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Forsidebilde: Håkon Bergseth/Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museums robot “Modulus” fra 1984 

ble utviklet av italienske Sirius. Sokkelen på hjul var 

en datamaskin som kunne utstyres med støvsuger,

tegnemaskin og andre komponenter. Roboten kostet 

millioner å utvikle, men ble ingen salgssuksess.

Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkiv-
sektor i Norge. Første utgave kom ut våren 1997. 
I dag er det 20 medeiere som representerer alle 
landets fylker. Se oversikt bakerst i bladet.   

Arkheion er gresk (ἀρχεῖον) og referer til 
magistraten (kalt Archon) sin bolig der viktige 
statsdokumenter ble arkivert og tolket under 
magistratens myndighet.  

Heidi Meen
Redaktør

På åttitallet ble jeg ufrivillig fôret med engelskspråklige tegnefilmer som 
dundret ut fra tv-skjermen i stua. Jeg var ikke nevneverdig interessert 
i det lillebroren min satt og så på, men fikk likevel med meg essensen. 
Kjenningsmelodiene til Transformers og Inspector Gadget dukker opp 
i skolten bare jeg skriver titlene. Det samme gjør bilder av de fargerike 
robotene som plutselig kan endre fasong og bli og få til all verdens finurlige 
ting. Samt av inspektøren som ved å si «og, Gadget, go» kan tilpasse blant 
annet armer og bens lengde eller funksjon for å fikse diverse oppgaver. 
Det hele var så klart science fiction. 

I dag, førti år senere, er plutselig denne fremtiden her. Robotene har så 
å si hoppet ut av tegnefilmformatet og inn i alle mulige andre formater. 
Kunstig intelligens, automatisering, digitalisering og transformasjon. 
Alle begreper som ble nevnt på årets KAI-konferanse i september. 
Mange av dere jobber med disse tingene til daglig. Og resten av oss 
må uansett ta innover oss at vi – det vil si arkivsektoren – står midt i en 
digital transformasjon. 

Digital transformasjon var også tema for konferansen, og de fleste artiklene 
i denne utgaven av Arkheion kommer nettopp fra årets foredragsholdere. 
Dere kan derfor lese om ulike sider, utfordringer og prosjekter knyttet 
til den nye virkeligheten – både den som er nå, og den som venter oss.  
Sakene handler om hvordan denne transformasjonen påvirker KAI- 
miljøet, om betydningen av ledelsesfokus i dette, om NOU-en som grunn-
lag for digitalisering, om innebygd arkivering og mye mer. 

Kanskje kan også sangteksten fra åttitallsserien være til inspirasjon når nye  
transformasjons-tanker skal tenkes (og gjennomføres)? «Transformers.  
More than meets the eye. (…) Transformers. Robots in disguise». 

Dette er faktisk utgave nummer 50 av Arkheion. Hva som skjer til neste 
år, vet vi ennå ikke. Kanskje blir det et nytt og sterkere fagblad for arkiv- 
feltet. Dette kan du også lese mer om i denne utgaven. 

Tusen takk til alle bidragsytere! 

God lesning, Transformers! 
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AKTUELT AKTUELTAKTUELT

Antologien #arkividag – relevans, medvirkning, dialog (ABM- 
media AS, 2016) kan nå lastes ned GRATIS som PDF på OsloMets 
Skriftserie: https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/
article/view/730

Boken kom ut i 2016, men er stadig aktuell både som lærebok, som 
allmenn lesing i arkivsektoren og for folk som er interessert i arkiv. 

Arkivdagen arrangeres lørdag eller søndag den andre helgen i. Temaet for årets Arkivdagen er 
«Barn i arkivet». I 2022 er temaet skeive arkiver, det vil si arkiver med et skeivt perspektiv eller 
minoritetsperspektiv. Dette året er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge, og dette 
skal markeres og feires over hele landet under Skeivt kulturår 2022.

Nå kan du søke tilskudd fra Kulturrådet til markeringer av Skeivt kulturår. Tilskuddordningen er åpen 
for alle som er engasjert i skeiv kultur og historie. Søknadsfristen er 19. november 2021.

SØK STØTTE TIL ARKIVDAGEN 2022

MANGELFULL 
ARKIVERING 
KOSTER 
NORGE DYRT

En ny rapport over tidsbruk og utgifter knyttet til arkivering i 
offentlig sektor viser at ulike arkiveringsoppgaver er kostbare. 
I tillegg er det mye informasjon som aldri lagres for ettertida, 
slik den skal. På oppdrag fra Arkivverket har Menon Economics  
kartlagt tidsbruk og kostnader ved arbeid med arkivering i 
offentlig sektor. Rapporten er tilgjengelig på arkivverket.no.

AV: KNUT KJOSÅS OG HEIDI MEEN, REDAKSJONEN

NÅ DIGITALT TILGJENGELIG 

Er det noe du gjerne skulle ha lest om i 
Arkheion – eller noe du vil dele med andre?  

Tips oss på post@arkheion.no. 

TIPS OSS!

Ny og utvidet utgave av Aktørbeskrivelser for kommunal sektor er ferdig. Sammen med 
første utgave inneholder katalogen nå beskrivelser av 40 kommunale arkivskapere etter 
1965. Beskrivelsene er tilpasset ASTA/Arkivportalen og kan brukes fritt av alle depotin-
stitusjoner som oppbevarer kommunale arkiver. Heftet er laget av IKA Hordaland med 
støtte fra Arkivverket gjennom arkivutviklingsmidler. 

AKTØRBESKRIVELSER FOR 
KOMMUNAL SEKTOR

NY ARKIVLOV PÅ HØRING
Kulturdepartementet har sendt forslag om ny arkivlov på høring, og loven skal erstatte gjeldende arkivlov fra 
1992. Departementet går inn for å beholde hovedtrekkene i dagens arkivlov, men å tilpasse loven til en moderne og  
digital forvaltning. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom at departement har unngått detaljerte lovregler og 
heller prioritert å fastsette prinsipper og overordnede føringer. Regelverket kan på denne måten i større grad enn 
tidligere tilpasses i tråd med den teknologiske utvikling og regulering i forskrift. Høringsfristen er 14. januar 2022. 

Arkivverket har publisert en ny veileder om arkiv og interkommunale samarbeid. 
Veilederen er ment som et verktøy til kommunene for å få sikre at arkivene og arkiv- 
ansvaret forvaltes på en god måte når kommuner samarbeider om oppgaveløsing. 
Målgruppen er alle som har i oppgave å sikre en forsvarlig forvaltning av arkivene 
ved interkommunale samarbeid. Veilederen inneholder en oversikt over de mest 
sentrale samarbeidsformene og gir et praktisk forslag til hvordan samarbeidene kan 
dokumenteres i arkivplanen.

ARKIV OG INTERKOMMUNALE SAMARBEID 
– NY VEILEDER FRA ARKIVVERKET
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Er arkivlovutvalgets utredning NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø. Ny lov om 
samfunnsdokumentasjon og arkiver et godt redskap for digitalisering?

Når vi stiller oss dette spørsmålet, forutsetter vi at arkivlovens bestem-
melser faktisk er viktige for det vi kaller digital transformasjon. I 
utgangspunktet tenker jeg at de største utfordringene for digitalisering 
ikke har vært bestemmelsene i arkivloven, men mangel på tverrfaglig 
kompetanse (og sunn fornuft). Denne mangelen gir i mange tilfeller 
dårlig kvalitet på digitaliseringsarbeidet, og det snakkes altfor lite 
om kompetanse og kvalitet når vi diskuterer digitalisering.

Hvis spørsmålet er om utredningen og lovforslaget er digitaliseringsvennlig i den forstand 
at digitalisering blir anbefalt som løsning på alle utfordringer vi har i arkivsektoren – så vil 
jeg si nei. Men hvis vi snakker om å være teknologinøytral – så absolutt ja. 

UNDERSTØTTER NOU-EN DIGITAL TRANSFORMASJON?
Bestillingen var en generell, men prinsipiell, lov som skal gjelde for arkivhåndteringen i landet 
de neste 20 årene. Har utvalget levert på dette?

Lovutkastet skiller seg fra gjeldende arkivlov på flere områder. Det forsøker å kompensere 
for endringer i hvordan det offentlige er organisert og løser sine oppgaver, samt ny teknologi. 
Tittelen Fra kalveskinn til datasjø signaliserer at vi går over til ny teknologi, og den viser til 
at digitale verktøy vil dominere alle nivåer og alle sektorer i samfunnet vårt de neste årene.

Det åpnes for automatiserte løsninger, mer samarbeid mellom forvaltningsnivåene, bruk av 
skytjenester og krav om innebygget arkivfunksjonalitet i designfasen av systemutvikling. Det 
legges også vekt på ansvarliggjøring for digitale fellesløsninger.

Ikke minst blir behovet for hyppigere oppdatering av lov og forskrifter vektlagt i en virkelighet 
der den teknologiske utviklingen går veldig fort. Målet med arkivloven er å sikre dokumentasjon 
om samfunnet for å forstå samtid og fortid. Dette skal være med på å bevare og videreutvikle 
Norge som rettsstat og demokrati. Dette er mål og verdier som er nedfelt i Grunnloven. 

Sammenliknet med to andre utredninger – som også kom i 2019 – kommer vår utredning 
adskillig bedre ut. NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig 
forvaltning har fått kritikk for ikke å være teknologinøytral nok, og SOU 2019: 58 Härfra 
til evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv fikk sterk kritikk for å 
konsentrere seg for mye om kulturarvaspektet og for lite om digital transformasjon.

HVILKE GREP BLE TATT I ARBEIDET MED NOU-EN?
Lovutkastet skiller seg fra gjeldende arkivlov på flere områder. De viktigste grepene for 
digitaliseringsvennlighet handler etter min mening om følgende:

1 mest mulig presis beskrivelse av utfordringsbildet
2 oppdatering av sentrale begreper og prinsipper
3 reformulering av lovens formål
4 pålagt dokumentasjonsplikt
5 forenkling av Noark

TEKST: HILDE ELVINE BJØRNÅ, ARKIV TROMS

ER NOU 2019: 9 
ET GODT REDSKAP 
FOR DIGITALISERING?

ARKIVLOVUTVALGET ARKIVLOVUTVALGET 
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Hilde Elvine Bjørnå, som er arkivsjef i Arkiv i Troms, satt i arkivlovutvalget som 
ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 
1999. I april 2019 leverte utvalget en enstemmig innstilling til Kulturdepartementet. 

Begrepsbruken var en viktig del av utfordringsbildet og måtte 
oppdateres i henhold til arkivfaglig og teknologisk utvikling. 
Definisjonsparagrafen er kortere enn definisjonsparagrafen i 
gjeldende arkivlov og har et annet innhold. Begrepsdefinisjonene 
gjenspeiler en teoretisk og praktisk dreining av arkivvitenskapen 
fra å legge hovedvekt på arkivdokumentet til å legge vekt på 
funksjonene, prosessene og handlingene som skaper og former 
dokumentasjon og arkiv.

De to viktigste momentene i Språkrådets innspill var for det 
første at gode termer er selvforklarende, fagrelaterte og ikke for 
lange, og for det andre at vi måtte spørre oss hva som skulle til 
for at målgruppa skal forstå pliktene sine. Definisjonene utvalget 
foreslo, kan ikke sies å tilfredsstille det første momentet. Det er 
blitt lagt mest vekt på at målgruppa skal forstå pliktene sine. 

Verdenserklæringen om arkiv og Grunnloven har tjent som 
forbilder for formålsparagrafen. Hovedformålet er å sikre doku-
mentasjon for å kunne bruke den til å forstå samtid og fortid og 
bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati. Flere 
delformål er videreført fra gjeldende lov, for eksempel kulturarv, 
forskning og dokumentasjon av rettigheter. Andre formål som 
kommer tydeligere til uttrykk, er offentlighet og demokratisk 
deltakelse, forsvarlig offentlig virksomhet (transparens), kulturelt 
mangfold og enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne 
egen historie og kultur. 

Lovutkastet bruker formuleringen «sikre dokumentasjon om 
samfunnet». Dette innebærer at dokumentasjonen skal være bred 
og hentet fra både offentlig og privat sektor. Arkivene skal gjøres 
tilgjengelige for alle, for alle typer bruk og for videre bruk, som 
personlige formål, forskning, annen type gransking, kunnskaps- 
innhenting og næringsutvikling. Det er en forutsetning at det 
legges til rette for bruk både i samtid og framtid.

Formålsparagrafen er den viktigste paragrafen i alle lover. Er 
man i tvil om tolkningen av en bestemmelse, er det til formål-
sparagrafen man skal gå. Denne er krystallklar på at arkivloven 
handler om framtiden og hvordan vi vil at framtidens arkiver 
skal behandles.

SPRÅK, KOMPETANSE OG KVALITET
Arkiv har stått svakt som akademisk disiplin i Norge. Derfor 
har begreper i stor grad blitt utviklet og definert av lovgivere, 
regelverksforvaltere, tilsynsmyndigheter, standardiseringsarbeid, 
offentlige og private konsulenter med flere, og mindre gjennom 

arkivfaglig diskusjon. Arkivsektoren har hatt stor faglig utvikling, 
selv om dette over tid ikke er blitt gjenspeilet i regelverket.

Både nasjonalt og internasjonalt har diskusjoner omkring faglige 
begreper, og hvor brukbare de er når det er snakk om digitalt 
skapt arkivmateriale, pågått i flere tiår. Den teoretiske tenkningen 
knyttet til arbeid med elektronisk arkiv har i de siste årene fått 
en mer funksjonell tilnærming, og man har konsentrert seg mer 
om dokumentasjonsverdien til arkivmaterialet, på bekostning 
av informasjonsverdien. 

Det er stor enighet om at skillet mellom arkivdanning og arkiv-
depot er mindre skarpt og til dels overlappende i fullelektronisk 
sammenheng. Dette kan bidra til en mer helhetlig forståelse av 
arkiv og arkivmateriale som noe levende og i kontinuerlig utvik-
ling. Faren er at arkivbegrepene da blir for knyttet til systemer 
og teknologi. Når man i mindre grad setter søkelyset på arkiv 
som idé – og som samfunnsfenomen – kan det påvirke arkivfaget 
i uheldig retning.

Teknologispråket er ofte fremmedgjørende for andre fagområder.  
Tverrfaglighet betyr at vi forstår andre fagområders språk. Vi må 
være bevisst på at vi ikke alltid snakker om det samme selv om vi  
bruker samme ord. Forskjellige fag legger forskjellige betydninger  
til ett begrep. Vi tolker de andres utsagn ut fra egne forutsetninger 
og forstår ikke – eller prøver ikke å forstå eller innbiller oss at vi 
forstår – hva andre mener.

All språklig virkelighetsbeskrivelse innebærer en tolkning av 
virkeligheten slik vi ser den. Tverrfaglige prosjekter krever at vi 
utvikler en form for felles språk – et minimum av felles forståelse  
– for å bli vellykket. Er dette i det hele tatt mulig? Språket mange  
bruker for å beskrive teknologi, er ofte mer egnet til å skape mis- 
forståelser enn klarhet. Særlig er metaforbruken utbredt. For 
eksempel har en skyløsning ingenting med skyer å gjøre. Ordet 
datasjø er også en metafor, og det samme gjelder begrepet øko-
system, som er siste nytt innen teknologispråk. En slik vaghet er 
ikke bra for teknologiforståelsen. 

I klassisk hermeneutikk – fortolkningsteori – er dialogen, og det 
å utvikle en ny og dypere forståelse, det sentrale punktet. Det 
trengs en bedre dialog mellom teknologer og arkivfolk for at  
digitaliseringen i sektoren blir av god kvalitet og gir arkivmateriale 
av god kvalitet. En mer humanistisk orientert forståelse er viktig 
for at teknologien og digitaliseringen ikke skal bli et mål i seg selv. 
De er midler til å nå ett eller flere mål. Det er samfunnsnytten 
som er det viktigste.

