Stortinget ved Familie- og kulturkomiteen

HØRING - Representantforslag om å evaluere omorganisering av Arkivverket
og sikre regionale arkivtjeneste - Dokument 8:248 S
Arkivforbundet har blitt oppfordret om å sende en skriftlig høringsuttalelse vedrørende
representantforslaget fra Senterpartiet om organiseringen av Arkivverket, og da særlig statsarkivene.
Vi takker for muligheten til å gi innspill.
Ofte kan man få inntrykk av at arkivsektoren bare handler om den statlige etaten Arkivverket. I Norge
er det bevart ca. 530.000 hyllemeter med historisk arkivmateriale. Arkivverket forvalter ca.
halvparten av dette, resten tas vare på av lokale og regionale arkivinstitusjoner - som alle er
medlemmer i Arkivforbundet. Når det gjelder privatarkiver så utgjør dette ca. 20 prosent av den
totale mengden. Arkivverket forvalter under 40 % av privatarkivbestanden, resten er bevart i lokale
og regionale arkivinstitusjoner som Vestfoldarkivet, Østfoldmuseene, eller Bergen Byarkiv.
Representantforslag:
1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av omorganiseringen av Arkivverket innen
1. januar 2019.
Arkivforbundet mener: Som interessepolitisk organisasjon har vi ikke synspunkter på hvordan
Arkivverket velger å bruke sine ressurser, og hvordan fordelingen av oppgaver gjøres mellom
Riksarkivet og statsarkivene. Men vi registrerer at det har skjedd en rekke endringer i Arkivverket de
siste årene, og at etaten har klart å sette fokus på arkivsektorens felles utfordringer.
2. Stortinget ber regjeringen sikre statsarkivarenes rolle og funksjon som ledere av statsarkivene
med ansvar for budsjett, personell og faglig kvalitet.
Arkivforbundet mener: Se svar på pkt. 1.
3. Stortinget ber regjeringen sikre det statlige ansvaret for arkivfeltet med statsarkivene som
viktigste regionale aktører i samarbeid med andre offentlige og private arkiv.
Arkivforbundet mener: Først og fremst vil vi poengtere at store deler av det norske arkivlandskapet
består av lokale og regionale institusjoner som ikke er en del av Arkivverket, og som forvalter både
offentlige og private arkiver. Utvikling av arkivfeltet betyr at også de lokale og regionale
institusjonene må få oppmerksomhet og styrkes, og at fokuset må rettes like mye på disse som på
Arkivverket. Vi ønsker derfor at også Senterpartiet kan bidra til å utvikle disse lokale og regionale
arkivinstitusjonene.
Videre er Arkivforbundet opptatt av det lokale og regionale arkivlandskapet, og hvordan dette kan
styrkes og utvikles. Arkivverket har en sentral rolle i dette arbeidet. Slik vi ser det har det skjedd en
rekke positive ting de siste årene, som bygger opp under en slik styrking: I Vest-Agder har Arkivverket
inngått et samarbeid med Interkommunalt arkiv, der hensikten er bedre samordning av
arkivtjenestene slik at innbyggerne får et bedre tilbud. Fagdirektørstillingen i Arkivverket for
privatarkiver er regionalt forankret i Stavanger, og den nasjonale strategien for privatarkivarbeidet er
godt forankret gjennom et landsomfattende samarbeid med regionale arkivbevaringsinstitusjoner på
fylkesplan. Det landsdekkende nettverket av kommunale arkivinstitusjoner møter jevnlig
Arkivverkets ledergruppe for å diskutere hvordan man sammen best kan utvikle arkivsektoren.
Arkivenes Hus i Stavanger åpnet i fjor sommer, der både Statsarkivet, samt kommunale og private
arkivinstitusjoner er samlokalisert. Tidligere i år åpnet Norsk Sjømatarkiv i Bergen.

