, redskaper, bistand?

• Utspill – NOU 1987:35
• Anbefaling: ”… Arkivverkets målsetning redefineres mot et overordnet 

kulturvernansvar for samfunnets arkiver, både de offentlige og de 
private.” ... ”Dette vil innebære at arbeidet for offentlig forvaltning for 
bedre arkivrutiner og arkivadministrasjon ikke lenger vil være en like 
sentral oppgave for Arkivverket som i dag.”

• Utkast til arkivlovens formålsparagraf: begrenset til ”betydelig kulturell 
eller forskningsmessig verdi”.

• Avklaring motsatt vei: Utvidelse av arkivlovens formålsparagraf (”rettslig 
eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon”), foreslått i brev fra Ra 
februar 1990. Tatt inn i loven.

Arkivverkets forhold til arkivdanning 
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Arkivloven med forskrifter 

Har effekten svart til forventningene?

• Ja, i høy grad!

• Andre lover forholder seg til arkivloven:
• personopplysningsloven
• helselovgivningen
• offentlighetsloven

• Lovhjemlede krav til arkivdanning, 
herunder journalføring.

• Bidratt sterkt til å styrke bevissthet, 
status, ressursinnsats og kvalitet, særlig 
i offentlig arkivdanning.

Behov for oppdatering / endring

• Arkivmeldingen 2012

• Oppfølging KUD/Ra.



Kompetanse og utdanning

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Kompetansebehov – arkiv som fag.

Arkivakademiet, Arkivkunnskap, HiOA m.fl. 



Riksarkivarens strategi
• Etablere arkivutdanning på høyt nivå for å sikre profesjonalitet og kvalitet i 

arkivarbeidet.

Arkivakademiet

• Fra 1991. Samarbeid Ra / Norsk Arkivråd. Tema: arkivdanning.

• Fra starten ikke godkjent som høyere utdanning, Riksarkivaren  garantist for 
faglig kvalitet. Senere godkjent av NOKUT.

• Utdannet mer enn 1000 studenter (rundt 1200?)

• Avviklet 2013 – overført til HiOA.

UiO

• Fra 1992 i samarbeid med Ra. Semesteremne og grunnfag, senere 60 
studiepoeng. Både arkivdanning og -depot.

• Ra har finansiert undervisningen (med visse bidrag fra UiO)

• Også her flere hundre utdannet. Stor søkning de senere år.

• Avvikles 2015. UiO ville ikke overta ansvaret.

Ressursinnsats Ra

• Flere årsverk per år siden tidlig på 1990-tallet.

Kompetansebygging – arkivutdanning 



Tilbud hos HiOA

• Bygget opp et eget tilbud de senere år – bachelor- og masternivå.

• Har også overtatt Arkivakademiets portefølje, etter avtale med NA og Ra.

Andre planer

• Nytt tilbud på Høgskolen i Sør-Trøndelag fra høsten 2016.

• Hovedvekt på arkivdepot. Planlagt fjernundervisning til Tynset i samarbeid 
med Ra.

Effekter

• Et sted mellom 1.500 og 2.000 personer har i løpet av 25 år fått 
grunnleggende arkivutdanning på universitets- / høgskolenivå. 

• Har i særlig grad bygget kompetanse i arkivskapende virksomheter. 

• Arkivverket har i (for) liten grad utnyttet de muligheter for kompetanse-
bygging som de arkivfaglige utdanningstilbudene har gitt.

Viktig faktor i bygging av profesjonelle arkivfunksjoner, særlig i offentlig 
sektor.

Kompetansebygging – arkivutdanning 



Arkivordninger i kommunal sektor

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Arkivordninger i kommunal sektor:

Interkommunale og andre kommunale depoter 



Depotansvar
• Kommuner og fylkeskommuner har alltid hatt ansvaret for egne arkiver

Status <1985
• Aust-Agder-Arkivet (1938), Interkommunalt arkiv  (IKA) Rogaland (1976), 

Bergen Byarkiv (1979), Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (1983)

Riksarkivarens strategi
• Etablere IKA-er for å få orden på kommunesektorens arkiver.

• Arbeidsmål: IKA eller lignende i alle fylker innen 1995

• Virkemidler: Ta initiativ, være pådriver, bistå i utredninger, bistå med lokaler 
ved etablering, subsidiere husleie, utdanningstilbud, veiledning

Resultater
• 1991: Etablering av Oslo byarkiv – etter utredning tilrettelagt av Ra.