” 
(…) arkivloven handler om framtiden, og hvordan 
vi vil at framtidens arkiver skal behandles.

ARKIVLOVUTVALGET 

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKSJONEN 

I tillegg var det i år rundt 30 heldigitale deltakere, noe 
som ikke har vært et alternativ på tidligere KAI- 
konferanser. Årets KAI-konferanse ble likevel en 
påminnelse – for oss som var fysisk til stede – om hvor 
viktig og fint det er faktisk å kunne treffes. Takk til 
arrangørene Arkivforbundet, Byarkivet i Trondheim 
og IKA Trøndelag for en godt gjennomført, lærerik 
og hyggelig konferanse. 

DIGITAL TRANSFORMASJON MED ARKIVBRILLER 
Paul Chaffey (politisk ledelse i Kommunaldepartementet) inn- 
ledet det faglige programmet med en digital hilsen. Han sa blant 
annet at den digitale grunnmuren i Norge er godt utviklet. At 
rettsikkerhet, åpenhet og etterprøvbarhet er verdier som ikke 
skal brytes ned, men styrkes. At gode arkiver er viktige for sam-
funnets tillit til myndighetene. Og at autentiske, kvalitetssikrede 
grunndata er kjernen i digitale tjenester. I Unn Elisabeth Huse 
(Trondheim byarkiv) og Jens Nørve (Digdir) sin samtale om hva 
digital transformasjon innebærer, ble det blant annet lagt vekt på  
at vi må jobbe aktivt for å forstå brukernes behov, at essensen av  
regjeringens digitaliseringsstrategi innebærer å utvikle sammen- 
hengende tjenester uavhengig av forvaltningsnivå, og at digital 
omstilling er et lederansvar.  

Arkivforbundets generalsekretær Kjetil Landrog forteller at de 
har fått tilbakemeldinger på at programmet traff godt, og at det 

er hyggelig at KAI-lederne ønsker at Arkivforbundet også skal 
være medarrangør for fremtidige konferanser. 

FRA INNLEGG TIL ARTIKKEL 
I tillegg var det en rekke andre interessante innlegg som berørte 
tematikken fra ulike sider. Ikke alle nevnes her, men program-
met ligger fortsatt på kaikonferansen.com. Seks av foredragene 
har dessuten blitt artikler i denne utgaven av Arkheion. Dette 
gjelder innleggene til Hilde Elvine Bjørnå om NOU 2019: 9 som 
redskap for digitalisering, Jan Tore Helle om hvordan digital 
transformasjon påvirker KAI-miljøet, Arkivverket om innebygd 
arkivering, Bjørn Finnes om Visma InSchool, Knut Kjosås og 
Hans Sindre Rein om digitaliseringen av Finnås kommune samt 
Ole Stian Hovland om KAI fagforum for arkivdanning. 

NYTTIG NETTVERK 
Apropos fagforum for arkivdanning: Konferansen var også en 
påminnelse om hvor nyttig KAI-nettverket er. Det er ikke lite 
som har blitt delt og diskutert, skapt og løst i fellesskap i årene 
som har vært. Som det også ble sagt på konferansen: KAI- 
samarbeidet gjør oss bedre i stand til å løse oppgavene. 

TIL NESTE ÅR LEGGES KONFERANSEN TIL VULKAN I OSLO. 
DATOENE ER 14.–15. SEPTEMBER, MED MØTEDAG DEN 13. 

Trondheim by bød på strålende høstvær, arrangørene hadde sørget for gode rammer 
og interessant program, og 120 deltakere møtte opp klare for både faglig og sosial input. 

VELLYKKET KAI-
KONFERANSE 2021

KAI-KONFERANSEN
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DIGITAL NYTENKNING DIGITAL NYTENKNING 

Den raske digitale utviklingen er en viktig  
driver for endring og omstilling i sam- 
funnet og i offentlig sektor. Omfanget av  
utviklingen utfordrer hvordan offentlig  
sektor leverer tjenester og løser sam- 
funnsoppdragene sine. Når digitaliserin-
gen griper inn i kjernen av en virksom-
hets oppgaveløsing, gir det muligheter 

for å endre tjenester og arbeidsprosesser, både internt og på tvers 
av virksomheter. Hensikten er å forbedre hvordan oppgaver 
løses, styrke virksomhetens måloppnåelse og sette søkelyset på 
brukerorientering. Dette er kjernen i digital transformasjon. 

ARKIVFLOKEN MÅ LØSES
En stadig mer digital offentlig sektor har bidratt til at ansatte i 
offentlige virksomheter jobber på helt andre måter enn tidligere. 
Som ellers i arbeidslivet er det en massiv økning i informasjon, 
både i format og mengde. Det er blitt vanlig å arbeide i mange 
ulike fagsystemer, i tillegg til systemer uten arkivfunksjonalitet, 
for eksempel samhandlingsløsninger som Teams og Slack. At 
saksbehandler selv må identifisere hva som er arkivverdig, og 
overføre dette til riktig system med arkivfunksjonalitet, har vist 
seg å være krevende. Det kan resultere i at oppgaveløsningen i 
forvaltningen blir ineffektiv, og at viktig dokumentasjon går tapt 
eller blir vanskelig å gjenfinne. 

På arkivfeltet er utfordringsbildet komplekst og flokete på grunn 
av flere sammensatte forhold som hindrer forvaltningen fra å få 
bedre og mer brukervennlige løsninger som også ivaretar arkiv-
hensyn. Et komplekst regelverk, standarder som skaper lite rom 
for innovasjon, flere premissgivere for digitaliseringsprosjekter 
og bevisstgjøring av hva dokumentasjon i en digital tid betyr, 
er noen av utfordringene. Det brukes mye tid på å dokumentere 

Arkivverket har lansert en veileder for hvordan offentlig forvalt-
ning kan gå frem for å lykkes med innebygd arkivering i egen 
organisasjon. Veilederen inneholder syv grep for å komme i gang 
med innebygd arkivering: 

• Forstå arbeidsprosessene og hvilken dokumentasjon 
 organisasjonen skaper. 
• Skap forståelse og forankring i egen organisasjon. 
• Tenk tverrfaglig og involver relevante nøkkelpersoner. 
• Ivareta arkivhensyn fra start til slutt. 
• Realiser innebygd arkivering ved anskaffelse av nye løsninger. 
• Ta utgangspunkt i virksomhetens egne behov. 
• Bidra til innovasjon og leverandørutvikling.  

ARKIVVERKETS SATSING  
Arkivverket ønsker å bidra til nytenkning i forvaltningen og å 
utfordre leverandørene til å løse utfordringer på helt nye måter. 
Derfor har vi satt i gang en rekke aktiviteter hvor vi involverer 
både offentlige virksomheter, leverandører og andre premissgivere. 
Arkivverket har sammen med Digitaliseringsdirektoratet etablert  
en regulatorisk sandkasse for arkivdata og offentlighet. Her 
utforskes det juridiske og teknologiske handlingsrommet for 
innebygd arkivering. 

I sandkassen deltar offentlige og private virksomheter for å utforske 
nye måter å ivareta arkiv og offentlighet på. I StandardLab skal 
Arkivverket se på hvordan det skal jobbes med standardisering 
på arkivfeltet fremover, blant annet for å gi større rom for tekno-
logisk utvikling. Vi ser behov for en mer involverende og smidig 
tilnærming til standardiseringsarbeidet vårt. 

I hele satsingen på innebygd arkivering foregår det mye læring, 
både hos Arkivverket og de vi samarbeider med. Arkivverket skal 

manuelt i systemer som oppleves som lite brukervennlige. Til tross 
for tidsbruken erfarer virksomhetene relativt lav dokumentfangst 
med dårlig kvalitet. Markedet har få og store leverandører av 
arkivløsninger, som opplever få insentiver til å gjøre radikale 
endringer i løsningene de tilbyr. En årsak til dette er at offentlig 
sektor fortsetter å bestille de samme tradisjonelle arkivløsningene, 
fordi de tror at det er slik de etterlever arkivloven. 

INNEBYGD ARKIVERING 
Arkivverket ser et stort behov for at offentlige virksomheter på 
en enklere og mer effektiv måte tar vare på dokumentasjonen 
de produserer og behandler. Dette kan løses gjennom innebygd 
arkivering. Arkivverkets visjon for innebygd arkivering er at 
offentlige ansatte i fremtiden ikke skal bruke tid på arkivering, 
samtidig som de arkivfaglige hensynene ivaretas. 

Innebygd arkivering er en måte å tilnærme seg hvordan arkiv-
hensyn best kan ivaretas på i arbeidsprosesser, systemer og løs-
ninger. På den måten skal man sørge for at arkivering ikke blir en  
separat og tidkrevende prosess som gjøres i etterkant av en arbeids- 
oppgave, men noe som skjer løpende mens man jobber.  

SYV GREP FOR Å KOMME I GANG 
Å tenke nytt rundt brukerorientering og behandling av dokumenta-
sjon kan gi store gevinster både på organisasjons- og samfunnsnivå. 
Men som i alle endringsprosesser trengs det kulturendring for å 
få til nyskapning og transformasjon. Da er et suksesskriterium at 
toppledelsen i virksomheten forstår dokumentasjonsforvaltning 
og ser god dokumentasjonsforvaltning som en verdi. Selv etter 
at ledelsen har tatt eierskap til problemstillingen, kan det være 
en utfordring å vite hvor man skal starte, og hvordan man bør 
gå frem for å utvikle nye og gode løsninger for arkiv. Digital 
transformasjon og utvikling av arkivfeltet går hånd i hånd.

dele læringen fra aktivitetene våre for å bevisstgjøre og inspirere 
offentlige virksomheter og skal dele erfaringer og eksempler på 
innebygd arkivering som kan være til nytte for andre. 

BLI MED Å TENKE NYTT!
Forslag til ny arkivlov er ute på høring, og vi i Arkivverket opp-
fordrer til å sende inn høringssvar innen fristen 14. januar 2022. 
Samtidig er et viktig budskap fra oss at det er handlingsrom 
innenfor dagens regelverk. Å ha en «by design»-tilnærming til 
dokumentasjonsforvaltning innebærer først og fremst en endring 
i måten vi planlegger, utvikler og gjennomfører arbeidsprosesser 
og IT-prosjekter på.  

Et viktig budskap fra Arkivverket er derfor: Ikke vent på ny 
arkivlov! Begynn å tenke nytt nå om hvordan dere skal møte 
dagens dokumentasjonskrav og morgendagens behov for effektiv 
og fleksibel dokumentasjonsforvaltning.

Den digitale utviklingen utfordrer offentlig sektor til å vurdere hvordan kjerneoppgavene i fremtiden best kan løses. 
Da er det viktig samtidig å tenke nytt om hvordan behovene i dokumentasjonsforvaltningen bør løses. 

TEKST: MARTE MONSEN HVALRYG, ARKIVVERKET   

SATSING PÅ NYTENKNING  
DIGITAL TRANSFORMASJON 
I DOKUMENTASJONSFORVALTNINGEN

HVA ER EGENTLIG DIGITAL TRANSFORMASJON? 

Digitaliseringsdirektoratet beskriver digital transformasjon: 
som en prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine 
oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper 
helt nye tjenester

• hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen 
• som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi

SEKS VIKTIGE OMRÅDER: Digitaliseringsdirektoratet har løftet frem seks særlig viktige områder for digital transformasjon i offentlig sektor (Bilde: Digitaliseringsdirektoratet)
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DIGITAL NYTENKNING  DIGITAL NYTENKNING 

NÅR LØSNINGER OG VIRKSOMHETSPROSESSER 
BLIR KONTEKSTEN  
– NORSK HELSENETT OG PEGA-LØSNINGEN I REGULATORISK SANDKASSE

Norsk helsenett har utviklet løsningen Pega, som er en del av Helseanalyseplattformen i Helsedataprogrammet. Pega skal behandle henvendelser og 
søknader om tilgang til helsedata for forskning og andre helserelaterte prosjekter. Hovedprinsippet i løsningen er samhandling og saksbehandling 
i et felles system på tvers av ulike virksomheter. Norsk helsenett ønsker å bruke Pega som arkivsystem, selv om det ikke tar utgangspunkt i Noark. 
De ønsker at Pega kan brukes til å saksbehandle og arkivere på tvers av ulike virksomheter, og å få til en måte å gi innsyn i saksbehandlingen på.  

Arkivforskriften krever at dokumentasjon skal skje i en løsning som er godkjent og følger Noark-standarden. Gjennomgangen av Pega viser hvordan 
intensjonen i regelverket og arkivfaglige hensyn kan ivaretas uten å følge Noark.  

Forskriften krever at hver virksomhet skal ha sitt eget arkiv som ikke er blandet med andres. Tidligere praksis har derfor advart mot bruk av felles 
løsninger, fordi opphavet (proveniens) blir uklart. Gjennomgangen av Pega viser at dokumentasjonen ivaretas best når den holdes samlet i løsningen. 
Konklusjonen er i tråd med en pågående endring i den faglige forståelsen av begrepet, hvor opphav også kan knyttes til løsninger og virksomhetsprosesser. 

GEVINSTER OG VEIEN VIDERE 
Pega er et eksempel på hvordan morgendagens løsninger for dokumentasjon kan se ut. I sandkassen har Arkivverket oppfordret Norsk helsenett 
til å søke om dispensasjon fra arkivforskriften § 11. Gjennomgangen viser at det er mulig å finne alternativer til Noark-standarden, så lenge en tar 
utgangspunkt i de arkivfaglige hensynene. 

Arkivverket har parallelt med arbeidet i sandkassen utarbeidet ny veiledning om bruken av felles løsninger. At opphav fremover også kan knyttes 
til løsninger og virksomhetsprosesser, kan gi et vesentlig utvidet handlingsrom for virksomheter som har denne typen prosesser. Praksisjusteringen 
gjør også arkivregelverket mer fleksibelt og digitaliseringsvennlig ved at flere kan samhandle mer effektivt på tvers. 

Mye ligger også til rette for at Pega kan levere til eInnsyn. Det ble identifisert noen gjenstående tekniske forhold, som Digitaliseringsdirektoratet og 
Norsk helsenett vil arbeide videre med etter at prosjektet er avsluttet.  

” 
Arkivverket har lansert en veileder for hvordan 
offentlig forvaltning kan gå frem for å lykkes 
med innebygd arkivering i egen organisasjon.

KILDER: 

• Krokan, Arne (Magma 3/2020) Noen organisatoriske utfordringer ved digital 
 transformasjon av offentlig sektor hentet fra old.magma.no
• Digitaliseringsdirektoratet.no / www.digdir.no
• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021) Digitaliseringsrundskrivet /  
 www.regjeringen.no
• Menon-publikasjon nr. 111/2020 Tidsbruk og kostnader av arkivering i offentlig sektor /
 www.arkivverket.no

ARKIVVERKETS VEILEDER: De syv grepene for å komme i 
gang med innebygd arkivering. Hentet fra Arkivverkets 
nettsider.

TID FOR ENDRING: Tiden er 
overmoden for at forvaltningen 
tar vare på dokumentasjon på 
nye måter (Bilde: Arkivverket)
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Arkivene står, som offentlig sektor for øvrig, foran de mest omfattende endringene noensinne. Dette er endringer som 
drives fram av mulighetene som ligger i bruk av ny teknologi og samfunnet sine forventninger om et tjenestetilbud der 
man kan samhandle digitalt om arkiv og arkivkunnskap. 

Likevel går det sakte, og det er 
vanskelig å se hva arkivene 
vil med satsingen på digitali- 
sering. Denne artikkelen skal 
se nærmere på hvorfor og 
samtidig peke på muligheter 
for å iverksette og sette fart. 
Som forståelsesgrunnlag skal 
jeg presentere et rammeverk 
for forholdet mellom teknolo-
gi og organisasjon. For mens 
det er relativt enkelt å bytte 
ut teknologikomponenter  
eller anskaffe nye systemer, 

er det langt mer krevende å endre en organisasjon og måten 
man utfører aktiviteter på. Teknologi endres raskt, mens orga-
nisasjoner endres sakte. 