Det statlige ansvaret for arkivfeltet ligger som kjent i dag i Arkivverket. Samtidig er det kjent gjennom
en rekke rapporter, utredninger og aviskronikker at det er store utfordringer i arkivsektoren når det
gjelder å sikre arkivene som en kilde til dokumentasjon, kunnskap og forskning for fremtiden. Vi
mener derfor det er mer konstruktivt å jobbe for å bedre vilkårene for arkivsektoren totalt sett,
fremfor å diskutere statsarkivenes rolle i Arkivverket og i arkivsektoren. I avsnittene under vil
Arkivforbundet gi noen eksempler på utfordringer i arkivsektoren, samt innspill til hva som kan gjøres
- det som vi i lang tid har omtalt som et helt nødvendig arkivløft.
En av Arkivverkets viktigste oppgaver er tilsyn og veiledning av statlige og kommunale virksomheter. I
2017 ble det utført 31 tilsyn fra Arkivverket, og det ble avdekket hele 200 lovbrudd. Tilsyn avdekket
også at den største utfordringen for kommunene er håndtering av digitalt skapt informasjon som
barnevernsmapper, elevmapper osv. De fleste lovbruddene som ble avdekket i 2017 gjaldt
manglende fokus og forståelse hos ledelsen, noe som igjen får konsekvenser i form av f.eks.
manglende ressurser.
Hvis Arkivverket kunne ha utført mer tilsyn og veiledning så ville også kvaliteten på arkivene i
offentlig sektor sannsynligvis ha vært bedre. En større målrettet satsning på tilsyn og veiledning
krever økte ressurser hos Arkivverket, som vi håper Senterpartiet kan jobbe for å få til.
Lise Christoffersen (Ap) er én av fire representanter i Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, og hun
uttalte fra Stortingets talerstol 16. oktober at flere som søker om rettferdsvederlag får avslag
grunnet manglende dokumentasjon – såkalt rettighetsdokumentasjon. Det samme har Stiftelsen
Rettferd for taperne bekreftet ved flere anledninger. Mange får avvist sine saker - ikke fordi de
fremstår som lite troverdige, men fordi det mangler dokumentasjon i arkivene. Dette er ikke en
rettsstat verdig.
I dag skapes ikke lenger dokumentasjon hos offentlige myndigheter på papir, men i digital form. På
oppdrag for kommunene Sandnes og Bamble har to kommunale arkivinstitusjoner, Interkommunalt
arkiv Rogaland og Interkommunalt arkiv Kongsberg, utarbeidet en rapport om bevaring av digital
dokumentasjon i barnevernssystemer. Rapporten viser at opptil 80 prosent av dokumentasjonen i
systemene forsvinner ved uttrekk av data. Dette viser at det er nødvendig å arbeide for bedre
standarder og bedre kvalitet på fagsystemer, slik at fremtidig dokumentasjon faktisk blir tatt vare på.
Mange norske kommuner er, gjennom sine kommunale arkivinstitusjoner, knyttet til selskapet KDRS
(kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter) i Trondheim. KDRS er et heleid offentlig
selskap som tilbyr langtidslagring av digitale arkiver, og som utvikler fellesløsninger som kommer
hele sektoren til gode. En økonomisk støtteordning til KDRS gjennom statsbudsjettet, kan være et
godt tiltak for å kunne utvikle bedre løsninger for bevaring av digitale arkiver.
Prosjekt- og utviklingsmidlene er det viktigste enkelttiltaket regjeringen har for å understøtte en
ønsket arkivpolitikk. I 2018 er det bevilget 12 millioner kroner, hvorav 8 er øremerket til
privatarkivprosjekter. Ved søknadsfristens utløp tidligere i høst kom det inn 102 søknader til en verdi
av ca. 35 millioner kroner. Dette viser det store behovet for midler som er i sektoren. At det er
bevilget kun 4 millioner til andre formål, sier etter vår mening noe om hvor lite viktig regjeringen
mener satsningen på arkivsektoren er. Derfor må den potten som går til bevaring og
tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkivmateriale, samt metodikk, øke betydelig.
Arkivforbundet ønsker derfor at:
1. Stortinget ber regjeringen om å komme med en tiltaksplan for å minske arkivlovbruddene i
offentlig sektor.
2. Stortinget ber regjeringen komme med en plan for å få til gode fellesløsninger for digital

bevaring av arkiver.
3. Stortinget ber regjeringen om å øke støtten til arbeidet med digitalt skapt arkivmateriale.
4. Stortinget ber om at KDRS kommer på statsbudsjettet med fast grunnstøtte.
5. Stortinget ber om en plan for å sikre at rettighetsdokumentasjon i større grad bevares for
fremtiden.
6. Stortinget ber om en plan for at også rettighetsdokumentasjon som utføres av private aktører
blir tatt vare på.

