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Til Stortinget

Bakgrunn
Arkivene er vårt felles, kollektive minne som blir

forvaltet på vegne av samfunnet. Ifølge arkivmeldingen,
Meld. St. 7 (2012–2013), er det et viktig mål for den
nasjonale arkivpolitikken å etablere gode og tjenlige
formidlings- og brukertjenester, slik at samfunnet får
informasjon om og tilgang til et bredt spektrum av
arkivmateriale uavhengig av hvor det er skapt. Gjennom
behandlingen av Innst. 243 S (2012–2013), jf. Meld. St. 7
(2012–2013), slo Stortinget fast at nettverket av stats-
arkiv i regionene skulle opprettholdes, og at vilkårene
bør legges til rette for at statsarkivene kan spille en
sentral rolle i etablering og drift av nye integrerte
løsninger. Stortinget ga sin tilslutning til at statsarki-
vene i tillegg til de regionale oppgavene også kan ta på
seg en del av oppgavene for etaten under ett, uavhengig
av geografisk tilknytning. Stortinget mente en slik
utplassering av etatsoppgaver kunne være med på å
styrke det regionale elementet i etaten og utnytte
fagkompetansen og kreativiteten på en optimal måte. 

Arkivverket er i dag organisert med ett sentralor-
gan, Riksarkivet, og åtte regionale institusjoner, statsar-
kiv, lokalisert på Hamar og i Kongsberg, Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. I tillegg
kommer to spesialiserte enheter: Samisk arkiv og Norsk
helsearkiv. Private virksomheter er i utgangspunktet

ikke underlagt arkivplikt etter arkivloven, mens offent-
lige organ har arkivplikt. Kommunale arkivinstitusjo-
ner, privatarkivinstitusjoner, museer, kommuner og
historielag er viktige forvaltere av arkiver.

Regionalt arkivarbeid og behov for evaluering av 
omstillingen

Riksarkivaren har siden 2015 drevet et arbeid med
omstilling av Arkivverket. Denne omstillingen er debat-
tert i Stortinget ved flere anledninger, jf. Dokument 8:16
S (2015–2016), jf. Innst. 204 S (2015–2016) og Dokument
8:139 S (2016–2017), jf. Innst. 484 S (2016–2017). Ifølge
brev fra Kulturdepartementet til familie- og kulturko-
miteen datert 29. februar 2016 skal arkivverkets omstill-
ing både ivareta behovet for omstilling i etaten og opp-
rettholde og styrke statsarkivene. Stortinget ble for-
sikret om at omleggingen i Arkivverket skulle styrke
statsarkivene, ikke svekke dem, og at statsarkivarene
skulle lede hvert sitt statsarkiv, og ikke bare være leder i
tittelen.

Forslagsstillerne mener at statsrådens og Riksar-
kivarens lovnader til Stortinget om å styrke det regiona-
le nivået i Arkivverket, ikke er fulgt opp på en tilstrekke-
lig måte: 
– Statsarkivaren har i dag verken personal- eller bud-

sjettansvar.
– Statsarkivenes mulighet for å bidra regionalt er

sterkt redusert, all faglig myndighet er overført til
fagdirektører.

– De åtte statsarkivarene har beholdt tittelen, men er
ikke lenger ledere for de faglige oppgavene som
utøves.

– De fleste statsarkivarer er også fagdirektører for
bestemte fagområder med nasjonalt ansvar. Dette
beslaglegger så godt som all deres tid. Den regionale
rollen får svært liten oppmerksomhet.
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Når ny statsarkivar skal tilsettes i Stavanger, blir
stillingen ikke lyst ut, men tillagt en av de eksisterende
fagdirektørene. Omorganiseringen er blitt kritisert for å
nedprioritere historisk og arkivfaglig kompetanse i Ar-
kivverket generelt og spesielt i de regionale statsarkive-
ne. Dette kan føre til dårligere vilkår og tilgang for
publikum, både for vanlige brukere og for dem som dri-
ver med profesjonell historieskriving, som studenter og
faghistorikere. Arkivverket har ikke lenger ansatte ved
hvert av de åtte statsarkivene som arbeider innen alle
arbeidsfelt. For langt flere tjenester enn før må publi-
kum gjennom mange ledd før de når frem til riktig fag-
person, og det ser ut som om sentralisering av regionale
funksjoner fra statsarkivene fører til mer byråkrati og
ineffektivitet i tjenestene. Forslagsstillerne er bekymret
for at statsarkivene er svekket slik at de ikke lenger kan
ivareta Arkivverkets ansvar for å bevare, gjøre tilgjenge-
lig og formidle arkiv som er avlevert til eller deponert i
etaten. 