For å forstå hva dette handler om, er det viktig å ta en titt på 
definisjonen av begrepene digitisering, digitalisering og digital 
transformasjon (se faktaboks). Begrepene gir oss som virksomheter 
og sektor et grunnlag for å si noe om utfordringene og hvor vi 
står i arbeidet med digital transformasjon. 

Det er liten tvil om at arkivfeltet har et omfattende arbeid å gjøre 
langs hele modellen for digital transformasjon. Det som kanskje 
skiller oss fra mange andre, er at vi har så store utfordringer i det 
grunnleggende arbeidet med å omforme fra analog til digital. 
Verdiene vi forvalter, er i stor grad papirbaserte. Samtidig er 
det disse vi skal bygge digitale tjenester på i framtiden. Vi står 

TEKST: JAN TORE HELLE, BERGEN BYARKIV

DIGITAL TRANSFORMASJON 
I KOMMUNEARKIVENE 
– STATUS OG RETNING

DIGITAL TRANSFORMASJON DIGITAL TRANSFORMASJON

SENTRALE DEFINISJONER 
Definisjonene nedenfor er hentet fra en litteraturstudie fra en gruppe forskere ved Norges Handelshøyskole. Studien 
lanserer begrepet digitisering, som i norsk sammenheng ikke er så mye brukt, men som kan være nyttig. Studien sammen-
fatter også en modell for sammenheng og avhengigheter innen feltet. Definisjonene gir oss som virksomheter og sektor et 
grunnlag for å si noe om utfordringene og hvor vi står i arbeidet med digital transformasjon. 

DIGITISERING
Digitisering er et grunnleggende teknisk krav for å få til digitalisering, og det kan blant annet være konvertering av analog informasjon til digitalt 
format. I arkivsektoren er som kjent dette en omfattende oppgave. Digitisering kan føre til digitalisering og digital innovasjon. 

DIGITALISERING
Digitalisering er å benytte digital teknologi til å utføre for eksempel arbeidsoppgaver, prosesser og tjenester på en ny måte. 

DIGITAL INNOVASJON
Dette er endring på samme nivå som digitalisering og forstås som å ta i bruk et produkt eller en prosess som tilfører ny verdi i for eksempel et arkiv.

DIGITAL TRANSFORMASJON
Dette er et resultat av at digitalisering og digital innovasjon over tid benyttes til å gjøre vesentlige endringer i måten man arbeider eller leverer tjenes-
ter på, og at disse endringene vesentlig endrer organisasjonen eller en hel industri.

DIGITISERING

a

d

b

e

c

DIGITAL
TRANSFORMASJON

DIGITALISERING DIGITAL INNOVASJON

DIGITAL TRANSFORMASJON: Digitisering er tekniske krav for å få til digitalisering og digital innovasjon. Dette kan igjen gi vesentlige endringer i måten 
man arbeider på, og derfor medføre digital transformasjon

dermed foran omfattende og ressurskrevende oppgaver før vi i 
det hele tatt har begynt å bygge nye tjenester.

TEORETISK RAMMEVERK FOR DIGITAL MODENHET 
Så hvordan arbeider vi med digital transformasjon? En gruppe 
amerikanske forskere har over lang tid gjennomført globale 
studier av hvordan store industriselskaper i ulike næringer fra 
bank til farmasi, og som ikke er tech-selskaper, arbeider med 
digital transformasjon. De har også undersøkt hvilke verdier som 
hentes ut av disse endringene. Studien har resultert i et teoretisk 
rammeverk for digital modenhet i virksomheter som gir forståelse 
og et spennende perspektiv. Digital modenhet er et produkt av 
to separate dimensjoner: digital intensitet og endringsledelses-
intensitet. Disse er gjensidig avhengige, men har ulik relevans. 

DIGITALISERINGENS HVA – TEKNOLOGI 
Med digital intensitet menes hvilke investeringer i ny teknologi 
som legger til rette for digital transformasjon og for å endre 
hvordan virksomheten opptrer. Dette er digitaliseringens «hva». 
I alle virksomheter investeres det i mer eller mindre interessante, 
nyttige og nødvendige digitale løsninger. Det er ikke størrelsene 
på investeringene som er viktige, men heller begrunnelse og 
betydning sett i forhold til hva man ønsker å oppnå. 

Gjennomgående finner forskerne at de som lykkes og oppnår 
digital modenhet, investerer i teknologi som etablerer et nytt og 
nærmere forhold til brukerne, som endrer prosessene i tråd med 
dette, og som etter hvert endrer måten de utfører forretninger 
eller løser sine oppgaver på. Det mest nærliggende eksemplet er å 
peke på hvordan banknæringen har endret seg de siste 20 årene.
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DIGITALISERINGENS HVORDAN – LEDELSE 
Endringer gjennom smarte og riktige digitale investeringer kan 
gi bedre ressursutnyttelse, men dette er ikke nok. For å oppnå 
digitale fordeler er ledelse nødvendig, og det er ledelsesfokus som 
skaper transformasjon av ny teknologi. Dette beskrives som den 
andre dimensjonen i rammeverket, digital endringsledelsesinten-
sitet. Dette er digitaliseringens «hvordan». 

Forskerne finner at digitalt modne virksomheter for det første eta-
blerer en tydelig visjon om endring, som forteller noe om virksom- 
hetens nye digitale fremtid. Videre at det skapes engasjement  
for visjonen slik at den kan bli en realitet. Dernest at det etableres 
styringsmekanismer som sikrer helhet i gjennomføring og fart i 
tråd med visjonen. Til sist er det viktig å få til god samhandling 
mellom IT og forretning for å overbygge motstridene interesser, 
støtte implementering av IT-basert endring på tvers og gjøre 
transformasjonen selvgående.

DIGITAL TRANSFORMASJON DIGITAL TRANSFORMASJON

ULIKE GRADER AV DIGITAL MODENHET 
Det teoretiske rammeverket kategoriserer virksomhetene etter 
grad av modenhet langs to dimensjoner: 

Beginners har lav digital kapasitet med bare grunnleggende, få 
eller ingen investeringer i ny teknologi. De mangler involvering 
fra virksomhetens øverste ledelse, gjerne basert på en holdning 
om at slike endringer ikke er aktuelle, eller at lovreguleringer 
vanskeliggjør endring. 

Fashionistas nøler ikke med å ta i bruk ny teknologi. De forholder 
seg til trender i bransjen, markedet generelt eller blant partnere 
og leverandører. Fashionistas setter i gang prosjekter og investerer 
i ny teknologi, men de har lav endringsledelsesintensitet med 
manglende helhetlig styring. Investeringer kan gå tapt, eller 
de må reverseres for å komme i samsvar med helhetlige behov 
i organisasjonen. 

Conservatives har motsatte egenskaper av Fashonistas, altså 
høy endringsledelsesintensitet, men lav vilje til investering i ny 
teknologi. Conservatives benytter styringstiltakene til å sikre seg 
mot å trå feil, beholde kontroll og opprettholde trygghet, med 
den konsekvens at det hindrer prosjekter og investeringer, og 
dermed uteblir fremskritt gjennom ny teknologi. 

Virksomheter som lykkes med digital transformasjon, er Digital 
masters. De investerer i ny teknologi for å komme nærmere kunder 
og brukere, forbedre egne prosesser og endre virksomheten. De 
har også høy endringsledelsesintensitet.

STATUS FOR ARKIVSEKTOREN
I lys av rammeverket: Hva er status for å få til endring i arkivsek-
toren? Det er selvsagt ikke gjennomført en kartlegging som kan 
gi inngående svar, med en tydelig plassering av virksomhetene 
og sektoren i dette rammeverket. Noen tendenser kan imidlertid 
observeres. 

Arkivsektoren kjennetegnes av at den er bygget opp av relativt 
små virksomheter. Arbeidet består av mange manuelle oppgaver 
som er arbeidsintensive, og sektoren er også byggintensiv. Det 
vil si at det må avsettes store ressurser til drift av kontorer og 
arkivarealer med sikringstiltak. Da blir det vanskelig å kunne sette 
av kapasitet til endring, men samtidig er det også stort potensial 
for å hente ut gevinster ved å ta i bruk ny teknologi.  

Inntrykket er likevel at det går sakte. Dette betyr ikke at det ikke 
arbeides med endring. Mange virksomheter har for eksempel 
fortsatt oppgaver innen organisering og ledelse relatert til regi-
onreform og kommunesammenslåinger. Flere arkiver arbeider 
også med endringer av ulike fagprosesser og organisering, og for 
noen omfatter dette også arbeid med strategi. Likevel, og i denne 
sammenheng, er dette mer å forstå som forbedringer uten at det 
er tenkt å skulle endre virksomhetenes måte å levere tjenester til 
brukerne på. Det er vanskelig å se at det igangsettes strategisk 
arbeid med visjoner om å endre hvordan brukertjenester leveres 
og hvordan prosesser skal endres ved bruk av ny teknologi, og 
at dette leder til endring i arkivenes måte å løse sitt samfunns-
oppdrag på. Og videre: Selv om enkeltvirksomheter etablerer en 
strategi med visjoner for slike endringer, vil dette selvsagt ikke 
være tilstrekkelig og koordinert nok til at en hel sektor endres.

DIGITISERING OG GODE BRUKERTJENESTER
De fleste virksomhetene arbeider mye med digitisering av papir-
arkiver og tilgjengeliggjøring av dette materialet i fellestjenesten 
Digitalarkivet. I dette arbeidet gjøres det også forbedringer, og 
det tas i bruk teknologi. Digitisering er en nødvendig forutsetning 
for å kunne arbeide med arkiver som data og for å kunne nå 
brukerne med databaserte tjenester på en annen måte enn i dag. 
I arkivsektoren finnes store mengder analog informasjon som må 
bearbeides på denne måten, og arbeidet er så omfattende at det 
kan karakteriseres som et analogt etterslep. Dette er i stor grad 
med på å forklare hvorfor arkivene ligger etter med å utvikle 
gode databasert brukertjenester. 

En annen utfordring er at det fortsatt arbeides tradisjonelt med 
digitisering i tråd med hvordan Digitalarkivet nå tilbyr tjenester. 
Det betyr å sette strøm på papirmagasiner og gjøre skannede 
dokumenter søkbare i løsningen. Brukerrettede tjenester tilsier 
imidlertid at vi må bearbeide data som brukerne vil ha, for ek-
sempel data om eiendom og person. Videre må vi i større grad 
tilrettelegge for å samhandle, dele og gjenbruke data, gjerne opp 
mot de identifiserte nasjonale brukerreisene. Dersom det i det 
hele tatt finnes kapasitet rundt om, vil det være krevende for en 
arkivtjeneste å definere hvordan man skal arbeide med data for 
å etablere gode brukertjenester. Trolig vil heller ikke et samlet 
resultat av en ukoordinert innsats gi gode brukertjenester. 

Det er liten tvil om at det, både kapasitetsmessig og for å ivareta 
brukernes behov, kreves en koordinert nasjonal satsing med 

” 
Digital modenhet er et produkt av to separate 
dimensjoner: digital intensitet og endrings-
ledelsesintensitet. Disse er gjensidig avhengige, 
men har ulik relevans. 

deling av kapasitet og kompetanse for å igangsette og sette fart 
på arbeidet.

DIGITAL LANGTIDSLAGRING 
En langvarig utfordring med digitaliserings- og innovasjonsar-
beidet i sektoren er at arbeidet har vært konsentrert om å avhjelpe 
en etter hvert kritisk situasjon for enkelte tradisjonelle oppgaver 
med digital bevaring og langtidslagring. For mange pågår dette 
fremdeles. Det er selvsagt viktig å løse disse utfordringene, selv 
om det har gått 20 år siden de dukket opp første gang. Det er 
likevel en risiko for at en for stor del av den lille teknologikompe-
tansen som finnes i arkivene, konsentreres ned i siloer som kun 
har dette som formål og ikke arbeider med helheten i arkivenes 

tjenester. Dette forsterker det faktum at vi mangler tilgjengelig 
kapasitet og kompetanse som kan deles på tvers i miljøet, og at 
dette forsinker den digitale transformasjonen i sektoren.

HVORDAN OPPNÅ DIGITAL TRANSFORMASJON? 
Så hvordan skal vi iverksette og få fart på den digitale transfor-
masjonen i kommunearkivene? Med utgangspunkt i observert 
status er det min grunnleggende forståelse av veien videre at 
digital ledelsesintensitet må styrkes både lokalt og nasjonalt. 

Det må i utgangspunktet være en vilje og et ønske i hver enkelt 
KAI om å få til endring, og ledelsen i arkivet må selv definere 
hva og hvordan ut fra sine forutsetninger. Samtidig, og med 
utgangspunkt i tilgjengelig kapasitet og kompetanse i arkivland-
skapet og behovet brukerne har for helhetlige tjenester, er det 
nødvendig med en nasjonal tilnærming til slik endring. Dette 
må arkivene også forholde seg til lokalt.

Det snakkes mye om digitale økosystemer for tiden, også innenfor 
arkivsektoren. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet handler økosystem 
om å oppnå digital samhandling og tjenesteutvikling mellom 
felles IKT-løsninger, virksomheter og brukere. Målet er helhetlige 
tjenester som oppleves sammenhengende. Denne måten å tenke 
samhandling om utvikling og tjenester på er etter mitt syn god, 
men det er noen viktige forutsetninger å ta med seg inn her. En 
av dem er at økosystemer ikke kan styres på tradisjonell måte slik 
som organisasjoner. De utvikler seg selv basert på engasjement 
og initiativ blant de involverte. 

FELLES MÅL OG VISJONER 
Det vi kan gjøre fra kommunearkivene, er å utarbeide felles mål 
og visjoner for samhandling og tjenesteutvikling. I tråd med 

DIGITAL MODENHET  
er et produkt av digital
intensitet og ledelse-
sintensitet. 
Kilde: Westerman, 
Bonnet, McAfee. 2014

” 
Digitisering er en nødvendig forutsetning for å 
kunne arbeide med arkiver som data og for å 
kunne nå brukerne med databaserte tjenester på 
en annen måte enn i dag.
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rammeverket bør disse inneholde en visjon som også kan skape 
engasjement om hva arkivene skal være i fremtiden. I tillegg 
må vi ha en tilnærming til hvordan vi vil benytte teknologi i 
arbeidet med å utvikle tjenestene våre, og denne må blant annet 
ivareta forholdet mellom lokale løsninger og felles løsninger. 
Det er viktig at vi legger planer for teknologi som ivaretar det 
at økosystemet vil bestå av kulturarvsinstitusjoner med lokal og 
regional forankring, selv om tjenestene skal ha en nasjonal basis.

FELLES NASJONAL TEKNOLOGISATSING 
Gode digitale arkivtjenester er avhengig av en felles nasjonal 
teknologisatsing. Arkivene hver for seg har hverken kapasitet eller 
kompetanse til å bygge egne løsninger. Det investeres og bygges 
i Digitalarkivet, og dette er også en attraktiv felles plattform for 
satsingen i kommunearkivene. Fortrinnet med denne er selvsagt 
at den allerede samler 6–7 millioner årlige brukere. I tråd med 
rammeverket er et av kriteriene for å lykkes med digital trans-
formasjon at det etableres gode styringstiltak for koordinering 
og beslutninger for å realisere visjoner. 

Digitalarkivet eies og utvikles foreløpig av Arkivverket. Men 
for at økosystemet og plattformen skal fungere og utvikles etter 
intensjonen, er Arkivverket avhengig av kommunearkivenes 
deltakelse og engasjement. Eksistensen til digitale økosystem er 
basert på at en oppnår verdiskaping, samstyring og tillit mellom 
partene. Verdiskaping innebærer å få til dialog og medvirkning 
om hvordan økosystemet og plattformen løser behovene til alle 

Skulle du ønske at du hadde bedre
kontroll på all informasjonen i din

virksomhet og trenger dine
forretningsprosesser noen gode verktøy

for å sikre dette? 

