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HØRINGSSVAR – INNSPILL TIL OPPDATERT NORSK HANDLINGSPLAN FOR 

«OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP» 

         

Norsk Arkivråd viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets (FAD) 

oppfordring om å komme med innspill til en oppdatert utgave av Norges handlingsplan for 

«Open Government Partnership» (OGP). 

 

Norsk Arkivråd (NA) er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon. Vi har ca. 1200 

medlemmer fra alle deler av landet, både enheltmedlemmer, virksomheter og organisasjoner, 

fra både offentlig og privat sektor. 

 

NA er ikke blant de inviterte høringsinstansene i denne saken, men fordi saken berører et 

område NA er opptatt av - hvordan arkiver blir dannet og forvaltet (Records Management) – 

ønsker NA å komme med et forslag til forpliktelse som bør inngå i den reviderte 

handlingsplanen. 

 

Det er kjent at sikringen av dokumentasjon blir mer og mer krevende i en global, digital 

verden. En forutsetning for å nå målene om åpenhet og etterrettelighet i offentlige 

virksomheter er at informasjonen blir bevart på en sikker og kvalitetsmessig god måte, både 

med tanke på autentisitet og tilgjengelighet. Tilfredsstillende arkivdanning (Records 

Management) er en forutsetning for å kunne sikre dokumentasjon for ettertiden. 

 

NA mener at Norge bør være en pådriver for sikring av informasjon og arbeide aktivt for 

forståelse av «Records Management» som en viktig basis for åpenhet og dokument-

offentlighet, ansvarlighet og integritet. Når for eksempel OGP fremmer «Open Data» som 

fanesak er det viktig å tenke dokumentasjon og bevaring av informasjon for framtiden også. 

 

Fra våre internasjonale kontakter hører NA ofte at en hovedutfordring er manglende 

dokumentfangst og utilfredsstillende bevaring av innsamlede dokumenter. En slik situasjon er 

en vesentlig hindring for en effektiv «governance» i mange land, dvs. etterlevelse av de lover 

og regler enhver virksomhet er underlagt. 

http://www.kontoret.no/public.aspx?pageID=70668
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NA peker på noen av våre internasjonale samarbeidsorganisasjoner og ber Norge arbeide for 

at internasjonale aktører innen arkiv og arkivdanning blir tatt med i drøftingene omkring 

programarbeidet i «Open Government Partnership».  

 

Vi trekker fram International Council on Archives (ICA) hvor NA og andre norske 

arkivorganisasjoner og -institusjoner er medlemmer. De har et verdensomspennende 

kontaktnett av eksperter som kan anvendes til dette formål.  

 

Vi nevner også Verdensbanken avdeling Library and Archives of Development som har gjort 

flere prosjekter i Afrika og Sør-Amerika, og International Records Management Trust 

(IRMT) som har mange prosjekter i det sørlige Afrika. Begge disse har prosjekter innen 

arkivdanning med et fokus å skape transparens, effektiv administrasjon og motvirke 

korrupsjon.  

 

Norsk Arkivråd stiller seg gjerne til disposisjon for videre drøftinger av disse spørsmål om 

ønskelig. 
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