Forslagsstillerne viser til artikkel i Forskerforum
18. januar 2018, der det vises til enighetsprotokollen da-
tert 1. juli 2016 mellom Riksarkivaren og tjeneste-
mannsorganisasjonene i forbindelse med omstillingen
i Arkivverket. Et punkt i den var at det skulle skje en eva-
luering av tilstanden i statsarkivene etter et halvt år, og
at hele omstillingen i etaten skulle bli vurdert etter ett
år. Det har ikke skjedd.

Forslagsstillerne viser også til at protokollen slo fast
angående Statsarkivarens ansvar og rolle at: 

«Statsarkivaren har en formell funksjon som
stedsansvarlig ved sitt statsarkiv. Statsarkivaren har
budsjettansvar. Statsarkivarens budsjett skal stå i for-
hold til de oppgaver som ligger til funksjonen som
lokalt ansvarlig på arbeidsstedet og det regionale ansva-
ret. Statsarkivaren gis tilgang til personalressurser ved at
det etableres et formelt samarbeid mellom statsarkiva-
ren og leder for Seksjon for brukertjenester. Dette skal
fremgå av beskrivelsen av brukerseksjonenes opp-
gaver.» 

Forslagsstillerne kan heller ikke se at dette punktet
er fulgt opp, og er gjort kjent med at tillitsvalgte organi-
sasjoner heller ikke er tilfreds med hvordan lovnadene i
protokollen med hensyn til både evaluering og statsar-
kivarenes rolle er fulgt opp. 

Arkivlovutvalget og nye driftsformer

Stortinget vedtok 14. desember 2016 at det skal
igangsettes en evaluering av arkivloven. På denne bak-
grunn har regjeringen nedsatt Arkivlovutvalget. Arkiv-
lovutvalget skal levere sin utredning innen 1. mars 2019.
I mandatet til Arkivlovutvalget oppgis det at utvalget
som grunnlag for lovarbeidet, skal beskrive de viktigste
utfordringer og utviklingstrekk i og for arkivene. Utval-

get skal gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen
mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesek-
toren og kulturinstitusjoner i arbeidet med å sikre sam-
funnets arkiv.

Ved behandling av Dokument 8:139 S (2016–2017),
jf. Innst. 484 S (2016–2017), ble det vedtatt å be regjerin-
gen iverksette en bred utredning av samfunnets arkiv-
funksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester,
nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordrin-
ger. Forslagsstillerne savner en tydelig formulering i Ar-
kivlovutvalgets mandat som følger opp Stortingets ved-
tak. 

Forslagsstillerne er kjent med at Arkivverket nå har
pågående prosesser hvor siktemålet oppgis å være å
styrke små arkivmiljøer ved å se på synergier (stordrift,
kompetanse, tjenester). Påstått gevinst er «lavere kost-
nader på et bedret tilbud til publikum». Pilot Agder er et
slikt prosjekt der Arkivverket oppgir at de vil:
– Bygge sterkere fagmiljø på arkiv i regionene
– Se på muligheter for å overføre statlige oppgaver til

regioner/kommuner
– Gjennomføre en pilot for å undersøke nye måter å

samhandle om arkivoppgaver

I avtale med Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
(IKAVA) vil det samarbeides om brukertjenester, de-
pottjenester og arrangementstjenester. Arkivverket vil
legge til rette for at andre aktører i Agder kan innlem-
mes som resultat av reformen og erfaringer kan overfø-
res til andre regioner ved behov. 

Forslagsstillerne mener en slik oppgaveoverføring
som det her er snakk om, kan bidra til ytterligere å bygge
ned statsarkivene uten at Stortinget har tatt stilling til
dette.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :  

1. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evalue-
ring av omorganiseringen av Arkivverket innen
1. januar 2019.

2. Stortinget ber regjeringen sikre statsarkivarenes
rolle og funksjon som ledere av statsarkivene med
ansvar for budsjett, personell og faglig kvalitet. 

3. Stortinget ber regjeringen sikre det statlige ansvaret
for arkivfeltet med statsarkivene som viktigste
regionale aktører i samarbeid med andre offentlige
og private arkiv. 

15. juni 2018

Åslaug Sem-Jacobsen Per Olaf Lundteigen Kjersti Toppe