Vi er med fra idefasen og til prosjektet
er i mål. Ved anskaffelser følger vi deg

til kontrakten er i havn.

 
Hos oss finner du derfor

advokater, økonomer, ingeniører
og folk med bakgrunn fra

organisasjon og kulturbygging. 
 

Marstrand har rådgivere som har gjennomført

mange ulike og avanserte IT- og

digitaliseringsprosjekter.

 

 Vi hjelper deg med informasjonsforvaltning og

endringsprosesser. 
 

 Ta kontakt med oss i Marstrand DIGI, vi deler mer enn gjerne våre erfaringer med deg i dag! 

Har du lyst til å snakke om hvordan IT-
prosjekter kan leveres til rett tid, kost,
ytelse og med smidig implementering

og grundig overlevering?

Marstrand.no 
 

DDaaggeennss  ssyysstteemmeerr

10/4/2019
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DAGENS SYSTEMER

SYSTEMSKISSE: Figuren er en systemskisse fra Bergen byarkiv. Hvordan lage gode brukertjenester av dette? 

brukerne. Dette handler blant annet om hvordan man skal 
behandle arkiv som data i fremtiden. 

Videre vil det være sentralt å drøfte hva som skal være standardi-
sert, og hva den enkelte kan utvikle og styre selv av funksjonalitet. 
Her vil det trolig være vesentlig å ta inn forhold knyttet til de 
ulike virksomhetenes lokale og regionale forankring. Det handler 
også om enklere ting som brukervennlighet. Samstyring handler 
om å oppnå konsensus om beslutninger som påvirker partnerne 
i økosystemet. Dette handler om å forankre for eksempel kost-
nader, arkitektur og sikkerhet i løsningen. Det kan også handle 
om retningslinjer og så videre for å håndtere konflikter. Tillit i 
denne sammenhengen henger tett sammen med faktorene ovenfor 
og i hvilken grad det skapes åpenhet rundt håndtering av disse.
Stimuleringsordninger og finansiering 

Andre viktige styringstiltak er å få til stimuleringsordninger og 
finansiering utover Arkivverket for å videreutvikle plattformen. 
Med den satsingen som er skissert, er det liten grunn til å tro at 
de midlene som er til rådighet i Arkivverket, rekker særlig lenge. 
Digitalarkivet som plattform i økosystemet skal utvikles generisk 
og over tid, og da vil det være nødvendig at også kommunear-
kivene kan ta med ressurser og kompetanse inn i dette arbeidet. 
På sikt og for å koordinere og styre utviklingsarbeidet er det et 
viktig styringstiltak å etablere en porteføljestyring som omfatter 
alle aktørene som er involvert. 

DIGITAL INTENSITET I ARKIVENE
Teknologiinvesteringer må altså skje både lokalt og i fellesløsningen Digitalarkivet, og 
de må være basert på en enighet om hva som er gode brukertjenester. Digitalarkivet 
er, slik det ser ut nå, teknologiplattformen for effektiv samhandling med alle parter, 
med potensial til å skape økt verdi for alle. Dette potensialet kan og bør styrkes, 
og man bør legge økt vekt på verdiskaping, samstyring og tillit, slik at vi kan være 
trygge på konstant og organisk utvikling i løsningen.

Sektoren må imidlertid omstille prosessene sine slik at arbeidet med arkiv i fremtiden 
også handler om å arbeide med data som er bearbeidet for bruk. Dette er en av de 
største utfordringene med å bygge gode tjenester. Vi kan selvsagt fortsette å skanne 
og publisere arkivdokumenter med metadata fra kataloger, men det er begrenset 
hvor stor verdi dette kan gi, og hvor gjenbrukbare slike data er. 

Etter mitt syn må vi investere vesentlig i standardisering av datasett basert på for 
eksempel livshendelsene definert i den nasjonale digitaliseringsstrategien. Arkivene 
må også investere vesentlig i nye prosesser som kan ta i bruk teknologi for bear-
beiding av datasett. Først når arkiver er gjort om til standardiserte data som også 
kan gjenbrukes, kan vi utvikle gode brukertjenester. Da vil vi også se at arkivene 
er endret vesentlig fra i dag. 
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Prosjektorganisasjonen for implementering av Visma 
InSchool er tredelt og består av Vigo IKS sin egen 
prosjektorganisasjon (sentralt mottaksprosjekt), 
fylkenes lokale innføringsprosjekter og Visma sitt 
leveranseprosjekt. 

Vigo IKS har ansvar for å sikre at Visma leverer i henhold til 
kontrakten, og sikrer gjennom sentralt mottaksprosjekt at kun-
dens ansvar i kontrakten bli ivaretatt på områder som er felles 
for alle fylkeskommunene. Sentralt mottaksprosjekt koordinerer 
og veileder også de lokale innføringsprosjektene for å sikre mest 
mulig standardisering og gjenbruk. Fylkene har gjennom lokale 
innføringsprosjekter ansvaret for å innføre Visma InSchool i sitt 
fylke. Visma har ansvar for å etablere en SaaS-tjeneste (Software 
as a Service) – en tjeneste som gir brukerne mulighet til å koble 
til og bruke skybaserte apper over internett – basert på Visma 
InSchool og gjøre denne tilgjengelig for alle fylkeskommunene 
og Oslo kommune.

SIKRE ARKIVFUNKSJONALITET 
Arbeidet med å sikre arkivfunksjonalitet i Visma InSchool er 
en del av det sentrale mottaksprosjektet i Vigo IKS. De fleste 
fylkene har hatt deltakere inne i dette teamet som frikjøpte 
ressurser eller ad hoc-ressurser i ulike perioder. Ved behov har 
også alle fylkeskommunene blitt invitert til møter hvor aktuelle 
endringer har vært diskutert.

Innholdet og omfanget av arkivfunksjonaliteten i Visma InSchool 
har fra kontrakten ble inngått i 2013 og til i dag, endret seg en 
del. Opprinnelig var det ti eksplisitte arkivkrav i kravspesifika- 
sjonen som beskrev en tradisjonell overføring av dokumenter med 
tilhørende metadata fra fagsystemet til fylkenes Noark-systemer. 

Over tid har alle fylkene gått bort fra å støtte en slik enveis inte-
grasjon, og omfanget av arkivfunksjonalitet i Visma InSchool har 
økt for å unngå tap av bevaringsverdig dokumentasjon. Noe av 
økningen i omfang kan tilskrives bestemmelsene i riksarkivarens 
forskrift § 3-1 om at systemer for journalføringspliktige saksdoku-
menter skal følge krav i Norsk arkivstandard (Noark). Dette kan 
hevdes fordi Visma InSchool hele tiden skulle få migrert over 
noe historikk fra forgjengersystemene SATS, Extens og iSkole 
og derfor uansett måtte ivareta en del arkivfunksjonalitet (frys, 
fangst og logg). I tillegg måtte uansett alle prosessene i Visma 
InSchool analyseres for å avdekke dokumentasjon og sette regler 
for behandling av denne.

Arkivfunksjonaliteten i Visma InSchool har også økt gjennom 
felles bevaringsfrister i tråd med bestemmelsene i riksarkivarens 
forskrift og gjennom felles rammeverk for periodisering og ut-
trekk. Det økte omfanget av arkiv i Visma InSchool fører til at 
hvert fylke slipper å bruke tid på å etablere arkivintegrasjon og 
andre oppgaver som nå er løst i fellesskap.

Visma InSchool er et skybasert skoleadministrativt system  
som utvikles av Visma for alle landets fylkeskommuner og  
Oslo kommune. Målet er å møte de videregående skolenes  
framtidige behov ved å effektivisere og forbedre kvaliteten  
på skoleadministrasjonen.

TEKST: BJØRN FINNES, NORDLAND FYLKESKOMMUNE / VIGO IKS  

SAMARBEID OM 
INNEBYGD ARKIV

VISMA 
INSCHOOL 

INNEBYGD ARKIVERING INNEBYGD ARKIVERING
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Endringene i prosjektet følger også en gradvis modning i lov- 
reguleringen av arkivfeltet. Siden Visma InSchool-prosjektet ble 
påbegynt, har det kommet nye versjoner av Noark-standarden, 
nye funksjonsbaserte bevarings- og kassasjonsbestemmelser i 
Riksarkivarens forskrift, ny arkivforskrift, NOU 2019: 9 Fra 
kalveskinn til datasjø, og nå også Kulturdepartementets forslag 
til ny arkivlov. Personvernforordningen stiller i tillegg andre krav 
enn tidligere for behandling av personopplysninger. 

«ENKLERE HVERDAG» OG PRODUKTIVITETSØKNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet la i 2019 fram 
digitaliseringsstrategien Én digital offentlig sektor – digitalise-
ringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025. Målet med strategien 
var, og er fortsatt, at digitalisering av offentlig sektor «skal gi en 
enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor 
gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virk-
somheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet». 
Arkivverket fulgte opp med sin visjon for innebygd arkivering: 
«I 2025 bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på 
arkivering.» 

En kan si at både digitaliseringsstrategien for offentlig sektor og 
Arkivverkets visjon for innebygd arkivering slo opp åpne dører i 
Visma InSchool-prosjektet. I Visma InSchool er nemlig arkivering 
ivaretatt automatisk gjennom forhåndsdefinerte regler som gjelder 
all arkivverdig dokumentasjon i løsningen, og slik effektiviseres 
også skoleadministrasjonen for videregående opplæring.

Artikkelforfatteren er leder for system og digitalisering ved Dokumentasjonssenteret i Nordland fylkeskommune og frikjøpt ressurs 
i VIGO IKS sitt sentrale mottaksprosjekt på fagområdet arkiv.

Vigo IKS utvikler og forvalter fylkeskommunenes felles IT-systemer 
innen videregående opplæring, samferdsel og fellestjenester.  
Selskapet eies av fylkeskommunene og styres av et representantskap 
med ett medlem fra hver fylkeskommune og ett fra Oslo kommune 
samt et styre. 

Visma InSchool er et nytt skoleadministrativt system tas i bruk ved 
alle fylkeskommunale videregående skoler med de siste i drift fra 
skolestart i 2022. Systemet skal bidra til å fornye, forenkle og forbedre 
arbeidsdagen til elevene, lærerne og skoleadministrasjonen.

INNEBYGD ARKIVERING JUBILEUM

” 
Det økte omfanget av arkiv i Visma InSchool 
fører til at hvert fylke slipper å bruke tid på å 
etablere arkivintegrasjon og andre oppgaver 
som nå er løst i fellesskap.

Markeringen foregikk hovedsakelig  
digitalt i kommunens offisielle sosiale 
medier, og i løpet av den siste uken 
av august tok byarkivet over kommu-
nens Facebook- og Instagram-profiler. 
Det ble daglig presentert historier og  

bildeserier om Trondheim fra byarkivets samlinger, først og 
fremst ved bruk av bilder fra fotoarkivet på Flickr. 

Med disse innleggene ønsket vi på en enkel, engasjerende og  
folkelig måte å vise frem mye av det spennende innholdet 
byarkivet sitter på. Målet var å presentere byens historie, 
og spesielt historier og funfacts som gjør seg godt i sosiale 
medier, og slik løfte fram Trondheim byarkiv, deres ansatte 
og byens historie.

En videohilsen fra riksarkivaren (blant annet delt på byarkivets 
Instagram-konto) og en kronikk fra Arkivforbundets general-
sekretær Kjetil Landrog bidro til ytterligere oppmerksomhet.

TRONDHEIM 
BYARKIV 75 ÅR 
I 2021 har byarkivet i Trondheim 75-års jubileum, og kommunen ønsket å markere anledningen 

– først og fremst i sosiale medier.

TRONDHEIM BYARKIV – BYENS HUKOMMELSE. VI FORVALTER DOKUMENTER I 
KOMMUNAL SAKSBEHANDLING, BEVARER HISTORISKE ARKIVER OG FORMIDLER 
INNSYN I NYE OG GAMLE KILDER (TRONDHEIM.KOMMUNE.NO/BYARKIVET)

FLICKR-ALBUM: 
www.flickr.com/photos/
trondheim_byarkiv

INSTAGRAM: @trondheimby

TEKST: FREDRIK SELLEVOLD, REDAKSJONEN
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RETTIGHETSDOKUMENTASJON RETTIGHETSDOKUMENTASJON

I starten av mai fekk IKA Rogaland ein førespurnad om innsyn i dokumentasjon om oppveksten 
og skulegangen til ein elev. Ganske vanleg. Men saka viste seg å vere langt frå vanleg 

– og likevel var ingen dokumentasjon å finne. 

TEKST: BEATE AASEN BØE, IKA ROGALAND

IKA Rogaland får dagleg slike føre-
spurnader om innsyn. Men verken 
IKA Rogaland eller kommunen kunne  
finne elevdokumentasjon til eleven.

KVIFOR FINST IKKJE DOKUMENTASJONEN? 
Inger-Tone blei ulovleg henta frå Sør-Korea 
til fosterforeldre i Noreg då ho var tretten 
år. Ho kom til Noreg utan norsk språk og 
må ha fått såkalla hjelpeundervisning og 
støtte på ungdomsskulen ho gjekk på. Så kva 
har skjedd? Kvifor har ikkje me eller kom-
munen denne dokumentasjonen? Stavanger 
Aftenblad var på saka, og kommunen måtte 
kome med eit svar. 

Me som jobbar på arkivinstitusjon i dag, 
veit kor viktig rettferdsdokumentasjon kan 
vere for eit menneske. Rettferdsdokumenta- 
sjon blir definert som dokumentasjon på 
lovbestemte rettar som innbyggarane har, 
og som det offentlege pliktar å gje. 

Me fekk vite at Inger-Tone hadde fleire 
utfordingar på skulen og sleit med meir 
enn berre språket. Dette burde då blitt 
skrive ned ein stad? Eit skriv som sa noko 
om Inger-Tone sine utfordringar? Noko om 
kva slags hjelp ho fekk. Ei elevmappe eller 
kanskje ei eiga sak om dette. Me kunne 
nesten ikkje finne noko, utanom vanlege 

KONSEKVENSAR PÅ LANG SIKT 
Konsekvensane manglande arkivering og 
sletting av viktig dokumentasjon har for 
enkeltpersonar, ser me gjerne ikkje før det 
har gått 20–30–40 år. Konsesjonane til 
Datatilsynet hadde velmeinande intensjo-
nar om personvern, og dei skulle hindre 
at sensitive opplysningar kom på avvegar 
eller blei hengande ved deg som person i 
ettertida. 

I dag ser me heldigvis kor stor verdi desse 
dokumenta har som bevis for at du hadde 
fått hjelp du hadde rett på, kva slags hjelp 
du hadde fått, og verdien av å kunne finne 
ut om eigen bakgrunn. 

Me veit ikkje heile konsekvensen av desse  
konsesjonane, og for oss blei saka om  
Inger-Tone ein tydeleg vekkjar. Me veit at 
det har blitt destruert mykje viktig rettferds-
dokumentasjon både frå PPT og skulane si 
side. I tillegg har formuleringane i regel- 
verket og konsesjonane vore uklare og lette 
å misforstå. I nokre tilfelle har dette vore til 
fordel for at materiale har blitt bevart, men 
i mange tilfelle har viktige opplysningar og 
dokumentasjon blitt destruert.

år, og det dette gjaldt også for journalar 
og liknande for pedagogisk støttepersonell 
som spesiallærar og sosiallærar.  

Året etter kom konsesjonen for PPT. Denne 
følgde i same sporet som skulekonsesjonen, 
med oppbevaring av opplysningar som 
kunne gje attestar, i ti år, og at alle rapport- 
ar, testar og eventuelle notat skulle slettast 
etter eitt år. 