• Innen 1995: Arkivordninger i 11 av 19 fylker.

• Innen 2014: Arkivordninger i 18 av 19 fylker.

• Depotfunksjoner i IKA-er bygget ut fra tidlig på 2000-tallet.

Arkivordninger i kommunal sektor



Digitalt skapte arkiver

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Digitalt skapte arkiver:

Fra arkivdanning til depot 



Utvikling

• Digitale registre (fra 1960-tallet) relasjonsdatabaser

• Digital journalføring, koblet mot sakarkiv på papir

• Start rundt midten av 1980-tallet

• Vanlig fra 1990-tallet

• Digitale sakarkiver, integrert med journalføring og saksbehandling

• Start rundt midten av 1990-tallet

• Enerådende fra rundt 2005-2010

• Spesialiserte og (mer eller mindre) automatiserte fagsystemer

• Ofte utgangspunkt i registre og databaser

• Spesialiserte funksjoner gir mulighet for stor grad av automatisering

• I de senere år: direkte, nettbasert ekstern kommunikasjon kombinert 
med automatisert saksbehandling

• Dokumentfangst og andre arkivfunksjoner innebygd i et lukket system 
– dokumentasjon ofte ukjent

• Ligger i praksis utenfor arkivtjenestens ansvar i forvaltningen.

Digitalt skapte arkiver 



Riksarkivarens strategier

• Sikre kvalitet og håndterbarhet gjennom standarder, redskaper, regelverk, 
kompetansebygging, veiledning og tilsyn.

• Standarder og redskaper – Noark

• Journalføring (1-3), digitalt sakarkiv (4), arkivdanning generelt (5)

• Åpen standard – flere systemleverandører

• Hovedhensyn: Være et godt redskap for forvaltningen

• Standardisere både funksjoner, rutiner, lagringsformater og 
forvaltning av materialet

• Legge grunnlag for overføring til depot: effektivt, høy kvalitet.

• Bygge depotfunksjoner i Arkivverket

• Sentralisert til Riksarkivet

• Tilpasse lagringsformer til den teknologiske utvikling

• Migrering av data i tråd med den teknologiske utvikling

• Referanseramme

• Følge med og delta aktivt i internasjonalt arbeid.

Digitalt skapte arkiver 



Resultater, effekter

• Kontrollert og sikker overgang til digital journalføring og digitale sakarkiver i 
”hele” forvaltningen. Sikrer kvalitet i arkivdanningen og et godt grunnlag for 
framtidig bevaring. 

• Noark-standarden er en viktig forutsetning for åpenhet – OEP og digitale 
dokumenter på nettet 

• Et moderne og framtidsrettet digitalt magasin i Riksarkivet (DSM) – utformet, 
men ikke fullt ut implementert hittil.

Utfordringer, planer og perspektiver
• Lav produktivitet i prosessen for mottak og langtidslagring av digitalt 

materiale, mangelfull tilgjengelighet for bruk. Ny tilnærming fra 2011/12 har 
økt produktiviteten, og reviderte metoder og systemer under forberedelse 
og utvikling.

• Behov for mer fleksible bevaringsløsninger, herunder avlevering på et 
tidligere stadium. Planer: synkron overføring, e-arkiv. 

• Arkivfunksjoner og -materiale i spesialiserte fagsystemer: Lite standardisert, 
mangelfull oversikt og kontroll.  Stor utfordring - krever bredt samarbeid 

Digitalt skapte arkiver 



• ”www.oep.no er mitt viktigste 
redskap for å få informasjon om 
virksomheten i statsforvaltningen”. 

• ”Norsk offentlig sektor er på 
verdenstoppen – til og med 
svenskene misunner oss! Et norsk 
demokratisk verktøy på topp 
internasjonalt nivå.”

• PAJ: 3000 krav om innsyn hvert år.

Per Anders Johansen
journalist

OEP som redskap 
for media 



Resultater, effekter

• Kontrollert og sikker overgang til digital journalføring og digitale sakarkiver i 
”hele” forvaltningen. Sikrer kvalitet i arkivdanningen og et godt grunnlag for 
framtidig bevaring. 

• Noark-standarden er en viktig forutsetning for åpenhet – OEP og digitale 
dokumenter på nettet 

• Et moderne og framtidsrettet digitalt magasin i Riksarkivet (DSM) – utformet, 
men ikke fullt ut implementert hittil.

