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 Privatarkiv
 Arkiv i e-forvaltning
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Strategi 2014 – 2017 / Hovedmål
 Sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon.
– Arkiver fra statlig, kommunal og privat virksomhet utfyller hverandre og
dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler og ståsteder.
– Arkivverket skal bidra til at disse arkivene blir sikret og bevart, slik at de samlet
dokumenterer det norske samfunnet på en helhetlig måte.

 Utvikle fellesløsninger for arkivsektoren.
– Arkivverket skal være en pådriver og koordinator for arkivutvikling i et bredt
regionalt og nasjonalt arkivsamarbeid.
– Vi skal utvikle metoder og ta i bruk verktøy for å håndtere arkivdanning,
bevaring og brukertjenester på arkivmateriale fra offentlig og privat virksomhet.

 Øke bruken av arkivene.
– Arkivverket skal legge til rette for å øke publikums bruk av arkivmateriale.
– For å oppnå dette skal kildemateriale tilrettelegges og gjøres digitalt
tilgjengelig, og vi skal yte gode og hensiktsmessige brukertjenester.
– Arkivene skal aktivt formidles som en samfunnsressurs som fremmer opplevelse
og kunnskap.

Strategi 2014 – 2017 / Fokusområder (1)
 Forbedre publikums muligheter til å betjene seg selv på nett, og
videreutvikle tilbudene om digital dugnad.
 Gjøre foto-, film-, lyd-, kart- og tegningsmateriale digitalt tilgjengelig.
 Utvikle og etablere løsninger for digital dokumentfangst, bevaring og
brukertjenester for statlig, kommunal og privat sektor.
 Etablere et bredt samarbeid om mål og strategier for regional og
nasjonal arkivutvikling, og delta i internasjonalt samarbeid.

 Profilere Arkivverket som merkevare og synliggjøre arkivenes betydning
gjennom et bredt spekter av formidlingstiltak.

Strategi 2014 – 2017 / Fokusområder (2)
 Plan for bevaring av privatarkiver i nært samarbeid med andre.
 Redusere avleveringsetterslepet av digitalt og papirbasert arkivmateriale.
 Etablere Norsk helsearkiv og nytt felles depot på Tynset.
 Medvirke til revisjon av arkivloven med forskrifter.
 Praktisere virksomhetsstyring med tydelige mål og prioriteringer, sikre en
god organisering og vurdere arbeids- og ressursfordelingen i etaten.
 Etablere gode rammer for kompetanseutvikling, forskning og
utviklingsarbeid, og videreutvikle samarbeidet med relevante fagmiljøer

VP - Resultatmål 1.2:

Aktiv og synlig i arbeidet med elektronisk arkivdanning og
dokumentfangst

 Styringsparametre
 antall tilsyn som er gjennomført i statlig og kommunal
sektor
 delprosjekter knyttet til arkiv i e-forvaltning gjennom
SAMDOK-programmet er planlagt og/eller gjennomført

 kompetanseprogram for arbeidet med digitalt skapt arkiv
i Arkivverket er gjennomført

VP - Resultatmål 1.3:

Redusere avleveringsetterslepet for digitalt skapt arkivmateriale

 Styringsparametre
 alle uttrekk fra forvaltningens systemer er ferdig ordnet før
avlevering til Arkivverket
 kapasiteten og hastigheten på Arkivverkets mottak og
godkjenning av nye uttrekk er økt i forhold til 2013
 tilbakemelding på testresultater er gitt innen 4 uker
 en ordning hvor arkivskaper forhåndstester egne uttrekk før
avlevering til Arkivverket er iverksatt

VP - Resultatmål 3.2:

Fellesløsninger for behandling av digitalt skapt materiale

 Styringsparametre
 nye felles it-løsninger for arbeidet med mottak og langtidslagring
av digitalt skapt materiale er utarbeidet
 et organisatorisk samarbeid om prioriterte felles
utviklingsprosjekter (SAMDOK) er på plass

Samdok - organisering

Informasjonskanal: samdok.com

Status nå
 Satt av midler (2 mill) og signalisert økt innsats på digitalt skapt materiale
 Skal gi konkrete resultater i 2014 – selv om perspektivet er langsiktig
 Identifisert innsatsområder/prioriteringer
–

Mange oppgaver går sin gang/blir løst bedre i linjen

 Forslag til prioriteringer godkjent av Riksarkivaren
 Prosjektplan for 2014 – med vekt på gjennomføring
 Budsjett samlet og for hvert tiltak

 Bredt samarbeid på tvers av arkivfeltet
 Felles dugnad for å løse sentrale utviklingsoppgaver
 Arbeidsgrupper begynner å komme på plass

”Signalprosjekt 2015”
 To større initiativ med oppstart i 2015
 Synkron avlevering fra arkivskaper til depot
 Felles søkeinngang til Noark-basert arkivmateriale






Har vært drøftet med Samdok-partnerne
Dialog med Difi
Flere departementer på banen
Budsjettsøknad inne

Prioriteringer 2014 – Arkiv i e-forvaltning
 Kompetansenettverk for arbeidet med elektronisk arkiv
 Etablering av tjenestegrensesnitt mot Noark 5
 Dokumentfangst (særlig e-post) – ”beste praksis”
 Ny IT-arkitektur for elektronisk arkiv
– felleskomponenter
– løpende avlevering

 Utarbeide handlingsplan med tiltak for å ivareta
arkivfaglige aspekt ved Regjeringens digitaliseringssatsing

Prioriteringer 2014 – Kommunale arkiv
 Etablere formelt samarbeid om arkivspørsmål med KMD
og Difi.

 Kartlegging av digitalt skapt, arkivverdig materiale
i kommunal sektor fra 1985 til 2010
 Pilotprosjekt(er) for synkron overføring av arkivmateriale fra
Noark5-kjerne i produksjonssystem til depot
 Felles søketjeneste mot alle Noark-baserte uttrekk
 Digitalisering av kommunalt og privat materiale - status,
standarder og felles retningslinjer

Prioriteringer 2014 - Privatarkiv
 Etablere felles metodikk for bestandsanalyse og
samfunnsanalyse som grunnlag for bevaringsplaner for
privatarkiv.
 Forslag til ulike tiltak som kan føre til at det blir bevart flere
viktige bedriftsarkiver i Norge lokalt, regionalt og nasjonalt,
samt at kvaliteten på de arkivene som bevares, blir bedre.
 Utredning kalt ”En helhetlig samfunnshukommelse” om
satsing på privatarkivfeltet, for å oppnå helhetlig
samfunnsdokumentasjon
 Ny strategi for privatarkivarbeidet i Norge

Veien videre

 Nedsetting av arbeidsgrupper pågår
 Bred deltakelse
 Hvor mange kan vi ha?

 Bloggen er hovedkanal for informasjon
 Velkommen som gjesteblogger!

 Følg oss på samdok.com