KRAV OM SLETTING AV SKULEDOKUMENTASJON 
Desse konsesjonane kom i dei åra der  
Inger-Tone fekk hjelp frå kommunen, og i 
dag finn me lite av denne dokumentasjon 
att. For oss blei kravet om sletting av skule- 
dokumentasjon ein del av forklaringa på 
at me ikkje kunne finne dokumentasjonen 
etter hjelpa som ho må ha fått. Ei anna 
forklaring kan vere at dokumentasjonen 
ikkje er arkivert eller produsert.

Det totale biletet ser ikkje bra ut når skule- 
dokumentasjonen manglar. Gav ikkje kom-
munen den hjelpa ho trengde? I dagens 
auge kan det verke mistenkeleg når denne 
dokumentasjonen ikkje finst, men dette er 
nok ikkje eit eineståande tilfelle. Det kjem 
fleire førespurnader om dokumentasjon 
som me ikkje finn, og det er sjeldan me eller 
kommunen har oversikt over alt materialet 
som har blitt sletta. 

karakterprotokollar som framleis var hos 
kommunen. Hos PPT burde det ha vore 
noko? Nei, inga mappe der, heller ikkje 
hos skulekontor eller hos skulen Inger-Tone 
gjekk på. Det litle som me fann, var berre 
nokre få saksdokument. Burde det ikkje 
vore noko meir?

KONSESJONAR FRÅ DATATILSYNET
Inger-Tone kom til Noreg i 1978, same året 
fekk Noreg ei ny lov, personregisterlova. To 
år seinare, i 1980, blei Datatilsynet stifta, 
og med sitt nye lovmynde kunne dei be-
stemme kva som skulle slettast, ved å sende 
ut konsesjonar. Konsesjonar vil i denne 
samanhengen seie løyve for å føre person-
register. Det fanst på dette tidspunktet ikkje 
noko arkivlovverk som kunne stoppe dette. 
I 1982 kom konsesjonen for grunnskulen om 
å opprette personregister over førskulebarn 
og elevar. Konsesjonane gav sterke føringar 
for kva som skulle fjernast av opplysningar 
for ettertida. For elevar som hadde diag-
nosar eller fekk såkalla hjelpetiltak, skulle 
ikkje desse opplysingane på eit kort eller 
skjema oppbevarast i meir enn ti år. Likevel 
var det eit anna påbod som nok kanskje 
hadde større konsekvensar. Elevmapper, 
elevkort, opplysningar om utvikling i sku-
len, protokollar for terminkarakterar og 
liknande skulle berre oppbevarast i eitt 

DEN TAPTE 
DOKUMENTASJONEN

” 
Konsesjonane gav sterke føringar for kva 
som skulle fjernast av opplysningar for 
ettertida.

SLETTING: Den første PPT-konsesjonen som kom i 1983, gav føringar om sletting til 
store delar av dokumentasjonen som blei skapt. Kor mykje som faktisk blei sletta, 
veit me ikkje. 
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I formidlingsprosjektet «Min kommune» har Arkiv i Nordland 
dedikert én uke til hver av våre 39 medlemskommuner. 

TEKST: IDA MERETHE JENSEN, ARKIV I NORDLAND 

Et av Arkiv i Nordlands (AiN) mål er å 
være kjent for Nordlands befolkning. Av 
41 nordlandskommuner er 39 medlemmer. 
For dem oppbevarer vi 8263 hyllemeter 
med offentlig materiale. Vi har også 3221 
meter med privatarkiv og 1,6 millioner 
foto. Vi drifter Nordland fylkesleksikon, 
Stadnamn i Nordland og en fotonettside. 
Med alt det vi oppbevarer, ønsket vi å finne 

et prosjekt som når ut til større deler av befolkningen enn de vi 
vanligvis når gjennom kanalene våre i sosiale medier. Løsningen 
ble «Min kommune», et formidlingsprosjekt der vi dedikerer én 
uke til hver av våre medlemskommuner. 

En måned inn i utrullingen har vi vist frem fire av medlemskom-
munene våre, og som følge av dette har vi fått 300 nye følgere på 
Facebook, mer aktivitet på Instagram, mye publikumsinteresse, 
økte treff på alle de digitale flatene våre og henvendelser om 
avlevering av privatarkiv. Dette regner vi som en suksess!  

ALLE SKAL FÅ
Gjennom å vie like mye tid til hver kommune kan vi sikre at det 
blir en jevn fordeling av oppmerksomhet til alle. Analyseverktøy 
har vist hva som fungerer på kanalene våre i sosiale medier. 
Gjennom å bruke forholdsvis mye tid og ressurser på formidling 
har vi fått over 5000 følgere på Facebook. Vi vet hvem som følger 
oss, og hva slags innlegg som skaper engasjement. Men vi ser 
også at vi har en opphopning av følgere i umiddelbar nærhet til 
Bodø, der vi har lokalene våre. Som en arkivinstitusjon for hele 
fylket ønsker vi å sørge for at befolkningen i nettopp hele fylket 
vet mer om oss og hva vi tilbyr. 

Vi har fått inn mest arkivmateriale fra Bodø og omegn, og av 
den grunn blir det som oftest formidlet fra det området. Det er 
nok årsaken til at det er flest følgere fra Salten-området. Det er 
nærliggende å tro at hvis flere kjenner til oss i hele fylket, vil vi 
få inn mer viktig materiale som kan dokumentere samfunnsut-
viklingen i Nordland. På den måten er ikke dette kun et formid-
lingsprosjekt, men også et innsamlingsprosjekt. 

Vi har valgt å konsentrere oss om de målgruppene vi allerede 
tiltrekker oss: slektsforskere og andre lokalhistorisk interesserte, 

eldre mennesker. Ved å sette søkelys på ett område i en hel uke 
ønsker vi å engasjere et større publikum rundt om i fylket, og 
ved å dele postene i lokalhistoriske grupper sørger vi for at vi 
klarer å nå mange flere. I tillegg deler kommunene og de lokale 
museene villig innleggene våre. 

FAST UKEPLAN 
Før vi gikk i gang med arbeidet, bestemte vi oss for å lage en fast 
ukeplan for å gjøre det enklere å finne materiale vi kunne bruke. 
Vi bestemte oss for denne malen: 

• MANDAG starter vi uken med en kort introduksjonsvideo der  
 vi forteller om kommunen og hva vi skal se på denne uken. 

• TIRSDAG ser vi på Nordland fylkesleksikon og Stadnamn i  
 Nordland. Vi plukker ut en spennende sak eller et morsomt  
 stedsnavn og legger ved koblinger til sider der man kan finne  
 lignende saker.  

• ONSDAG viser vi hvordan publikum i større grad kan bli 
 selvbetjent, ved å lenke til materialet vi har digitalisert 
 og tilgjengeliggjort på digitalarkivet.no.

• TORSDAG har vi en fast offentlig arkiv-dag. Vi ønsker å vise  
 frem ulike typer arkiv og hva man kan finne i disse. Eksempler 
 er arkiver fra vegnemnder, folkebibliotek, jordmor og fattigstyre.  

• FREDAG. Privatarkiv er alltid spennende og noe vi ønsker å  
 samle inn mer av. Denne dagen viser vi frem et privatarkiv fra 
 ukens kommune og forteller litt om det. Vi prøver også å legge
 inn koblinger til bevaringsplanen og hvordan publikum kan  
 kontakte oss med tips om mulige privatarkiv som vi bør 
 bevare for ettertiden. 

• LØRDAG. Med 1,6 millioner bilder har vi mye artig å vise
 frem, og det gjør vi på lørdager. «Ukens foto» er svært populært 
 og engasjerer publikum. 

• SØNDAG har vi en liten oppsummering av uken og presenterer 
 neste ukes kommune. Også her legger vi ved et bilde fra 
 kommunen. 

FORMIDLING FORMIDLING 

«MIN KOMMUNE»
39 KOMMUNER 

PÅ 39 UKER
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FORMIDLING 

FORMIDLER: Leder for formidling, Ida Merethe Jensen, leter gjennom 
protokoller for å finne materiale til bruk i prosjektet. 

MIN KOMMUNE: Slik ser et av bildene i introduksjonsvideoen for prosjektet ut.

GILDESKÅL: Slik ble Stadnavn fra Gildeskål kommune vist frem. BEIARN: Avslutningen for Beiarn kommune tok for seg flere av 
postene som ble gjennomgått denne uken. 

VEFSN: I mangel på formidlingsvennlige privatarkiv fra Vefsn 
kommune fant AiN arkiv etter utflyttede Trænaværinger i 
korrespondanse i et annet privatarkiv. 

FOTOARKIVAR: Anette Keegan, fotoarkivar og videograf, har de siste månedene 
blant annet jobbet med filming og redigering til prosjektet.  

FORMIDLING 

TIDKREVENDE 
«Min kommune» er og har vært et svært tidkrevende prosjekt. 
Vi har vært fem mennesker som har hatt det som en av våre 
mange arbeidsoppgaver i et helt år. Det tar tid å fylle 39 uker. 
Hvor lett det er å fylle ukene, er også svært variabelt. Det er 
ulikt hvor mye som er avlevert til oss, fra kommuner der utvel-
gelsesprosessen nesten er umulig på grunn av mye spennende 
materiale, til de kommunene der vi må lete med lys og lykte for 
å finne noe å vise frem.   

Fra før hadde vi ikke digitalisert og publisert arkiver fra alle 
kommunene. Dette ble en prioritert oppgave i forbindelse med 
prosjektet. Enkelte av kommunene som vi ikke hadde egnet 
materiale fra, sendte oss dette. Det ble også digitalisert fylkes-
tingsforhandlinger som vi kan vise frem. Vi måtte sørge for at 
det ble lagt ut noe fra alle kommunene. Til tross for at vi opp-
bevarer hundretusenvis av bilder, ligger det mye arbeid i å finne 
materiale fra alle kommunene. Dette er blant annet et spørsmål 
om rettighetsklareringer. 

PUBLISERINGSLØSNINGEN POSTCRON 
Før utrullingen av prosjektet startet, var vi ferdig med de aller 
fleste innleggene, og rundt 20 av introduksjonsvideoene var spilt 
inn. Vi valgte å benytte oss av publiseringsløsningen Postcron. 
Ved å bruke denne løsningen sikrer vi at et innlegg ikke blir glemt, 
eller at uforutsette hendelser forhindrer utrullingen, da det er 
lett å ha oversikt over hva som er planlagt for den kommende 
uken både på Facebook og Instagram. 

Dessverre har løsningen en del begrensninger, for eksempel at 
bilde- og videofiler må være ganske små, noe som gjør at vi har 
måttet nedskalere allerede forholdsvis små filer. 

MANUELL OPPFØLGING 
Selv om vi valgte å bruke en publiseringsløsning, er det en god 
del som må gjøres manuelt på en daglig basis. Vi må legge på 
stedsplassering og emojier i Facebook-innlegget, og vi må daglig 
dele på de ulike lokalhistoriske gruppene på Facebook. I tillegg 
kommuniserer vi med publikum som kommenterer. Vi inviterer 
også de som engasjerer seg i innlegget, til å følge oss på Facebook. 
På den måten blir publikum med videre også etter at formidlingen 
av deres kommune er ferdig.  

MÅL MED PROSJEKTET 
Vi ønsker å bli mer synlige for befolkningen i Nordland, og så 
langt tyder alt på at formidlingsprosjektet sørger for det. Antallet 
følgere øker dag for dag, selv om andelen publikum som velger å 
følge oss, bare er brøkdelen av de som faktisk ser innleggene og 
får en større kjennskap til oss som arkivinstitusjon. 

Vi ser også at henvendelser til oss har økt i antall – både i for-
bindelse med innleggene vi legger ut, og i forbindelse med andre 
innsynsforespørsler. Flere bruker våre nettsider og klikker seg 
inn på både Stadnamn, fotonettsiden, fylkesleksikon og vår 
ordinære nettside. 

Vi mener at ressursene som er lagt inn i «Min kommune», sørger 
for økt synlighet og større forståelse av arkiv, hva disse består av, 
og hvilke historiske godbiter man kan lete seg frem til hvis man 
bare bruker arkivene aktivt. Vi håper også at synligheten skal 
sørge for at flere tar kontakt med oss for å få avlevert privatarkiv. 
På den måten kan arkivene i større grad speile Nordlands befolk-
ning. Og det er vel det vi alle ønsker oss – arkiv av og for folket. 

” 
Vi ønsker å bli mer synlige for befolkningen i 
Nordland, og så langt tyder alt på at formidlings-
prosjektet sørger for det.

” 
Vi mener at ressursene som er lagt inn i 
«Min kommune», sørger for økt synlighet 
og større forståelse av arkiv (…)
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Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS og Fylkesarkivet i Vestland har samarbeidd om å få arkivet etter Bømmeløens 
forende Grubekompagnier digitalisert. Arkivmateriale frå gruveselskapet supplerer det allereie digitaliserte materialet 

frå Finnås kommune og er eit viktig bidrag til å skape ein heilskapleg samfunnsdokumentasjon.

TEKST: HANS SINDRE REIN, IKA HORDALAND

Bakgrunnen for samarbeidet er 
eit vedtak som blei gjort i fyl-
kestinget i Vestland i desem-
ber 2020. Der bestemte dei 
at det skal opprettast ulike  
samarbeidsavtalar mellom 

arkivinstitusjonane i Vestland fylke. I sam-
band med dette er det eit ønskje frå alle 
partar at ein skal samarbeide om å digita-
lisere større delar av kulturarven.

ARKIVMATERIALE 
Bømmeløens forenede Grubekompagnier 
(BFG) er eit privatarkiv som er avlevert til 
Fylkesarkivet i Vestland. Arkivet er lite; det 
utgjer berre 15 protokollar frå perioden 
1884–1893. Her finn ein møtebøker, utgå-
ande korrespondanse, originale innkomne 
brev, rekneskap og aksjonærbok. Innhaldet 
i arkivet er interessant for dei som ønskjer 
å vite meir om korleis gruveverksemda på 
Bømlo vart drifta, kva utfordringar dei had-
de, og korleis dei løyste dei. I aksjonærboka 
finn ein namn på aksjeeigarar og eigardel. 

OVERGANG FRÅ «SØLV» TIL GULL
Gruvedrifta og jakta etter gull på Bømlo var 
stor i den andre halvdelen av 1800-tallet. 
Tidlegare hadde jakta vore etter sølvet i 
havet, altså silda, men desse «sølvgruvene» 

Det kjem tydeleg fram i artikkelen at ein 
nytta norsk patriotisme i forsøket på å få 
inn f leire investorar, for BFG indikerer  
«at disse Felter skal bevares for norsk  
Arbeide og norskt Kapital, strax at støtte  
med Tegning».

Sjølv om BFG la ut ei bøn om å få inn meir 
kapital, så var det ikkje nok. Kort tid etter 
innlegget blei BFG oppløyst etter ei avgjerd 
i generalforsamlinga i juli 1888. I vedtaket  
står det at «dets aktiver og passier skal 
overdrages til et nyt selskab «Bømmeløens 
bergværkselskab» der dannes af Aktiene i 
det gamle selskabet ved at tegne nye aktier».

KONKURS OG AVVIKLING
Det nye selskapet overlevde ikkje lenge. I 
1889, berre eitt år seinare, hadde Bømme- 
løens bergværkselskab g jort ein avtale 
med eit engelsk selskap om overtaking av 

namn på investorane, som gir ei interessant 
skildring av ambisjonar og forventa resul-
tat. Her får ein òg sjå klart kva føremålet 
med selskapet var: «Selskabets Formaal 
er Forsøgsdrift paa Guld og ædle Ertser 
og Drift derefter, hvis Felterne befindes 
drivværdige.»

