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En gravplass for 

gamle dokumenter? 

…Eller en moderne dokumentasjonsforvalter som: 

Verner om 

borgernes 

rettigheter 

Sikrer 

demokratiet og 

nasjonens væren 

Verner om 

borgernes 

rettigheter 

Verner om 

borgernes 

rettigheter 

Verner om 

borgernes 

rettigheter 

Ivaretar Norges 

kulturarv 

3 

Hva er 

Arkivverkets 

rolle i 

samfunnet? 
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Ansettelse 

av Inga 

Bolstad 

Oppstart av 

ny strategi 

«Arkivverket 

2020» 

Prosjekt for ny 

organisasjons-

struktur 

Mediestorm 

Arkivverkets endringsreise 

Saken blir 

behandlet i 

stortinget 

Brudd i 

forhandlingene 

- politisk prosess 

igangsettes 

Personalløpet 

Ny 

organisasjons-

struktur 
Implementering av 

ny organisasjon 

Okt. 2014 April 2017 

Stortingsforslag 

om å reversere 

hele 

endringsprosessen 

Nov. 2015 Juni 2016 
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Arkivverkets organisasjon 

Strategi og styring  

 

Riksarkivaren 

Innovasjon 

 

Forvaltning Publikum 

 
Planlegging og 

arkitektur 

 
Avlevering 

 

 

 

Depot 

Arkiv- og IT-

utvikling 

Dokumentasjons-

forvaltning  

Mediekonvertering 

 

Skriftforvaltning 

 

Bevarings-

vurdering og 

privatarkiv 

Interne tjenester 

 
Økonomi 

 

Drift og 

sikkerhet 

 

Dokumentsenteret 

 
IT-tjenester 

Brukertjenester 

Tilgjengelig-gjøring 

 

 

Forskning 

 

Norsk 

Helsearkiv  

 

Samisk 

Arkiv 

 

Arkivverket består av Statsarkivene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, 

Kristiansand, Kongsberg, Hamar, Oslo, Samisk Arkiv, Norsk Helsearkiv og Riksarkivet 

Kommunikasjon og 

formidling 
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Avleveringer til Arkivverket i ny organisasjon 

 Tidligere kjennetegnet av forskjellig praksis 

ved Riksarkivet og de ulike statsarkivene 

 Ulik og uforutsigbar behandling av 

forvaltningen 

 Omorganiseringen gjorde det lettere å 

etablere en ensartet praksis  

 I dag er alle avleveringer samlet i en enhet 

med et tydelig nasjonalt ansvar 

 Ensartet tilnærming, lik behandling av 

forvaltningen 

 Koordinert. Målrettede veiledninger. 

Avleveringsplaner 
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Dette ønsker vi å oppnå med tilsynsprosjektet 
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Må tenke nytt rundt hva vi må ta vare på 

 Pilotprosjekt  for Stortingsvalget 2017 

 Arkivverket har gått opp mulighetene og 

funksjonell løsning for å langtidsbevare 

samfunnsdokumentasjon fra sosiale medier 

 Lagrer alle SoMe meldinger på Facebook, 

Twitter og Instagram til partilederne og 

partiene på Stortinget 

 Videre prosess må avklares med KUD 
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Ny arkivforskrift og riksarkivarforskrift i 2017 

 Mål: Begge iverksettes innen utgangen av 2017 

 Forskriftene påvirker hverandre gjensidig - må ses i sammenheng  

 Arkivverket og KUD har hatt løpende dialog  

 Arkivforskriften vedtas av Kongen i statsråd – avventer endelig beslutning 

 Riksarkivarens forskrift vedtas av riksarkivaren – avventer arkivforskriften 

 Primært opprydding - ingen revolusjon  

 Regelteknisk gjennomgang og forenkling 

 Regler med detaljerte krav flyttes til riksarkivarens forskrift 

 

 Første skritt - utviklingsarbeidet fortsetter 
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Utfordringer med arkivering i dag 

 Digitale arbeidsprosesser går på tvers av offentlige etater og løsninger deles av 

flere virksomheter 
 

 Mye av det som er definert som arkiv gjenspeiler ikke 

    virksomhetsprosessene  
 

 Etterslep i avleveringen av bevaringsverdige 

digitale arkiver fra offentlig sektor 
 

 Svært få arkivinstitusjoner tar imot digitalt 

skapte privatarkiv 
 

 Regelverk og standarder er komplisert 
 

 Bevarings- og kassasjonskriterier er ikke tilpasset elektronisk skapt materiale 
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Depotene våre er fulle – hva med gjenstående papir?  

Kilde: Analyse av Arkivverkets spørreundersøkelse 2015/16 



 

Kilde: Dagsavisen, 9 februar 2017 

Hva skjer med arkivaren i fremtiden?   
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Hva vil Arkivverket gjøre fremover?  

Ny organisasjon gjør oss bedre på å møte forvaltningens behov: 

 Våre tilsyn skal bidra til bedre arkiver og dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor 

 Vi skal utvikle bedre veiledninger for god dokumentasjonsforvaltning 

 Vi starter i 2018 et stort løft for å sikre digitalt arkivverdig materiale for  ettertiden  

 Etterslepet på avleveringen av bevaringsverdige digitale arkiver skal reduseres 

 Vi skal arbeide med å forenkle avlevering av digitalt skapt materiale til depot 

 Samarbeide med SKATE for å utvikle et godt rammeverk for 

dokumentasjonsforvaltning. 
 

Oppsummert skal vi bidra til at vi digitaliseringen i samfunnet blir møtt med 

god dokumentasjonsforvaltning og arkiv  



 

 

Spørsmål? 
Espen.sjovoll@arkivverket.no 

 

98411632 
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