Utfordringer, planer og perspektiver
• Lav produktivitet i prosessen for mottak og langtidslagring av digitalt 

materiale, mangelfull tilgjengelighet for bruk. Ny tilnærming fra 2011/12 har 
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• Behov for mer fleksible bevaringsløsninger, herunder avlevering på et 
tidligere stadium. Planer: synkron overføring, e-arkiv. 

• Arkivfunksjoner og -materiale i spesialiserte fagsystemer: Lite standardisert, 
mangelfull oversikt og kontroll.  Stor utfordring - krever bredt samarbeid 

Digitalt skapte arkiver 



”Den norske stat trues av alvorlig 
demens. Kommunene likeså. Som 
alltid ved demens er det den nære 
fortid som blir borte. Konturene blir 
utydelige, stadige flere brokker av 
hukommelse forsvinner, og om få år 
greier man ikke lenger å se 
sammenhengen i den informasjon 
man sitter igjen med.”
…
”Digitale informasjonsbærere er ikke 
like tålmodige som papiret. De tåler 
ikke å bli neglisjert gjennom år uten 
at det går ut over informasjonen.”
…
”Å sette i gang betyr i denne sam-
menheng at man tar utfordringen 
alvorlig og går inn i en seriøs vur-
dering av hva som skal til for at 
forvaltningen og arkivsektoren skal 
kunne ta vare på den dokumentasjon 
som skapes i vår tid. Bare på den 
måten kan våre etterkommere om 
200 år ha samme mulighet til å 
oppleve sin historie som det vi har 
når vi i disse dager feirer 
grunnlovsjubileet.”



Arkivene ut til folket!

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Nettbaserte tjenester:

”Arkivene ut til folket!” 



Tradisjonelt

• Folket kommer til arkivene: lesesal eller 
henvendelser skriftlig eller per telefon.

• Stor vekt på service og veiledning, særlig for 
forskning, rettssikkerhet  og ”velferd”

• En viss grad av formidling gjennom utstillinger, 
artikler og foredrag.

Aktiv tilgjengeliggjøring og formidling

• Oversikter over og beskrivelse av hva man har –
nettkataloger mv.

• Digital tilgjengeliggjøring – transkribert (søkbart), 
skannet med metadata.

• Aktiv formidling: presentere arkivmateriale i en 
historisk kontekst, fortelle en historie.

Overordnet mål: Arkivene ut til folket!

Bruk av arkivene 



Strategiske valg og satsinger

• Felles katalogsystem og felles nettkatalog for hele 
arkivsektoren – Asta, Arkivportalen. Samarbeid med 
LLP og støtte fra ABMU/Kulturrådet. 

• Digitalarkivet fra 1998: Flying start med transkriberte 
kilder og skreddersydd programvare.  Samarbeid UiB.

• Stor satsing på skanning fra 2004: Flying start basert 
på mikrofilm. Kirkebøkene på DA i løpet av 2007. 
Senere eiendomsmaterialet (tinglysing).

• Ny programvare for DA 2010/2014: Generisk løsning. 
Stort brukerengasjement ved overgangen.

• Stor satsing på formidlingstiltak fra rundt 2008:
• Fysisk: Utstillinger, arrangementer, teater …
• På nettet: Nettutstillinger mv., RA vårslipp, pre-

sentasjoner og bilder på sosiale medier, App-er…
• Samordning av nett-tilbud:

• Samarbeid med andre, bl.a. KN-reise.
• Intern utredning planlagt igangsatt 2014.

Aktiv tilgjengeliggjøring og formidling 



Bruk

• Vi bevarer arkiver for at de skal brukes!

• All legitim bruk er ønsket bruk – kilder til kunnskap og opplevelse!

• Publikum har kompetanse til å studere mange kilder direkte.

• Stort potensial: alt er ukjent fra før.

Synlighet som strategisk virkemiddel

• Stimulere til økt bruk.

• Øke forståelsen av arkivenes betydning hos bevilgende myndigheter.

• Skape entusiasme og engasjement.

Resultater bl.a.:

• 48 mill. sider digitalisert (2013) – rundt 2 % av bestanden

• 7,8 mill. besøk på Arkivverkets nettsider (2013)

• 61 institusjoner på Arkivportalen (2013) – 172.000 besøk

• En rekke oppslag i pressen de siste årene.