OPPSTART OG KAMPEN MOT UTANLANDSKE 
INVESTORAR
Det var fyrst i 1885 at BFG byrja med gru-
vedrift på Bømmeløen. I starten jobba det 
35 mann i gruvene. BFG klarte å finne gull 
i gruvene på Bømlo, noko som blir stadfesta 
i arkivmateriale og aviser. Men det blei ikkje  
funne like mykje gull som først tenkt, og 
BFG sleit med å hente ut nok gull til å dekkje 
kostnadane. I eit avisinnlegg i Morgenbladet 
i 1888 får vi vite at det er trong for meir 
kapital for å stoppe utanlandske investorar. 
Oscar Gold Mining Co. kjøpte eit nytt felt 
og hadde stor arbeidsstyrke, og i artikkelen 
får vi vite at fleire lovande «Ertsforekomster 
på Bømmelø er gaaet over paa utenlandsk 
Haand». Dersom det ikkje kom inn meir 
kapital, ville det bli selt til engelskmennene 
«for en pris, der i forhold til Værdien er en 
reg Bagatel, nemelig ved tvunget Salg». For 
å berge det søkkande skipet var det naudsynt 
med ny aksjeteikning av ny driftskapital. 

blei etter kvart utarma. Dermed blei det 
trongare og hardare tider for innbyggjarane 
på Bømlo. I eit innlegg i Morgenbladet 
i 1885 står det at «Sølvberget fra havet 
udeblev aar efter Aar», og at «To kraftige 
hænder var ingen til Savn». Dei dårlege 
tidene førte til at mange måtte flytte frå 
kommunen, og det var i hovudsak born, 
kvinner og dei eldre som blei igjen. «Bøm-
meløens gamle gode Navn forandredes til 
den fattige golde Kyst», ifølgje skribenten. 

Forteljinga seier at det var ein fattig «strand-
sidders» 12 år gamle son som først oppdaga 
gullet på Bømlo. Guten fortalde om kva han 
hadde sett, til ein kjenning. Kjenningen 
kjøpte eigedomen og selde han vidare til 
Oscar Gold Mining Co. for heile 600 000 
kr, ein klekkeleg sum på 1800-tallet. Guten 
som oppdaga gullet, fekk ikkje eit einaste 
øre. Funnet av gull skapte stor nasjonal og 
internasjonal interesse, og store investorar 
frå England etablerte seg i området og starta 
med gruveverksemd. For å unngå at alt 
gullet gjekk over til utanlandske selskap, 
byrja òg norske gruveselskap og investorar 
å sjå etter opning for å etablere verksemd på 
Bømlo. I 1884 blei Bømmeløens forenede 
Grubekompagniger etablert. I arkivet etter 
verksemda finn ein ei aksjeteikning med 

drifta etter ein forsøksperiode. Vilkåra i 
avtalen var svært dårlege, og i prinsippet 
var Bømmeløens bergværkselskab så godt 
som konkurs, sjølv om det offisielt blei lagt 
ned først i 1892. 

HEILT DIGITALT
Heile arkivet etter Bømmeløens forenede 
Grubekompagner er no skanna og tilgjenge- 
leg på Digitalarkivet.no. Arkivet har vore 
ei viktig brikke i prosjektet Finnås heil-
digitale kommune. Det var på slutten av 
1800-talet mykje korrespondanse mellom 
gruveselskapa og Finnås kommune, og no  
kan ein sjå saka frå begge sidene. IKA  
Hordaland ønskjer at endå meir privatarkiv 
med relevans til Finnås kommune skal bli 
tilgjengeleg digitalt, og vi oppfordrar difor 
alle til å skanne og publisere sine eigne 
arkiv frå Finnås. 

BØMMELØENS 
FORENEDE 

GRUBEKOMPAGNIER
EIN TILVEKST TIL FINNÅS HEILDIGITALE KOMMUNE

DIGITALISERINGDIGITALISERING

” 
Funnet av gull skapte stor nasjonal og internasjonal interesse, og store investorar frå 
England etablerte seg i området og starta med gruveverksemd.
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KART OG TEGNINGERKART OG TEGNINGER

Kart og teikningar er viktige kjelder til det ytre miljøet i by og bygd. Dei viser planlegginga av are-
albruken i lokalsamfunnet og oppbygginga av bygningar, infrastruktur og anlegg. Dei dokumenterer 
eit ansvarsområde der kommunane har eit ganske stort styringsrom, og der avgjerdene har direkte 

konsekvensar for trivsel, natur, næring og disposisjon over privateigedomar.

TEKST: BJØRN OLE HOVDA, IKA KONGSBERG 

V ed fleire tilfelle har me ved IKA Kongsberg  
stått overfor samanblanda utval av store meng-
der kart og teikningar i umerkt tilstand. Dette 
avslørte for min del mange nye problemstillin-
gar. Eg vart sitjande att med eit inntrykk av 
at eg sjølv, og kanskje fleire med meg, kunne 

hatt betre oversikt over dokumentasjonen frå den såkalla tekniske 
sektoren, som gjerne har fleire avdelingar med eit mangfaldig 
spekter av ansvarsoppgåver.    

KVA ER ARKIVVERDIG?
I tillegg til mangelfull merking har slike samlingar med kart 
og teikningar sjeldan definerte seriar. Eg kallar dei «lausrivne» 
sidan dei ikkje ligg i eit saks- eller objektarkiv, eller i ein logisk 
oppbygd spesialserie. Dei har gjerne trykt merking frå produk-
sjonen – som i beste fall gjev meining. Kart og teikningar med 
påskrift har som regel inga merking om kva påskrifta tyder. Ute 
i kommunane ligg gjerne kart og teikningar i kartskuffar og  
hengeskåp. Ikkje sjeldan ligg ein del litt tilfeldig plassert på golvet, 
i pappaskar eller i bunkar. Ein god del er statlege standardkart 
som kan arkivavgrensast, eller arbeidsversjonar og kladdar som 
truleg burde ha vore kasta. Men i kor stor grad kan me ta for gitt 
at eit kart frå «lageret» berre er ein dublett eller kladd av noko 
som ligg arkivert andre stader? Å sjekke kvar gong er sjølvsagt 
ressursmessig urealistisk. 

UHANDTERLEGE FYSISKE FORMAT
Kart er ofte i fysisk store format som gjer dei krevjande å hand-
tere. Det er ikkje uvanleg med format på om lag A0. Det er nær 
umogleg å ordne, merke og registrere store kaotiske mengder 
på ordentleg vis. Tanken slo meg at eigentleg burde me nesten 
ha leigd ein idrettshall for å kunne leggje kart og teikningar 
utover med eit lodd i kvart hjørne. Då hadde det vore lettare å 
samanlikne og ordne. I møte med ei samling lausrivne kart og 
teikningar kom me fram til at det einaste praktisk gjennomfør-
bare var å starte øvst i bunken og få kvart kart og kvar teikning 
registrert i Asta og merkt. Dei vart då liggjande som fragment 
utan kontekst. Sjølv om det av og til står meiningsfull informasjon 
på kart og teikningar, vert ein viktig del av samanhengen borte 
når dei vert liggjande slik.

RÅKA AV RØYNDOM
LAUSRIVNE SAMLINGAR AV 
FYSISKE KART OG TEIKNINGAR

FRÅ VEGVESENET: Det hende at kommunane samarbeidde med Vegvesenet om kartlegginga kring vegane. Dette kartet er truleg ein arbeidskopi som kommunen 
har kjøpt, men det er ukjent for oss korleis Vegvesenet praktiserer bevaring og kassasjon. Ein skulle tru at Vegvesenet hadde arkivansvaret for slike kart, men 
teknisk sektor melder ofte attende at denne typen kart bør takast vare på av kommunen. I bakgrunnen Nils Olav Berge. Foto: Anette Espelid.   
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UNIKE, MEN UFORSTÅELEGE PÅTEIKNINGAR?
Eit i utgangspunktet statleg og generisk kart kan ha påteikningar 
som gjer det til unik og arkivverdig dokumentasjon. Når det er 
gjort med penn og tusj, ser me at dei er modifiserte. Nokre kart og 
teikningar har nærast esoteriske påteikningar utan forklaring for 
uinnvigde. Kven veit kva tre prikkar utan forklaring frå 1970-talet 
skal illustrere? Kan slike påteikningar nokon gong forståast, eller 
har dei ingen dokumentasjonsverdi sidan konteksten er tapt? 

BØR TEKNISK ORDNE OPP ALEINE?
Det kan vera nærliggjande for ein kommune å delegere vurderinga 
av kassasjon til nokon i teknisk sektor. Dei har god kunnskap om 
kart og teikningar og er dei beste til å identifisere innhald og bruk. 
Samstundes vil nok teknisk sektor vurdere kassasjon ut frå sin 
ståstad, der bruksverdien frå dag til dag er det avgjerande. Me 
arkivarar har mykje å lære av teknisk. Samstundes må me vera 
sjølvmedvitne om mandatet vårt og perspektiva våre. Teikningar 
av eit hus som har brunne, kan ha null verdi for teknisk sektor, 
men har likevel dokumentasjonsverdi slik ein arkivar ser det. 

KVEN HAR ARKIVANSVARET?
Private aktørar har ofte laga kart og teikningar på vegner av 
kommunen. Dersom ein kartserie er produsert av eller på vegner 
av kommunen, må serien takast vare på som logisk heilskap. Då 
kan ein i alle fall ikkje basere seg på at einskilde kart og teiknin-
gar er arkiverte her og der i saks- eller objektarkiva. Nokre av 
dei er produserte av kommunen eller av private aktørar med 
utgangspunkt i statlege standardkart. Merkinga «På grunnlag 
av Statens kartverk» kan fort misforståast som at dette er identisk 
med Kartverket sine kart. Her må ein halde tunga rett i munnen. 
Er eigentleg grensene mellom arkivansvaret til kommunane og 
statlege aktørar som Kartverket og Vegvesenet alltid krystallklare? 

ARKIVERING AV PLAST?
Kart og teikningar kjem i både papir- og plastformat. Kart frå 
hengeskåp har ofte pålimte feste der limet har avgrensa levetid. 
Både folie og papir er gjerne produsert ut frå ulike kopiteknikkar. 
Til dømes er diazokopiar vare for ljos og kan gulne og sprekke 
opp. Nokre plastfoliar er såkalla rissefoliar der merkinga er 
skoren ned i plasten, andre har pålimt plastmerking som gjerne 
er i ferd med eller har falle av. Dåverande Tørrkopi AS leverte 
mange av plastfoliane i Noreg. Gjennom nettsøk fekk eg tak i 
den tidlegare produktsjefen, som ikkje hadde dokumentasjon på 
kjemien i foliane. Han rekna med at dei var polyesterbaserte, men  
at rissefoliane kunne ha belegg som ville sprekke opp. Han opp-
moda om mørk og kjøleg lagring med relativ luftfukt på 50 %,  
men aller helst digitalisering.  

MOGLEGE GODE LØYSINGAR PÅ SIKT: DIALOG, KUNNSKAP OG DIGITALISERING?
Kan hende er det einaste rasjonelle å digitalisere alle kart og 
teikningar på plastfolie. Riksarkivarens forskrift kapittel 8 har 
ei rekkje krav til konvertering for digital bevaring som gjeld 
der originalmediet skal destruerast. Forskrifta ser ikkje ut til å 
ha reglar for konvertering av analogt materiale som med eller 
utan digitalisering sakte går i oppløysing. Forskrifta sine krav 
til kvalitetssikring og liknande kan sikkert likevel vera føremål- 
stenlege å følgje i dei tilfella originalmediet uansett kjem til å 
destruere seg sjølv.

Kunne digitalisering av alle kart og teikningar òg ha vore ei hjelp 
i ordningsprosessen? Her kunne kanskje OCR-handsaming vore 
til hjelp i sorteringsarbeidet. Handteringa av store format kunne 
vore lettare på skjerm. Samstundes løyser ikkje digitalisering alle 
problem. Kunnskap om opphavssituasjonen og innhaldet i kart og 
teikningar er naudsynt for tilføring av metadata, framtidig bruk 
og forståing. Digitale verktøy erstattar ikkje arkivkompetanse, 
men kan gjera det lettare å utøve kompetansen.

Det er inga overrasking at det ikkje er ideelt å arkivere eit tilfeldig 
oppsop med kart og teikningar. Men i vår ufullkomne verd finst 
det slike samlingar i kommunane. Me treng både arkivkompe-
tanse og kjennskap til teknisk sektor, kart og teikningar og for 
å kunne identifisere, merke, vurdere arkivavgrensing, bevaring 
og kassasjon. Kan hende står me her overfor ei gjensidig kom-
munikasjonsutfordring der arkivarar og «teknikarar» med sine 
ulike perspektiv og kunnskapar burde diskutere meir og lære 
av kvarandre. Då treng me ikkje berre mot og nyfikne, men òg 
ressursar og tydeleg støtte frå dei som rår.  

KART OG TEGNINGERKART OG TEGNINGER

” 
Teikningar av eit hus som har brunne, kan ha 
null verdi for teknisk sektor, men har likevel 
dokumentasjonsverdi slik ein arkivar ser det. 

” 
Eit i utgangspunktet statleg og generisk kart kan 
ha påteikningar som gjer det til unik og arkivverdig 
dokumentasjon. 

LØSNA MERKING: Kart med pålimte 
detaljar i plast som er i ferd med å 
falle av. Foto: Bjørn Ole Hovda.

FOR UGIFTE MENN: Mandheimen stod ferdig på Rjukan i 1916 og skulle 
gje rom til 91 unge arbeidarar. Vart seld av Norsk Hydro til kommunen i 
1924, og har hatt ei rekkje offentlege funksjonar. Etter brannen i 2016 vart 
Mandheimen atterreist. Prosjektet vart fullført og mottok byggjeskikkpris 
i 2020. Dei gamle teikningane kom til stor nytte ved oppattbygginga.

FELLESLØSNINGEN 
DIGITALARKIVET 
– EN INNGANG TIL NASJONENS 
HISTORISKE ARKIV

Dette innebærer utviklingsaktiviteter for ulike tjenester 
knyttet til både langtidsbevaring og tilgjengelig-
gjøring. 

Videreutviklingen gjøres på bakgrunn av innsikt, analyser, piloter  
og testing, og vi setter hele tiden brukeren i sentrum. Innsikts- 
arbeid og kjennskap til ulike brukergrupper gjør oss i stand til 
å utvikle og teste tjenestene underveis.

For å lykkes med å lage en sømløs digital reise på tvers av forvalt-
ning og innbyggere er alle delene av offentlig sektor, herunder 
kommuner, statlige virksomheter og bevaringsinstitusjoner,  

gjensidig avhengige av hverandre. Det betyr at vi deler data og tar 
i bruk felleskomponenter der det er praktisk mulig å gjøre dette. 

EKSEMPELET GJERDRUM
Da Gjerdrum ble hardt rammet av jordras i desember 2020, ble 
historiske data utilgjengelige. Disse befant seg på Herredshuset, 
som var evakuert. Dersom de historiske arkivene, som kartteg-
ninger, byggetegninger med mer, hadde vært digitalt tilgjengelig, 
hadde man raskere kunnet gi svar til dem som stilte spørsmål om 
hvordan dette kunne skje, og hva som var årsaken. 

Les mer om arbeidet med Digitalarkivet på digitalarkivet.no

For å møte behov for både langtidsbevaring og 
tilgjengeliggjøring av historiske arkiv er Arkivverket i 
gang med å utvikle fellesløsningen Digitalarkivet kraftig. 

TEKST: HILDE UTHAUG, ARKIVVERKET
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KAI-SAMARBEID KAI-SAMARBEID

KAI fagforum for arkivdanning er etablert for å sikre fellesskapet og samarbeidet 
om kunnskap og utvikling mellom oss som er rådgjevarar i kommunearkivinstitusjonane. 

TEKST: OLE STIAN HOVLAND, IKA KONGSBERG  

Etter at utviklingssamarbeidet vi hadde kring 
Arkivplan.no, vart avslutta, var det fleire som 
såg behovet for å finne ei plattform for kunn-
skapsutveksling. Dei såg òg at vi burde femne 
vidare og samhandle om faglege spørsmål 
knytte til arkivdanning. På KAI-leiarmøtet 
19. februar 2021 vart det difor gjort vedtak om 
å opprette KAI fagforum for arkivdanning.

