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Høring  -  Evaluering  av ABM-utvikling

Riksarkivaren finner at synspunktene i DIFI rapport 2008:9 Evaluering av ABM-
utvikling stort sett er dekkende også for Riksarkivarens oppfatninger. Vi finner
derfor ikke behov å avgi en særlig omfattende høringsuttalelse, men vil likevel gi
følgende kommentarer:

1. Samtidig med at arkivsektoren ser ut til å være den sektoren der ABM-utviklings
samspill med andre aktører har fungert best, opplever vi det slik at i
sektorovergripende samarbeid blir det fort slik at arkivsektoren er den som kommer
svakest ut. Vi tror dette kan ha sammenheng med at arkivsektoren både innad i
ABM-utvikling og når det gjelder samlede ressurser framstår som den minste parten.
Vi støtter derfor DIFI-rapporten i at arkivfeltet må styrkes (side 66). Vi oppfatter det
slik at styrkingen ikke bare bør skje gjennom økning av stillingsressurser i ABM-
utvikling, men at statens bevilgninger til arkivsektoren totalt sett må økes. Et godt
samarbeid over sektorgrensene vil være betinget av at alle partene har noe å bidra
med i samarbeidsprosjekter, også rent økonomisk. Et skritt her ville være å la ABM-
utvikling forvalte en større tilskuddspott, der også det statlige arkivverkets
samarbeidstiltak med andre aktører, både sentralt og lokalt, kan få tildelt
prosjektmidler.

2. I rapporten pekes det på at en viktig funksjon for ABM-utvikling er å være en
nøytral nasjonal aktør som kan bidra til å samle aktørene innenfor hver sektor. Dette
er et mål i seg selv, men dessuten en forutsetning for koordinering av hele ABM-
området. For at arkivsektoren skal bli mer samordnet, må innsatsen spisses mot
nasjonale fellesløsninger. Dette kan være organisatoriske, tekniske eller faglige
tiltak som kommer hele sektoren til gode, og som bidrar til å gjøre den til en
enhetlig, oversiktlig og lett tilgjengelig ressurs for brukerne. Det er derfor vår
oppfatning at etablering av nasjonale fellesløsninger bør ha hovedfokus i ABM-
utvikling i tiden framover. En slik strategi krever for det første et overordnet
nasjonalt perspektiv og for det andre et tett samarbeid med de andre nasjonale
aktørene på ABM-området. Det er derfor videre vår oppfatning at stimulering av

Postadresse: Kontoradresse: Organisasjonsnr. Telefon : 22 02 26 00 Telefaks: 22 23 74 89
Pb. 4013 Ullevål Stadion Folke Bernadottes vei 21 961 181 399 www.arkivverket.no/riksarkivet
0806 OSLO riksarkivet@arkivverket.no



2

lokale tiltak er viktig nok, men at dette ikke bør skje på bekostning av oppbygging
av nasjonal infrastruktur og rammeverk for det samlede området.

I nasjonale fellesløsninger vil de nasjonale aktørene være viktige i kraft av
kompetanse og ressurser. Utvikling, etablering og drift av nasjonale løsninger må
derfor skje i tett samarbeid med de ulike nasjonale aktørene. Dette gjør
rolleavklaring viktig. I rapporten pekes det på at denne prosessen ikke er helt
sluttført i alle tilfeller. Vi sier oss enig i at prosessen for arkivsektorens
vedkommende er i godt gjenge, og at det er viktig at dette fortsetter i riktig retning.

3. Vi har merket oss at det flere steder i rapporten tas til orde for at ABM-utvikling
bør ha forvaltningsoppgaver i tillegg til sine utviklingsoppgaver, blant annet
begrunnet med at et innslag av forvaltningsoppgaver vil gi et bedre grunnlag for å
drive utviklingsarbeid innenfor feltet. Arkivfeltet var det eneste av de tre sektorene
hvor det ikke ble lagt eksisterende forvaltningsoppgaver inn i det nyopprettede
ABM-utvikling. Dette har formodentlig sammenheng med at Riksarkivaren er tillagt
et relativt tydelig myndighetsområde gjennom arkivloven, og at det ikke ville være
noe å oppnå ved gjøre grensene her uklare. Vi regner med at det også for framtiden
vil forholde seg slik.
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