• Stor interesse for Arkivverkets jubileumsarrangementer i 2014.

Arkivene ut til folket! 
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BEST AKKURAT NÅ: For en gullgruve! Riksarkivet friga nylig

5000 dokumenter fra 2. verdenskrig. De er inndelt i

seks overordnede temaer: «Norske jøder», «Norske

fanger», «Blücher», «Motstand», «Norsk lebensraum i

øst» og «Mat og drikke». Her er nedtegnelser fra

fanger på Grini, hemmelige dagboknotater på

toalettpapir, dikt, epistler, sanger og tegninger fra

innsatte. De ilanddrevne dokumentene fra Blücher

er der, med spennende info om tyskernes militære

planer. Og: Du kan få prisen på ei flaske Løiten Linie

Aquavit og oppskriften på kålrot i karamellsaus.

Dagbladet Magasinet 17.4.2010



Arkiver

Aftenposten. 14.4.2010 

Riksarkivet har frigitt en lang rekke dokumenter fra

den begivenhetsrike dagen for 70 år siden, og de

ikke mindre begivenhetsrike dagene som fulgte i de

fem årene som fulgte.

Vi snakker selvsagt om krigsdokumenter, av ulikt

slag fra de detaljerte angrepsplanene som tyskerne

hadde med seg på vei mot Oslo til personalia på

politiske fanger som ble internert på Bredtvedt fra 1941.

Historikerne har fått nytt materiale å jobbe med, og

det til tross for at denne skjellsettende begivenheten

i norsk, europeisk og verdens historie er blitt

endevendt og omtalt i utallige bøker,

forskningsrapporter, filmer, TV-serier i de 71 år som

er gått siden katastrofen ble sluppet løs.

Vi blir visst aldri ferdig med den annen verdenskrig.

Vi bør heller aldri bli ferdig med den. Det er

forstemmende at en undersøkelse i Danmark viser at

rundt halvparten av befolkningen vet at landet ble

okkupert 9. april 1940, og at bare 17 prosent av

unge mellom 18 og 25 år kjenner til dette. Vi håper

inderlig at kunnskapene er bedre her i landet. Den

annen verdenskrig var en geopolitisk katastrofe som







Det kan være ubehagelig å 
bli skjelt ut på lederplass i 
landets største avis, men det 
kan også være interessant og 
lærerikt…

… særlig i ettertid!



Valgfullmakten fra Vår Frelsers menighet

avduket i Oslo domkirke 23. februar 2014 av stortingspresidenten, flankert av 
f.v. Oslos biskop, riksantikvaren og riksarkivaren.



Infrastruktur

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Arkivverket på Tynset 



1. Norsk helsearkiv - Riksarkivarens vurderinger 
og initiativ

• 1990-tallet: Pasientjournaler – en spesiell utfordring
• Enorme mengder materiale (senere anslag: 

210.000 hm i 2004)
• Ulike provenienser – statlig, fylkeskommunalt, 

kommunalt, privat
• Hva bør bevares, og for hvilke(t) formål?
• Hvordan får vi til bevaringsordninger?
• Foreløpig vurdering: Behov for en spesialordning 

for depot på tvers av forvaltningsnivå.

• Sykehusreformen 2002: Statlig overtakelse av 
sykehusene

• Ra i kontakt med HOD under planleggingen
• Helseforetaksloven: pasientjournaler er statlig 

arkivmateriale
• Løfte om utredning.

Arkivverket på Tynset: Hva og hvorfor? 



1. Norsk helsearkiv – utredning og planlegging

• 2004-2006: Offentlig utredning i regi av HOD
• NOU 2006:5
• Forslag til hva som skal bevares
• Forslag om Norsk helsearkiv som spesialisert 

depot for pasientarkiver – i Arkivverket

• 2008-2009: Oppfølging og vedtak
• Arbeidsgruppe under ledelse av HOD og med  

deltakere fra bl.a. KUD og Ra
• Regjeringsvedtak om NHA på Tynset  2009

• 2010-2014: Tilrettelegging og byggeprosjekt
• Fra 2010: Interimsorganisasjon, omfattende 

planlegging og forberedelser – godt grunnlag 
for etablering.

• 2012-2014: Tilpasning av helseregisterloven, ny 
forskrift om NHA.

• Byggeprosjektet …….. 

Arkivverket på Tynset: Hva og hvorfor? 