KVEN ER VI? 
Fagforumet er for dei som jobbar med rådgjeving i arkivdanning 
og er tilsette i ein kommunearkivinstitusjon (KAI). Det er 20 in-
stitusjonar som har meldt inn rådgjevarar i forumet. Det er ikkje 
noko tak for deltakarar per institusjon, og vi er 39 medlemmer. 

KORLEIS ER VI ORGANISERT? 
Fagforumet er forankra i KAI-leiarmøtet, og det er oppretta ei 
styringsgruppe. IKA Kongsberg er peika ut som koordinerande 
institusjon. Det er samarbeidstanken og dugnadsprinsippet som 
ligg til grunn. Det koordinerande ansvaret skal gå på omgang 
og overleverast til ein annan institusjon etter to år. 

KVA GJER VI? 
Vi er i ein oppstartfase, men mandatet legg tydelege føringar for 
verksemda; fagforumet skal vere nyttig for fellesskapet. 

Vi har laga ein årsplan som peikar ut hovudlinene i oppstartsperi-
oden. Årsplanen vart lagd fram for KAI-leiarmøtet 14. september 
2021, og vi skal levere ein revidert plan innan midten av desember:

1. Fagforumet skal gjennomføre fire samlingar årleg 
 (tre i 2021). På samlingane skal det vere:
 • minst eitt fagleg innlegg frå ein av deltakarinstitusjonane
 • minst ei fagleg problemstilling

2. Det skal etablerast ei digital plattform for samhandling 
 og kunnskapsutveksling.

3. Forumet skal finne samarbeidsoppgåver og eventuelt leveransar 
 som kan gjennomførast i planperioden. Samarbeidsoppgåver 
 og leveransar som ikkje går fram av den reviderte årsplanen, 
 skal godkjennast av styringsgruppa. 

BEREKRAFTIG SAMARBEID 
Fagmiljøet og delingskulturen i kommunearkivinstitusjonane 
viser at samarbeid er nyttig og berekraftig. KAI-konferansen er 
eit godt døme på dette. Gjennom felles planlegging i KAI-lei-
armøtet har arrangøransvaret vorte delt etter tur, og ein har 
halde dette gåande i over 30 år. Andre døme på samarbeid er 
fellesskap gjennom fagpolitiske forum, til dømes Arkivforbundet, 
etableringa av samvirkeføretaket KDRS og utviklingsprosjekt 
som Arkivplan.no. 

Like viktig som dei organiserte og formaliserte samarbeida er 
dei uformelle nettverka og fagfelleskapet alle tek del i. Mange 

av oss har kome i kontakt gjennom uformell fagprat i møte og i 
faglege samlingar, til dømes på KAI-konferansen. Sjølv om slike 
nettverk oppstår av seg sjølv og har eit uformelt utgangspunkt, 
treng vi plattformer som samlar oss og gjer det mogleg å møtast 
mellom konferansar og andre aktivitetar. Etableringa av eit 
fagforum er eit uttrykk for at kommunearkivinstitusjonane ser 
nytten av ein inkluderande og open delingskultur. 

Kanskje er det viktigare enn nokon gong at alle ser verdien og 
berekrafta i samarbeidet, slik samfunnet endrar seg. Vi skal 
yte råd og rettleiing, opplæring og formidling, og vi skal sikre 
arkiv – alt medan vi står i ei forvaltningsreform, uttrykt som 
ein digital transformasjon. Vi snakkar om innebygd arkiv og 
digitale økosystem, midt i ein regulatorisk limbo der lovverk og 
standardar let vente på seg. 

NYE LØYSINGAR 
Vi som er rådgjevarar eller arkivarar, skal ikkje stoppe verda. 
Men vi skal bidra til at det vert skapt dokumentasjon medan 
samfunnet endrar seg som konsekvens av teknologiske sprang. 
Arkivarkompetansen er minst like viktig som før, men vi må finne 
nye løysingar og svar i eit stadig aukande tempo. 

Det er komplekse spørsmål vi skal rettleie kring, og vi må ha 
kunnskap om eit berg med lover og reglar som fortel kommu-
nane kva oppgåver dei skal utføre, og kva transaksjonar som 
må fangast og dokumenterast i stadig skiftande samanhengar. 
Dokumentasjonen må vere ekte, påliteleg, brukande, dekkjande 
og sett i samanheng. Vi har difor eit ansvar for den demokratiske 
funksjonen til arkiva. Vi skal drive folkeopplysning og bidra til 
medborgarskap, og vi skal passe på at det ikkje utviklar seg ei naiv 
tru på at når tilgjenget aukar, så minkar behovet for arkivarar 
og kompetanse om proveniens og kontekst. 

FAGLEG FELLESSKAP OG TYNGDEPUNKT 
Det er viktig at vi får halde fast grepet KAI har som eit fagleg 
fellesskap og tyngdepunkt, at vi identifiserer premissar, og at vi 
er med på å utvikle regelverk og systemkrav som er nyttige. Det 
er grunnleggande for samfunnet at det vert skapt dokumenta-
sjon, at det finst arkiv, og at det finst kunnskap om arkiva. Vi 
må framleis ha ein funksjon som blokkjeda i informasjonen og 
dokumentasjonen som vert skapt. Det betyr at vi må henge med, 
og det beste vi kan gjere, er å stå saman som arkivarar og dele 
og utvikle kunnskap.

KAI FAGFORUM 
FOR ARKIVDANNING

NYTTIG FOR FELLESSKAPET

” 
Fagmiljøet og delingskulturen i kommunearkiv-
institusjonane viser at samarbeid er nyttig og
berekraftig. 

FOR KAI: Ole Stian Hovland presenterte fagforumet 
på årets KAI-konferanse. Foto: Anette Espelid, IKA 
Kongsberg
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FORMIDLING FORMIDLING 

Det eldste dokumentet som oppbevares ved KUBEN i Arendal, er nesten 700 år gammelt. 
Det er skrevet på kalveskinn og gir innblikk i en tid da kirken var på sitt aller mektigste.

TEKST: YNGVE SCHULSTAD KRISTENSEN, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV, AVD. KUBEN

Den 13. januar 1341 var flere  
menn samlet på gården 
Marum i Sandar sogn i 
Vestfold. På gården, som 
i dag ligger i Sandefjord 
kommune, var det høy 

temperatur til tross for at det var midt på 
vinteren. Presten Eindride Tordsson hadde  
innkalt til møte. En av bygdas bønder hadde  
tatt seg til rette på kirkens eiendom. U- 
gjerningen måtte få konsekvenser.

MEKTIG KIRKE
Gården Marum tilhørte på 1300-tallet det 
mektige Oslo bispedømme, som også om-
fattet dagens Vestfold. I høymiddelalderen 
(ca. 1150–1350) hadde kirken mye makt 
og var en stor eiendomsbesitter. Perioden 
1250–1350 har vært karakterisert som den 
norske kirkes velmaktstid i middelalderen. 
Kirken sto sterkt og hadde et svært godt 
utbygget administrativt apparat.

Det var trolig presten Eindride Tordsson, 
kannik (korbror) ved Oslo bispedømme, 
som hadde krevd at det skulle nedtegnes 
provsbrev på Marum. Guttorm Øyvindsson 
og Tore Kjetilsson var tilkalt for å nedtegne 
vitnesbyrd om saken, slik at det kunne bru-
kes i en rettsak. Presten Eindride anklaget 
bonden Orm på nabogården Førstad (Firik-
stad) for ulovlig hogst. Som kannik tilhørte 

GITT I GAVE TIL NYTT MUSEUM
I 1833 ble kalveskinnsbrevet fra Marum 
donert til det nyopprettede museet i Aren-
dal. Arendal Skoles offentlige Bibliothek 
og Museum hadde blitt stiftet året før og 
mottok i oppstarten mange gaver i form 
av gjenstander og dokumenter fra byens 
borgerskap. Giver var skipsreder Christian 
Stephansen fra Tjølling i Vestfold, som 
hadde flyttet til Arendal for å ta del i byens 
skipsfartseventyr. Skinnbrevet var et av tre 
middelalderdokumenter fra Vestfold som 
Stephansen donerte til museet. 

KUBENS SKINNBREVSAMLING
Skinnbrevet fra gården Marum er det eldste 
dokumentet som oppbevares på KUBEN. 
Dokumentet inngår i arkivsamlingen PA-
2566 Aust-Agder-Brev, som består av 248 
dokumenter fra perioden 1341 til 1792, 
med hovedtyngde på 1500- og 1600-tallet. 
Samlingen er delt i to serier basert på mate-
rialitet: en pergamentsamling, som består 
av 156 dokumenter utført på skinn av ulik 
kvalitet, og en litt mindre papirsamling, 
bestående av 92 dokumenter, det eldste fra 
1524. Geografisk fordeler diplomene seg i 
området fra Vestfold til Rogaland, med et 
stort innslag fra Setesdal. 

Eindride toppsjiktet i det geistlige hierarkiet 
i Norge på denne tiden. Så bonden Orm 
hadde lite han skulle ha sagt. 

VITNET MOT BONDEN
I provsbrevet, som er skrevet på kalveskinn, 
går det frem at presten Eindride førte  
vitnene Torgeir på Freberg, Tormod Pinni 
og hans bror Håvard. Mennene la hånden 
på bibelen og sverget på at gården Marum 
alltid hadde eid skogen hvor Orm hadde tatt 
seg til rette. Bonden kunne ikke fremlegge 
noe bevis på at han hadde hugd i egen skog. 
Orm ble stevnet til lagmannsstevnet, hvor 
han måtte svare for den urett han hadde 
begått. Det er usikkert hva slags straff han 
fikk, men sannsynligvis var det viktigst for 
kirken å fastslå hvem som hadde rett til 
skogen. Trolig fikk Orm en bot for ulovlig 
hogst. 

ÅTTE ÅR FØR SVARTEDAUDEN
Noen år senere skulle både bonden og 
presten få andre ting å tenke på. Høsten 
1349 ble Norge rammet av en katastrofe 
uten sidestykke i norsk historie. Svarte- 
dauden kom til landet. Pesten krevde veldig 
mange menneskeliv og endte med at mange 
gårdsbruk ble stående øde. Om bonden 
Orm og presten Eindride overlevde, er 
usikkert, men svært mange prester døde av 
pest fordi de skulle se til syke og dødende.

ULOVLIG HOGST 
I KIRKENS SKOG 

” 
Fagmiljøet og delingskulturen i kommunearkiv-
institusjonane viser at samarbeid er nyttig og
berekraftig. 

ELDST: Provsbrevet fra 1341 er det eldste dokumentet som oppbevares på KUBEN. Dokumentet forteller om en 
konflikt mellom kirken og bonden Orm i Marum i Sandefjord kommune. Foto: Hannele Fors 

TIL MUSEET: Skipsreder Christian Stephansen donerte skinnbrevet 
fra Marum til det nyopprettede museet i Arendal i 1833. Stephansen 
var for øvrig morfar til industrigründeren Sam Eyde. 
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TEKST: NILS OLAV BERGE, IKA KONGSBERG  

IKA Kongsberg er arkivdepot for Larvik kommune og 
bevarer dokumentasjonen etter komiteene som arbeidet 
med de tidligere feiringene – for eksempel da byen fylte 
300 år i 1971: Kommer kongen? Hva skal serveres til 
festmiddagen? Har vi nok vimpler? Hva med under-
holdning? Disse og tusen andre spørsmål og vurderinger 
må tas når det skal arrangeres folkefest for byen.

JUBILEUMSKOMITEER
Som en kan tenke seg, henger mengden arkiv etter jubileumsko-
miteene sammen med hvor rundt byens jubileum var. Arbeidet 
med 300-årsjubileet i 1971 er behørig dokumentert, med store 
mengder korrespondanse og møtevirksomhet om et bredt og 
innholdsrikt program, mens dokumentasjonen for 275-årsdagen 
fyller et par forholdsvis slanke permer. Uansett mengde arkiv  
– felles for alle jubileene er tanken om å gjøre stor stas på Larvik 
og menneskene som bor der.  

For å få til en slik storslått feiring trengs en jubileumskomite 
med overordnet ansvar, som igjen delegerer oppgaver til en 
rekke underkomiteer. Hvordan denne organiseringen ble gjort, 
er ulik for de ulike jubileene, da de hadde forskjellig omfang og 
ulike ting de ville konsentrere seg om. 

Hovedkomiteen i 1971 lagde seg et organisasjonskart for å holde 
oversikten over planleggingsarbeidet. I et brev fra 1969 kommer 
det likevel fram at effektiviteten i denne fordelingen kunne vært 
bedre, da hovedkomiteen måtte minne underkomiteene på å 
sende inn sine forslag om saker eller arrangementer. I tillegg 
måtte Idretts- og organisasjonskomiteen deles i to: én for idrett 
og én for organisasjoner. I 1946 ble imidlertid arbeidsbyrden til 

idretts- og ungdomsfestkomiteen lettet, da et forslag til program-
met viser at festen for ungdom utgikk. Det ble også vedtatt at alle 
underkomiteene skulle sende inn rapporter om sine arrangementer 
og erfaringer. Dette skulle innlemmes i et fullstendig referat av 
byjubileumsfeiringene og bevares for ettertiden. 

250 ÅR I 1921 
I en planleggingsprosess skjer det ofte endringer underveis, og 
det er slett ikke sikkert at alt en setter seg fore, blir gjennomført. 
I sammenheng med feiringen i 1921 ble det gjort et forsøk på 
å planlegge en jubileumsutstilling med byens håndverkere og 
industridrivende, som en slags varemesse. Det ble sendt ut fore-
spørsler til rundt 200 bedrifter om de kunne tenke seg å delta. 
Av de cirka 40 prosent som svarte, var det kun et fåtall som var 
positive. Noen svarte at de i utgangspunktet ikke var interessert, 
men at de ville stille opp for byens og jubileets skyld hvis utstil-
lingen skulle bli noe av. Andre, som Laurvig Glasværk, melte 
kort og greit at de hadde ingen interesse som utstillere. Det ville 
medføre en del arbeid og utgifter å delta i utstillingen, så dette 
kan nok sees i sammenheng med de økonomiske vanskelighetene 
i landet på 20-tallet.

275-ÅRSMARKERING MED RASJONERING 
Forholdene i landet var økonomisk sett heller ikke ideelle da 
Larvik skulle feire sitt 275-årsjubileum i 1946, et drøyt år etter 
krigens slutt. Mange varer var underlagt rasjonering, blant 
annet kjøtt og tekstiler. Jubileumskomiteen ville gjerne at det 
skulle selges wienerpølser rundt om i byen, og måtte derfor 
søke til fylkesforsyningsnemnda om å få kjøpe 450 kilo kjøtt og 
flesk. Jubileumskomiteen søkte også om innkjøp av 107 meter 
lett bomullsstoff, da de gjerne ville få laget byflagg og vimpler (i 

JUBILEUM JUBILEUM  

KONGEN: I 1971 feiret Larvik by 
300 år – med folkefest og kong Olav 
som hedersgjest. Fotograf ukjent. 

LARVIK BY 350 ÅR 
FOLKEFEST I ARKIVET 

Larvik fikk kjøpstadsrettigheter 29. september 1671 og har derfor markert 350 år som by i år. 
Dette er ikke første gang det har vært folkefest i byen. Det ser vi spor av i arkivet. 

INSKRIPSJON: Kong 
Olav signerer fjellet 
ved Herregården 
i Larvik i 1971. 
Herregården var 
administrasjons- og 
representasjonssted 
for grevskapet Larvik 
fra 1670-årene og til 
1805. Fotograf ukjent. 

KONGENS 
PREFERANSER: Det 
var sikkert greit å 
vite at kong Olav ikke 
skulle ha kaffe – og 
hvilke sigaretter han 
foretrakk. Foto: IKA 
Kongsberg. 
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AKTUELTAKTUELT

ABM-media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader 
for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til 
å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige 
debatten, og de skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. 
Selskapet har som målsetting og ambisjon å sette dagsorden for å 
belyse alle sider ved sektorene. Det har som en viktig oppgave å 
initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer 
for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organer og organisasjoner 
innen fagfeltet. ABM-media AS har ikke erverv til formål. Overskudd 
skal tilføres driftskapitalen og anvendes til utvikling og eventuell 
utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet. 

