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Utfordringen - Digitale arkiver 

• Kommunearkivinstitusjonene  (KAI) så den 
store utfordringen som er knyttet til 
håndtering av  digitale arkiver innenfor 
kommunal sektor 

• Miljøet innså at utfordringen er for stor for 
den enkelte institusjon 

• Enighet om å etablere samarbeid 



Etableringen av KDRS 

• Tanken om KDRS lansert i 2006 

• Interimsstyre ble opprettet i juni 2009 for å 
arbeide mot etablering av KDRS 

• Norsk kulturråd og DIFI har bidratt med støtte  

• KDRS SA etablert 19. mai 2010, daglig leder tilsatt 
1. november 2010 

 



Lokalisering 

• Flyttet inn i lokaler på DORA i Trondheim i 
januar 2011, samlokalisert med statsarkivet, 
IKA Trøndelag, Trondheim Byarkiv m.f. 



Lokalisering i Trondheim, Dora 
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Dagens medlemmer 
pr. 1. januar 2012 



Nytt medlem kommer i 2013 

IKA Troms blir medlem fra 1. juli 2013 



Kommunedekning 

• Pr. 1. januar 2013 

– Er 55% av landets kommuner og fylkeskommuner 
med i KDRS via det interkommunale og 
fylkeskommunale arkivsamarbeidet. 

– Vi forventer at det vil kommer flere medlemmer 
med i samarbeidet til slik at vi forventer å passere 
70% dekning i løpet av de neste to årene. 



Hvem kan bli medlemmer? 

• Alle kommunearkivinstitusjoner (KAI) kan bli 
medlem i KDRS 

• Alle nye medlemmer må godkjennes av styret 
i KDRS 

• Alle medlemmer har rett til å møte på 
årsmøtet 

 



Fra riksrevisjonens rapport… 

Faktaboks 3 Nye kommunale tjenester for elektronisk depot 
og nettbasert tilgjengeliggjøring 

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) har med 

økonomisk støtte fra ABM-utvikling siden 2007 

arbeidet med å etablere 

Kommunearkivinstitusjonenes digitale  

ressurssenter (KDRS). Hensikten er å få i stand 

et ressurssenter for digitale arkiver og 

avleveringer i kommunale og fylkeskommunale 

arkivinstitusjoner. Prosjektet inkluderer etablering 

av brukertjenester/tilgangstjenester i depot. 

……. 
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• KDRS skal bistå kommunearkivinstitusjoner 
(KAI) med å yte en  

– nasjonal samordnet tjeneste som ivaretar de 
faglige kravene til langtidslagring av digital 
informasjon skapt i kommuner og 
fylkeskommuner 

Hovedmålsetning 



• Etablere felles IKT-arkitektur for digitale arkiv  

• Etablere depot tjenester for digitale arkiv for 
våre medlemmer 

• IKT-koordinering, prosjektutvikling og 
samarbeid innen KAI området 

• Kompetansesenter for digitale kommunale 
arkiv, med høy grad av kompetanseformidling 

• Forvaltning av felleskomponenter 

 

Arbeidsområder 



• Medlemmene betaler medlemsinnskudd 

• Årlig medlemskontingent 

• Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet 

• Prosjektmidler til felles prosjekter med ekstern 
finansiering (2012: 1,17 mill, 2013: 300 000) 

• Arbeider med muligheten for også annen 
basisfinansiering 

Finansiering 



Suksesskriterier 

• Sikre nødvendig finansiering for å etablere et 
levedyktig kompetansemiljø 

• Etablering og drift av digitale depot tjenester – 
betydelige grunnlagsinvesteringer 

• Alle kommunearkivinstitusjonene deltar som 
medlemmer 

• Medlemmene får en større merverdi tilbake enn de 
betaler inn 

• Kostnadsbesparelse 



Tale med en tunge 

• KDRS skal også være et talerør inn mot 
sentrale myndigheter og andre aktører 
vedørende kommunale og fylkeskommunale 
digitale arkiv på vegne av medlemmene 

 

 

 



Arkivmeldingen 

• KDRS er bredt omtalt i 
arkivmeldingen med 
eget kapittel (3.3.5) 
samt på flere andre 
punkter 

 



Fra arkivmeldingen 



Fra arkivmeldingen 



Arkivmeldingen og finansiering 

• Arkivmeldingen gir lite håp om økt statlig 
finansiering av bevaring av digitale arkiver i 
kommunal sektor – etterslepet blir bare større 

• Viktig med fortsatt interessepolitisk arbeid for 
å sikre midler slik at en helhetlig 
samfunnsdokumentasjon blir bevart, også i 
den digitale verden 

 

 



Prosjekter KDRS deltar i  

• DIAS - Digital arkivpakkestruktur (avsluttet) 

–  Styringsgruppe fra august 2011 

• Nytt depotstyringssystem – ESSArch 

– Prosjektgruppe og koordineringsgruppe 

• DIAS forvaltningsforum 

– Styringsgruppe fra mai 2012 

• Betty - system for oppfølging av arkivdanning og 
arkivuttrekk 

– Styringsgruppe 



KDRS prosjekter 2012 

• Prosesser og rutiner for kommunale digitale 
arkivdepot (kr 770 000) 
– http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm 

– Sammen med medlemmene 

– Søkt om midler for år for implementering hos 
medlemmene (2013) 

• Utredning vedrørende EMP sikret digital 
lagring ( kr 400 000) 

– Utredningsarbeidet er startet – avsluttes april 
2013 

http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm
http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm


Prosjekter hvor KDRS deltar 

• Ny metode for bevaring og tilgjengeliggjøring 
(Riksarkivet) 

• Etablering av DIAS forvaltningsforum 
(Riksarkivet) 

• Datakvalitet for Noark 4 (Høyskolen i Oslo og 
Akershus) 

 



OAIS funksjonsmodell 

Standardisering, verktøy, 
erfaringer, dokumentasjon, 

inkludert leverandør 
dokumentasjon 

Tilby  
depot tjeneste 

Formidlings 
løsninger 

Prosesser, 
rutiner og  

kompetanse 



Digital agenda 

• Ved innføring av fullelektronisk 
saksbehandling er det viktig at kommunen 
også sørger for at det finnes digitalt depot 
som kan ta vare på det digitale materialet 

 



Framtidsutsikter… 

• Digitalt førstevalg medfører at alle  
kommunene vil ha fullelektroniske 
saksbehandlingssystemer med digital 
kommunikasjon til innbyggerne 

• Stadig krav til økt lagringsplass 

• Mange kommuner har skytjenester for sak/arkiv 
systemene 

• Avleveringer skjer kontinuerlig til arkivinstitusjon 

• Deponering skjer i sentral nasjonal løsning 
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Spørsmål? 



Takk for oppmerksomheten 


