Sammendrag av rapporten

Hva er KDRS? Forkortelsen KDRS står for Kommunearkivinstitusjonenes Digitale
RessursSenter. Senteret 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.
KAI-sektoren er i dag kjennetegnet ved at kompetansen er ulikt fordelt mellom institusjonene. Et
mål for KAI-sektoren må derfor være å bruke KDRS til å etablere en felles plattform for
kompetanse og faglig utvikling. En slik standardisering av kompetansen er en forutsetning for å
kunne levere et enhetlig nasjonalt tjenestetilbud for langtidslagring av digital informasjon til alle
kommuner.
KDRS skal ha ansatte med den kompetansen som er nødvendig for å kunne bygge opp og drive
senteret i henhold til de oppgaver som vil bli tillagt KDRS. Finansieringen skal skje ved at
institusjoner som ønsker å dra nytte av tjenestene vil betale en årlig sum.
Samspillet kommune – KAI – KDRS. Senteret skal bygge opp et tjenestespekter som skal bidra
til at det enkelte KAI skal settes i stand til å tilby tjenestene de har forpliktet seg til overfor sine
eierkommuner. Hvert KAI må evaluere sin interne kompetanse og må selv styre hvilket behov de
har for å benytte de ulike tjenesteområdene KDRS tilbyr.

Kommune

Tjenester

KDRS's rolle overfor KAI-sektoren kan skisseres slik:
Faglig utvikling

KAI

Sikringsdepot

KDRS

Kurs/opplæring

Institusjonene må trekkes inn i KDRS' tjenesteutvikling og -tilbud, blant annet ved å delta som
forelesere/instruktører på kurs og gi innspill til og bidra i den faglige utviklingen innenfor
fagområdet. På den måten vil senteret få tilgang til viktig kompetanse og kan lettere bygge opp
relevante tjenester for KAI.
Det er et viktig prinsipp at KDRS ikke skal levere tjenester direkte til eierne av KAI – det vil si
kommuner og fylkeskommuner. Kun kommunens KAI skal tilby tjenester relatert til avlevering,
håndtering og langtidslagring av digital informasjon. KDRS kan imidlertid på sikt bygge opp en
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digital depottjeneste som hvert enkelt KAI kan velge å benytte seg av.
Etableringen av KDRS. Senteret skal etableres over tre år. Det første året vil en del ressursbruk

være knyttet til å etablere senteret fysisk, eksemplevis
• finne og etablere lokaler.
• ansette personer med den nødvendige kompetansen.
• opprette en samarbeidsstruktur med KAI som tilslutter seg ordningen.
Når denne fasen er over må senteret gå over i en periode med etablering av tjenestene det skal yte:
kompetansebyggende aktiviteter, dialog med og prosjektarbed i samarbeid med viktige offentlige
organ som KS, DIFI og lignende. Faglig utvikling i form av evaluering og utvikling av metoder,
prosesser og verktøy må også settes i gang tidlig.
Et annet konkret og viktig prosjekt de to første årene er å forberede et digitalt sikringsdepot for
KAI-sektoren. Opprettelsen av sikringsdepotet innebærer også etableringen av et nettverk for sikker
overføring av avleveringer. Et slikt nettverk bør også kunne benyttes av det enkelte KAI for
overføringer av avleveringer mellom KAI og kommunene.
Tabellen nedenfor viser hvordan aktivitene i forbindelse med etableringen av KDRS kan legges inn
i de tre første årene.

1. år

2. år

3. år

Sikringslager/DSS
Sikkert avlev.nettverk
Kompetanseoppbygging
Metodikk og verktøy
Dialog/prosjekter med off.
instanser
(Tykkelsen på de oransje strekene angir omtrentlig ressursbruken)
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