De nærmeste månedene vil det bli avgjort om arkivfeltet 
fra neste år får sitt eget fagblad, på samme vis som 
museum og bibliotek. 

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKSJONEN

Målet er i så fall et profesjonelt fagblad som 
kan dekke hele feltet, uavhengig av i hvilken 
sektor arkivet er skapt, og som kan bidra til 
mer oppmerksomhet for arkiv. 

RAPPORT OG NY SØKNAD
Rapporten fra forprosjektet «Ett fagtidsskrift for arkivsektoren 
i Norge?» er nå ferdig og sendt inn til Arkivverket. Det samme 
er en ny søknad om arkivutviklingsmidler, denne gangen til 
et treårig prøveprosjekt. Undertegnede, som er redaktør for 
Arkheion og rådgiver i Vestfoldarkivet, representerer også arkiv 
i ABM-medias styre (nestleder) og har vært prosjektleder for 
forprosjektet og søknaden. 

TREÅRIG PRØVEPROSJEKT 
Det treårige prøveprosjektet innebærer at ABM-media i denne 
perioden skal gi ut et trykt fagblad for hele arkivfeltet, på samme 
måte som Museumsnytt og Bok og Bibliotek. Arkivforbundets 
styre har vedtatt å stille som samarbeidspartner i den nye søk-
naden. Også Arkheions eiermøte stiller seg positive til søknaden 
om utviklingsmidler til et treårig prøveprosjekt for et felles arkiv-
tidsskrift. Endelig beslutning om Arkheions faktiske involvering 
i dette tas på et ekstraordinært eiermøte før jul.

Redaktøren til det nye trykte fagbladet vil da bli ansatt av 
ABM-media AS, mens det vil bli satt sammen et redaksjonsråd 
fra arkivmiljøet. Bladet vil følge Redaktørplakaten og inneholde 
uavhengig journalistikk, noe ingen av dagens arkivtidsskrifter 
har kapasitet til, samt informasjon og stoff fra arkivmiljøet (slik 
som i Arkheion nå) og det vitenskapelige miljøet. Parallelt med 
dette arbeides det for å revitalisere det nettbaserte, vitenskapelige 
Tidsskriftet Arkiv, som allerede er del av ABM-media AS, og 
som har Nivå 1-godkjenning for fagfellevurdering. Dette gjøres 
blant annet gjennom et nordisk samarbeid innen det vitenska-
pelige miljøet. Redaktøransvaret vil fortsatt ligge hos OsloMet. 

Det legges opp til dialog og samarbeid de to uavhengige redaktø-
rene imellom. Tanken er at fagbladet kan ha forkortede sammen-
drag av artikler som har vært publisert i Tidsskriftet Arkiv, og at 

det skal være informasjon om muligheten for fagfellevurdering. 
Dette vil gjøre det vitenskapelige tidsskriftet mer allment kjent 
og gi artiklene en langt større og videre distribusjon. 

Hvorvidt dette blir noe av eller ikke, avhenger i første omgang 
av om søknaden om utviklingsmidler innvilges. 

ET NYTT FAGBLAD 
FOR ARKIV? 

tillegg til å låne noen fra Marinens Hovedverft i Horten). Dette 
ble innvilget, og vi håper at pølsefesten ble et byjubileum verdig, 
med flotte vaiende flagg i gatene.

KONGEBESØK MED INSKRIPSJON
Ingenting er større stas for et byjubileum enn et kongebesøk, og 
både 1946- og 1971-feiringene hadde denne æren. Larvik har en 
tradisjon for å hugge inn en inskripsjon i berget ved Herregården 
når det er kongelig besøk, og dette ble tilfellet også med Haakon 
VII og Olav V. Før inskripsjonen kan hugges inn, er det en lang 
prosess som blant annet innebærer at byarkitekten må foreslå et 
egnet sted, med påfølgende søknad til formannskapet om tillatelse 
til å oppføre inskripsjonen. Tekstforslag må utformes, hvorav noen 
forkastes, og det velges og godkjennes ett som så må hugges ut 
og males. I 1971 måtte alt dette gjøres på forholdsvis kort tid, da 
kabinettsekretæren ikke kunne bekrefte kongens deltagelse før 
17. august, halvannen måned før avdukingen. Da begynte også 
planleggingen av resten av kongebesøket, med program, festlunsj 
og alt som hører til. Da er det greit å vite at kongen ikke drikker 
kaffe, og hvilke sigaretter han foretrekker.

KANTATE, KOR OG ORKESTER 
Underholdning hører også med til slike feiringer, og arkivene 
fra alle de tre jubileumskomiteene viser at dette skulle byens 
befolkning få. Både 250- og 300-årsfeiringene hadde framføring  
av en kantate, som er et storslått sangstykke framført av kor, ofte 
akkompagnert av orkester. I 1921 komponerte Oscar Meier- 

Hansen en kantate til 250-årsjubileet for kor, orgel og kornett. 
Denne ble tatt videre til 300-årsfeiringen i 1971, men i oppgradert 
versjon med et helt symfoniorkester. 

KJEMPEBLØTKAKE, KABARET OG FYRVERKERI 
Annet av underholdning under disse tre jubileene omfatter musikk  
gjennom byens gater, forestillinger og konserter for barn og 
voksne i Munken kino og teater, kjempebløtkake for barna og 
folkefest i Storgaten. I 1946 fyltes Storgaten av dans, tivoli, skyte- 
bane, pølsesalg og kabaret. Alle de tre jubileene ble avsluttet 
med flott fyrverkeri, hvor vi i arkivet etter 1946-komiteen har 
detaljert program for saluttene, med soler, illuminasjonslys, 
magnesium-palmegrener og assorterte luftbomber.

«24.00. SLUTT.» 
Programmet er ferdig, og festen er over. Månedsvis med plan-
legging, møtevirksomhet, korrespondanse og annet samarbeid 
i regi av kommunen er lagt ned. Forslag er fremmet, søknader 
er sendt og tillatelser fått fra ulikt hold. 

Arkivene etter Larviks tidligere feiringer av byen som kjøpstad 
inneholder alt fra ferdig program til skriblede notater med utal-
lige endringsforslag. De viser en by som vil jobbe mye for å gjøre 
stas på seg selv og sine innbyggere. Men en kommune har, som 
vi vet, nok av andre oppgaver å ta seg til, som skolebestyrer H. 
Kristoffersen skrev i sitt minnedikt for byen i 1921: «Syng tanken 
ut, gå med edle råd fra festens stevne til dagfrisk dåd.»

ANNO 1921 OG 1971: I kommunens arkiv 
finner man blant annet programmer 
og fotografier fra tidligere markeringer. 
Fotograf ukjent/ IKA Kongsberg. 

JUBILEUM 
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ARKIVFORBUNDETS SIDE FORMIDLING

ASTA 7 - FOR ALLE ARKIVER
Ordne og registrere

Import og Innsyn

 
Mediekonvertere   

Papirarkiver

Arkivbaser

 
Hybridarkiver  

Ordnings- og registreringsfunksjonaliteten 
fra Asta 5 har vi selvsagt videreført, bare
enklere og raskere. 

Både arkiv- og fagsystemer kan importeres
til samme Asta 7 base. Som arkivar arbeider
du med aller arkivene på et sted. 

Vi har samarbeidet med PixEdit for å utvikle 
en sømløs prosess, enten du mener det heter
 å digitalisere, skanne eller mediekonvertere.

Selv om de skal mediekonverteres må de 
registreres og katalogisere, i Asta 7. 

Utfordringen med arkivbasene er at de er så 
forskjellige. Asta 7 ordner dette med maler
og tar imot både arkiv- og fagsystemer. 

Elektronisk journal og dokumentene på 
papir. Med Asta 7 er det fortsatt en utfordring, 
men ikke noe problem. 

Stiftelsen Asta 
Vi utvikler programvaren ASTA 7 og Arkivportalen. Stiftelsen er Norges fremste 
leverandør av arkivtjeneste for papirarkiver, digitalisering og elektroniske arkivbaser.  

STORE ENDRINGER 
FREMOVER PÅ 
DANNING OG PÅ 
BEVARING

Arkivering og vår sektor vil de neste årene gå igjennom store forandringer. Få sektorer i 
det norske samfunn er så tett forbundet med de endringene som skjer i saksbehandling, 
digitale løsninger og fellestiltak, som oss. 

Hvordan skal en arbeide i arkivinstitusjoner fremover om vi får gode løsninger for innebygd 
arkivering og/eller en fellesløsning levert fra Arkivverket? Dette er spørsmål som har betydning 
for den rollen alle arkivinstitusjoner må forholde seg til fremover. Det som er sikkert, er at det vil 
komme store endringer i alt fra arkivdanning til felles bevaring. Ved å være fremoverlent vil en 
lettere kunne både være relevant og sette premissene for endringene. 

Kommende diskusjoner vil gå på hvordan de store fellessatsingene til for eksempel Arkivverket 
og Nasjonalbiblioteket best kan fungere i praksis, men også hvordan vi alle kan bidra til at løs-
ningene blir så gode som mulig. De siste to årene har Arkivforbundet arbeidet aktivt med tett 
oppfølging mot de to statlige etatene – både for å få informasjon og for å gi innspill til hvordan 
medvirkningen kan styrkes. 

Det har nå vært et regjeringsskifte med klart flertall for en ny kurs. Hva betyr det for oss i arkiv-
sektoren? Et trolig positivt utslag er at en ny regjering vil støtte utvalgets forslag om utviding av 
arkivplikten, slik at også interkommunale aksjeselskaper og private aktører som utfører oppgaver 
på vegne av det offentlige, må bevare blant annet viktig rettighetsdokumentasjon. Det vil gjøre en 
forskjell. Det var også Ap, Sp og SV som sammen med KrF og Venstre i 2017 stemte for en bred 
arkivutredning. Derfor er det et håp om at en ny regjering vil støtte en nasjonal arkivstrategi. 

Etterspørsler fra pressen øker, og åpenhet vil være enda viktigere fremover om det offentlige på 
alle nivåer skal fortsette å ha en høy tillit i befolkningen. Arkivene legger til rette for økt innsyn 
og styrker dermed demokratiet og innsikten til den enkelte innbygger. 

Når denne kronikken skrives, er KAI-konferansen i Trondheim avsluttet. Endelig kunne vi møtes 
igjen. Nytt var det også at Arkivforbundet hadde en rolle i planleggingen. Temaet var «Digital 
transformasjon med arkivbriller». Våre medlemmer er viktige medspillere og premissleveran-
dører når det kommer til digitalisering. I tillegg er det viktig at Arkivverket i tiden fremover har 
en enda større forståelse av den rollen institusjonene har, versus de enkeltkommuner som ikke er 
med i KAI-nettverket, eller som er medlem i en KAI-institusjon. 

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet
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ARKHEIONS EIERE
ARKIV I NORDLAND 

www.arkivinordland.no
ARKIV TROMS 

www.arkivtroms.no

BERGEN BYARKIV  
www.bergen.kommune.no/

byarkivet

AUST-AGDER MUSEUM 
OG ARKIV IKS  

www.kubenarendal.no

ARKIVSENTER SØR IKS   
www.ikava.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I TRØNDELAG IKS 

www.ika-trondelag.no

VESTFOLDARKIVET 
www.vestfoldarkivet.no

SKRÅSPALTEN

Vi som driver med arkiv, har ventet lenge på en 
debatt om de dårlige arkivsystemene og den manglende 

dokumentasjonen av beslutninger. Vi har ventet lenge, 
fordi det har vært sånn lenge. Riksrevisjonen har pekt på 

det samme. Men likevel uteblir systemdebatten. Arkivering er 
verken en kioskvelter eller en velgermagnet. 

Menon Economics sin rapport om hva offentlig arkivering koster sam-
funnet, viser – ikke overraskende – at dagens arkivering i offentlig sektor 

både er dyr og dårlig. Offentlig sektor bruker 12 milliarder i året på arkiv. 
Og likevel får vi ikke arkivert og dokumentert som vi skal. Dette kan gjøres 

bedre og smartere. 

Nesten 70 prosent av respondentene i undersøkelsen svarer at de ikke arkiverer all infor-
masjon som er arkivpliktig. De slurver, utsetter eller dropper det. Kostnadene ville altså ha 

vært enda høyere dersom flere faktisk etterlevde arkivloven til punkt og prikke. Jeg konkluderer 
med at det er for tungvinte prosesser og rutiner. Og tenk så mange frustrerte offentlig ansatte 

som baler med dette. 

Arkivering i stat og kommune koster oss både tid og penger. Det som koster, er i kortversjon å flytte info fra 
kontor- og saksbehandlingssystemer over til arkivsystemene samt å finne tilbake til denne informasjonen. Vi 

bruker utrolig mye tid på å gjenfinne ting. Vi i Arkivverket anslår at vi kunne spart inn 4–5 av disse milliard- 
ene hvis vi hadde bedre systemer.

Vi mener derfor at vi må fornye IT-systemene i staten. De må bli mer brukervennlige og løse dokumenta-
sjonsoppgaven. Vi må tenke helt nytt rundt dette. Det trengs en satsing hvor næringslivet, eksterne aktører og 
myndigheter jobber sammen for å finne helt nye løsninger, for eksempel basert på kunstig intelligens. Visjonen 
er at ingen offentlig ansatte skal bruke tid på arkivering i 2025. Det skal gå av seg selv. Her er det mye penger 
å spare! 

For å komme i mål trenger vi modige politikere som bevilger de pengene som trengs. 

Vi trenger også bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor. 

Og ikke minst: Vi trenger oppmerksomhet rundt dette! Vi må snakke om konsekvensene av mangelfull arkivering. 

Vi må blåse av oss støvet! 

DEN 
STORE 

SYSTEM-
DEBATTEN 
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INTERKOMMUNALT ARKIV 
I HORDALAND IKS  

www.ikah.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I ROGALAND IKS  

www.ikarogaland.no

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/

byarkivet

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FINNMARK IKS  
www.ikaf.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR MØRE OG ROMDAL IKS  

www.ikamr.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK IKS  
www.ikakongsberg.no

STAVANGER BYARKIV 
www.stavanger.kommune.no/

byarkivet

FYLKESARKIVET I VESTLAND   
www.fylkesarkivet.no

FREDRIKSTAD BYARKIV 

www.fredrikstad.kommune.no

INNLANDET FYLKESARKIV/
IKA OPPLANDENE 

www.farkiv.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

DRAMMEN BYARKIV 

www.drammen.kommune.no/
byarkivet

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

Inga Bolstad, 
riksarkivar 
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I 1962 investerte IBM ufattelige fem milliarder dollar for å utvikle en ny type datamaskin 
som skulle ta luven fra alle andre maskiner på markedet. Sjuende april 1964 ble IBM 360 
presentert. Den hadde et hovedminne (RAM) på 8 til 64 Kb, og kunne utføre 34 500  
”instruksjoner” per sekund. 

IBM 360 revolusjonerte dataindustrien og ble en stor salgssuksess for selskapet. 360 var 
den første maskinen som hadde et enhetlig system av maskin- og programvare som var til- 
pasningsdyktig til flere formål. 360 kunne dessuten oppgraderes uten at maskinvaren måtte 
gjenoppbygges. 

Bildet av det imponerende EDB-anlegget er tatt hos Skattedirektøren i august 1969, og er 
funnet på Digitalarkivet.
 
Foto: Billedbladet NÅ, Riksarkivet, CC BY-SA
(Arkivreferanse:RA/PA-0797/U/Ud/L0049)

 REVOLUSJONERENDE 
IBM-360

TEKST: ANTONIA REIME AABØ, REDAKSJONEN