2. Fellesdepot

• Tilleggsmuligheter på Tynset?
• Januar 2010: Initiativ fra KUD.
• Svar fra Ra:

• Fellesdepot for å dekke utbyggingsbehov, spare 
magasinkostnader

• Fellestjenester – for eksempel ”digitaliseringsfabrikk” 

• 2010-2011: KS1 – utredning og vedtak
• Fellesdepot er samfunnsøkonomisk lønnsomt
• Digitalisering med påfølgende kassasjon av originalmateriale 

er nr. 2 i lønnsomhet, og realistisk 
• Regjeringsvedtak august 2011: fellesdepot  for Arkivverket 

samlokaliseres med NHA på Tynset

• 2011-2014: Byggeprosjekt --- KS2
• Budsjett 2014 Stoltenberg: Oppstart 2014
• Budsjett Solberg: Strøket 2014. Ikke inne i 2015.

Arkivverket på Tynset: Hva og hvorfor? 



Oppsummering av strategiske vurderinger og valg

Norsk helsearkiv

• Spesialenhet for behandling av pasientjournaler, uavhengig av proveniens.

• Bevaring av samtlige journaler (i krympet utgave): vil gi et tilbud som er 
helt unikt i internasjonal sammenheng.

• Omfattende digitalisering: en forutsetning for NHAs tjenester på Tynset, 
tatt inn i utkastet til forskrift.

Fellesdepot

• Redusere rene oppbevaringskostnader, frigjøre ressurser til andre formål.

• Tiltak mot konsekvensene av større geografisk avstand : plassering etter 
bruksfrekvens, gode rutiner, digitalisering. 

• Gode forutsetninger for fellestjenester og innovasjon, bl. a.
• mer effektiv og modernisert magasinstyring
• ”digitaliseringsfabrikk”
• digitalisering på forespørsel
• felles nettbaserte tjenester.

Arkivverket på Tynset: Hva og hvorfor? 



Digitalisering for ulike formål 

Formål: digital bevaring / kassasjon Formål: tilgjengelighet

Skannet materiale

Metadata (koblet)

Prioritering: 

Brukspotensial

Prioritering: 

Kostnader, effektivitet

Skanning: skånsom

Metadata

Skanning: effektiv

Metadata

Gradvis økende overlapping (?)

Kasseres Bevares



Arkivmeldingen - Samdok

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Helhetlig samfunnsdokumentasjon: Samdok



Helhetlig samfunnsdokumentasjon:

”Det overordna målet for arkivpolitikken er å sikre 
arkiv som har stor kulturell verdi eller forskingsverdi, 
eller som inneheld rettsleg dokumentasjon eller 
viktig forvaltningsdokumentasjon, slik at arkiva blir 
tekne vare på og gjorde tilgjengeleg for ettertida.”

”Målet skal medverke til ein samla samfunns-
dokumentasjon. I dette ligg at ein skal ta vare på og 
tilgjengeleggjere bevaringsverdige arkiv frå alle 
samfunnssektorar, slik at dei samla kan 
dokumentere samfunnet og samfunnsutviklinga på 
ein fullgod måte. Arkiva frå statleg, kommunal og 
privat sektor viser samfunnet frå ulike vinklar og 
ståstader, og dei utfyller kvarandre som kjelder til 
eit heilskapleg bilete.”

Overordnet mål for meldingens forslag til tiltak. 

Arkivmeldingen: Hovedgrep 

Side 76: Utfordringar og strategiar



Vurderinger og strategi

• Ikke noe poeng å ta inn løfter om nye 
ressurser. Blir likevel ikke fulgt opp.

• Presentere tiltak som kan iverksettes i 
arkivsektoren uten å være avhengig av økte 
bevilgninger og medvirkning fra departement 
eller politiske myndigheter.

• Tydeliggjøre Riksarkivarens mandat generelt 
og spesielt knyttet til foreslåtte tiltak.

Medvirkning

• Deltakelse i forberedende arbeid, herunder 
innspillskonferanse.

• Utarbeidet beskrivelse av arkivsektoren 
sammen med Kulturrådet.

• Innspill til alle deler av strategikapitlet.

Riksarkivarens forhold til arkivmeldingen 



Meldingens hovedbudskap

• Mål: Helhetlig samfunnsdokumentasjon.

• Tydelig mandat for oppfølging og iverksetting: 
Riksarkivaren skal ha en lederrolle i et bredt 
nasjonalt samarbeid.

