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Kommunedekning

• Pr. 1. januar 2012
– Er 55% av landets kommuner og fylkeskommuner 

med i KDRS via det interkommunale og 
fylkeskommunale arkivsamarbeidet.

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



Utfordringen - Digitale arkiver

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

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

• Enighet om å etablere samarbeid
 



Etableringen av KDRS

• Tanken om KDRS lansert i 2006
• LLP’s fagforum viktig bidragsyter for utredning
• Interimsstyre ble opprettet i juni 2009 for å 

arbeide mot etablering av KDRS
• Norsk kulturråd og DIFI har bidratt med støtte 
• KDRS SA etablert 19. mai 2010, daglig leder tilsatt 

1. november 2010
• Flyttet inn på DORA i Trondheim i januar 2011



Fra riksrevisjonens rapport…
Faktaboks 3 Nye kommunale tjenester for elektronisk depot 
og nettbasert tilgjengeliggjøring

Landslaget for lokal- og privatarkiv 
(LLP) har med økonomisk støtte fra ABM-
utvikling siden 2007 arbeidet med å etablere 
Kommunearkivinstitusjonenes digitale  
ressurssenter (KDRS). Hensikten er å få i 
stand et ressurssenter for digitale arkiver og 
avleveringer i kommunale og fylkeskommunale 
arkivinstitusjoner. Prosjektet inkluderer etablering 
av brukertjenester/tilgangstjenester i depot.
…….
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• KDRS skal bistå kommunearkivinstitusjoner 
(KAI) med å yte en nasjonal samordnet 
tjeneste som ivaretar de faglige kravene til 
langtidslagring av digital informasjon skapt i 
kommuner og fylkeskommuner.

• KDRS har som mål å jobbe for hele KAI miljøet

Hovedmålsetning



• Etablere felles IKT-arkitektur for digitale arkiv 
• Etablere et sentralt sikringsdepot for digitale 

arkiv for våre medlemmer
• IKT-koordinering, prosjektutvikling og 

samarbeid innen KAI området
• Kompetansesenter for digitale arkiv, med høy 

grad av kompetanseformidling
 

Arbeidsområder



Tale med en tunge

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

 
 
 



• Medlemmene betaler medlemsinnskudd og en 
medlemsavgift pr. år

• Mulige prosjektmidler til felles prosjekter med 
ekstern finansiering

• Se på muligheten for annen basisfinansiering

Finansiering



Spleiselag

• Finansiering må splittes mellom
– Medlemmene (medlemskontingent)
– Annen forutsigbar sentral finansiering
– Prosjektfinansiering

…for å ta vare på den digitale historien…



Pågående prosjekter 2012

• Prosesser og rutiner for kommunale digitale 
arkivdepot

• Utredning vedrørende EMP sikret lagring
• Etablering av sikringslager
 
• KDRS deltar i tillegg i samarbeidsprosjekter 

med Riksarkivet og Høyskolen i Oslo og 
Akershus



KDRS og privatarkiver

• Mange av våre medlemmer driver 
privatarkivarbeid

• KDRS vil støtte opp om privatarkiv gjennom 
det arbeidet våre medlemmer gjør i forhold til 
digitale privatarkiv

• Det vil i framtiden bli en stor utfordring i 
forhold til bevaring av digitale privatarkiv

• Informasjonsmengden for privatarkiv vil vokse 
enormt i forhold til tidligere



Den digitale utfordringa
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Digitale privatarkiv

• Risikoen for at viktig private arkiver går tapt er 
langt større med digitale arkiver enn tidligere 
analoge arkiver (papir, bilder etc.)

• Utrangert teknologi kastes ofte uten at 
informasjonsinnholdet er betryggende sikret

• Hvordan og hvem skal sikre at den viktige 
informasjonen tas vare på for ettertiden fra 
informasjonsfjellet?



Ulike utfordringer

• Privat digital arkiv som kommer fra private 
virksomheter 
– Er ofte strukturert på en eller annen måte
– Informasjonen som er bevaringsverdig kan være 

lettere å finne fram til og sikre

• Privat digital arkiv som kommer fra personer
– Mangler ofte struktur
– Kan være vanskelige å oppdage
– Utfordrende å få tilgang til materialet

 
 



Eksempel

• La oss tenke på hvordan en av vår tidligere 
betydelige historiske personer ville ha 
arbeidet med dagens teknologi privat



Hvor ligger informasjonen?
• Passord på enhetene som 

sikrer all informasjon
• Maskinvare kryptert 

informasjon på lagrings-
mediet (minne/hard disken)

• E-post i skyen (Google, 
Microsoft…)

• Sikkerhetskopi som en 
skytjeneste

• Viktige dokumenter, bilder 
og video lagret i skyen

 
 
 
 
 



Bevisstgjøring

• Det er helt sentralt å bevisstgjøre den private 
sektoren på at også noe av den digitale 
informasjon skal lages og bevares for ettertiden

• For mer private/personlige arkiver er det svært 
viktig at disse blir tatt hånd om så tidlig som 
mulig – ellers vil de være tapt for ettertiden

• Her har LLP en stor utfordring med 
informasjonsspredning og bevistgjøring!



KDRS

• Alle medlemmene vil kunne sikre de digitale 
privatarkivene i sikringslageret som er under 
oppbygning hos KDRS

• KDRS vil på samme måte som for alle andre 
problemstillinger fra medlemmene også bidra 
med kompetanse for å få til løsninger på 
problemstillinger tilknyttet privatarkiver

 



Lykke til med 25 års jubileet!

Takk for oppmerksomheten!


