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Fra notatet: Arkivmeldingen – Helhetlig samfunnsdokumentasjon, Urtegaard 2013:

  
”Riksarkivar Ivar Fonnes har i notat datert 09.01.2013 understreket at målet 
for arkivpolitikken slik den trekkes opp i arkivmeldingen er en helhetlig 
samfunnsdokumentasjon. Arkiver fra statlig, kommunal og privat sektor 
utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og 
ståsteder.  
Det er i denne sammenhengen påpekt at privat sektor er klart 
underrepresentert i forhold til de to andre. Videre framgår det at det også i 
kommunal sektor er store mangler når det gjelder bevaring og 
tilgjengeliggjøring av arkiver, bl.a. synliggjort i Riksrevisjonens rapport fra 
2010.  
For alle sektorer er det store utfordringer knyttet til behandling av digitalt 
skapt arkivmateriale, både i arkivdanningsfasen (jf. e-forvaltning) og når det 
gjelder bevaring på kort og lang sikt samt tilgjengeliggjøring. Likeledes er 
det en utfordring for hele arkivområdet å utnytte de muligheter som ligger i 
digital tilgjengeliggjøring og formidling av papirbasert arkivmateriale.” 



”Arkiva frå statleg, kommunal og privat sektor viser 
samfunnet frå ulike vinklar og ståstader, og dei 
utfyller kvarandre som kjelder til eit heilskapleg 
bilete. Som direkte spor etter dei handlingane og 
hendingane som har gått føre seg, dokumenterer 
arkiva ei rekkje aktivitetar og prosessar som er 
sentrale element i samfunnsutviklinga.” 



Arkivmeldingen 
 

 Slår fast at kommunale arkiver er kommunenes ansvar, dvs. en 
lovpålagt oppgave som skal løses innenfor rammen av det 
kommunale selvstyret og det statlige rammetilskuddet til 
kommuner og fylkeskommuner.  

 Arkivverket skal styrke sin virksomhet overfor kommunal 
sektor, som en videreføring og utvidelse av den 
systematisering og forsterking av innsatsen som allerede er i 
gang. Arbeidet skal også her i skje i nært samarbeid med 
relevante arkivfaglige miljøer og institusjoner.  



Arkivmeldingen forts. 
 

 Meldingen understreker at gode funksjoner for 
dokumentfangst og arkivdanning både er nødvendig for 
arkivskapernes egne behov og for ettertidens bruk av 
materialet. 

 Det er behov for arkivfaglig medvirkning i utvikling av 
elektroniske systemer som lagrer dokumentasjon. Og det 
pekes på at utviklingen har ført til endringer i arkivtjenestens 
rolle, med behov for spesialkompetanse innen elektronisk 
arkivdanning og bevaring. 

 



Arkivverket vil 
 

 Vise i praktisk handling god forståing for utfordringene i 
kommunal sektor  

 Klare strategier og prioriteringer  

 Åpen dialog og god informasjon  

 Rett kompetanse og ressurser fra riksarkivaren  



SAMDOK-programmet 
 

 Riksarkivarens rolle er å være pådriver og koordinator 
 Samarbeidet skal være likeverdig, balansert og gjensidig 
 Konkrete resultater 
 Åpen dialog og stor takhøyde  
 Informasjonen skal være tilgjengelig for alle: 
 

SAMDOK-bloggen: 
samdok.com 

  
  

 

http://samdok.com/




Fokusområder 
 

Privatarkiv 

Kommunale arkiv 

Arkiv i e-forvaltning 



http://samdok.com/


Tildelingsbrev 
 

Arkivverket skal i 2014: 

 sikre helhetlig dokumentasjonsbehov 

 øke bruken av arkivene 

 utvikle fellesløsninger for arkivsektoren 



Tildelingsbrev forts. 
 Resultatmål 1.1: Etablere og koordinere et bredt faglig 

samarbeid i arkivsektoren 

 Resultatmål 1.2: Aktiv og synlig i arbeidet med 
elektronisk arkivdanning og dokumentfangst 

 Resultatmål 3.1: Bidra til at arkivsektoren har tilgang til 
gode løsninger for digitale nettjenester 

 Resultatmål 3.2: Fellesløsninger for behandling av 
digitalt skapt materiale 

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

 

 

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


Se hva som skjer: 
 

samdok.com 
 

 

http://samdok.com/

