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Høring - Bibliotekreform 2014
Utredningen Bibliotekreform 2014 har naturlig nok for det meste sitt utgangspunkt i
rent bibliotekfaglige problemstillinger. Men noen steder i utredningen berøres
forholdet til arkiver, og det er disse punktene vi vil konsentrere vår uttalelse om.
Riksarkivaren har merket seg at det i utredningen er lagt vekt på integrerte løsninger
for hele abm-sektoren når det gjelder å gjøre tilgjengelig digitalt og digitalisert
materiale. Dette stiller Riksarkivaren seg svært positivt til. Det bør ikke by på større
tekniske problemer å lage felles portaler og andre typer løsninger som gjør at
brukere lett kan nyttiggjøre seg informasjon fra arkiver, bibliotek og museer som en

helhet.
Vi viser i denne forbindelse til Riksarkivarens strategidokument angående
digitalisering som er oversendt departementet i forbindelse med budsjettforslaget for
2008. Innholdet i vårt budsjettdokument samsvarer i stor grad med forslaget i
foreliggende utredning om å etablere et program for digitalisering av materiale i
arkiv, bibliotek og museer, også når gjelder beregning av kostnader for et program
som har et fornuftig omfang.
Et annet abm-tiltak som foreslås i utredningen, er å etablere et kompetansemiljø for
opphavsrett og personvern ved Nasjonalbiblioteket. Riksarkivaren er enig i at det
generelt er et stort behov for å heve kompetansen på dette området. Opphavsrettslige
spørsmål er mer sentrale for biblioteksektoren enn for arkivsektoren, men også i
arkiver forekommer det arbeider som er beskyttet av åndsverkloven. På den annen
side mener vi at personvernproblematikken er mer perifer i forbindelse med
bibliotekvirksomhet. For arkivinstitusjoner står imidlertid personvernspørsmål svært
sentralt. Riksarkivaren har gjennom lang tid lagt vekt på å utvikle både den formelle
kunnskapen og bevisstheten rundt slike spørsmål hos Arkivverkets ansatte. Dessuten
holdes det jevnlige kontaktmøter mellom Datatilsynet og Riksarkivaren, hvor
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spørsmål knyttet til personvern i arkivsammenheng tas opp. På dette området har vi
derfor både sterke faglige og fagpolitiske interesser og betydelig kompetanse. Det
vil være lite naturlig om et kompetansemiljø knyttet til Nasjonalbiblioteket skulle
spille noen rolle i forbindelse med arkivinstitusjonenes personvernproblematikk.
Under tiltak som forutsettes dekket innenfor økte prosjektmidler til ABM-utvikling,
nevnes utvikling av en handlingsplan for å styrke bibliotek, arkiv og museer som
lokalhistoriske sentre (tabell s. 43 pkt. 1.5). Tiltaket finnes omtalt i teksten
(upaginert side, egentlig s. 23), men her uten at arkiv er nevnt som et element i
lokalhistorien. For så vidt kan dette rime ettersom folkebibliotekene i dag jevnt over
oppbevarer lite arkivmateriale, og de som har slikt materiale, ofte har liten
kompetanse i håndteringen av det. På relativt kort sikt tror vi derfor at en for direkte
tilknytning til folkebibliotekene for dette tiltaket vil kunne føre til et dårligere
tjenestetilbud enn man vil kunne få om man også trekker inn arkivfaglige miljøer.
Fra Arkivverkets side vil de åtte lokale statsarkivene kunne trekkes inn. Flere av
dem er allerede del av et større lokalhistorisk miljø, og for andre foreligger det
konkrete planer som går i samme retning.
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