• Marsjordre mot definerte mål.

Konkret oppfølging

• Privatarkiver: Avklare ønsket nivå og utforme 
strategier. 

• Kommunale arkiver: Bredt spekter av virke-
midler for å oppfylle lovens krav, jf. også 
Riksrevisjonen 2010.

• Digitale arkiver: Arkivfunksjoner inn som ledd i 
statlig e-forvaltning og systemutvikling.

SAMDOK 

Riksarkivarens oppfølging av arkivmeldingen 



Samdok

• Invitasjon og forberedelser: V 2013

• Oppstart: H 2013

• Arbeidsområder: privatarkiver, kommunale 
arkiver, digitale arkiver.

Strategiplan 2014-2017

• Innspill fra andre deler av arkivsektoren.

• Helhetlig samfunnsdokumentasjon et 
hovedmål.

Statsbudsjettet 2015 – ny regjering

• Vektlegger praktisk talt alle hovedintensjoner i 
arkivmeldingen – mer eller mindre eksplisitt 
(budsjettprop. s. 57-58) .

Arkivmeldingen  Samdok Prop. 1S 2015



Helhetlig strategi

Depot: statlige arkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: kommunearkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Depot: privatarkiver
Bevaring, tilgjengelighet

Arkivdanning stat Arkivdanning komm.Arkivdanning privat

Kompetanseutvikling – utdanning 

Regelverk – lovgivning 

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
statlige arkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
kommunearkiver

Aktiv tilgjengeliggjøring: 
privatarkiver

Aktiv formidling: 
kommunearkiver

Aktiv formidling:
statlige arkiver

Aktiv formidling: 
privatarkiver

B/k-vurdering stat B/k-vurdering komm.B/k-vurdering privatark.

Helhetlig strategi i utvikling 



Helhetlig strategi i utvikling

Regelverk: Instrukser --- arkivlov --- implementering --- revisjon

Kompetanse:   AA – UiO – HiOA – HiST --- 1500-2000 med høyere utdanning 

Digital arkivdanning:  Noark 1-5 / standarder, redskaper --- utvikling, samarbeid

Digitalt depot:  Bånd --- CD --- DSM  |  Uttrekk --- synkron overføring, e-arkiv 

Inventering, arkivbeskrivelse:  Asta – Arkivportalen  kildemateriale på nettet

Aktiv tilgjengeliggjøring:  Digitalarkivet, App-er – utvidelse, utvikling, kobling

Digital formidling:  Eget nettsted, sosiale medier | Utstillinger, presentasjon mv.

Annen formidling:  Møtested, utstillinger, teater, foredrag, publisering 

Bredt samarbeid: Kommunale depoter, utdanning, Asta, Noark, Samdok …  

Infrastruktur:  Bygg, it, org. | Desentralt --- fellesdepot, spesialarkiv | DSM …



Helhetlig strategi i digitale omgivelser

Omgivelser i stadig utvikling og endring:
• Tilpasse virksomheten til stadig nye forventninger og krav
• Utnytte de muligheter utviklingen gir

Arkivverket 2014: På hjul med utviklingen – mange utfordringer

Målrettet

• for å oppfylle etatens samfunnsoppdrag

• i fruktbart samspill mellom kreativitet og styring

Kompetanse

• Sterk arkivfaglig kompetanse i dybde og bredde

• Supplerende kompetanse i andre disipliner (it, jus, ledelse etc.)

Samarbeid

• Internt: for å utnytte ressurser og kompetanse, skape kreativt miljø etc.

• Eksternt: helhetstenkning, kompetansebygging, effektivitet, synlighet



Kåre Willoch: ”Den som kjenner sin historie, kan 
ofte hente styrke fra den og innsikt til å løse aktuelle 
problemer.”

Arkivverket:

Kjernen i Arkivverkets samfunnsoppdrag er å 
forvalte avgjørende viktig grunnlagsmateriale for 
samfunnets og innbyggernes historie. For å ivareta 
dette kreves omfattende kunnskap og innsikt i 
samfunnets generelle historie. 

Et reflektert forhold til etatens egen historie gir både 
nødvendig innsikt for og troverdighet i utførelsen av 
dette samfunnsoppdraget.

Mitt håp er at foredraget vil bidra til slik refleksjon. 

Arkivverket og historien 

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-oss

