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Problemstillinger til panelsamtale – del1. Hva er samfunnsrollen 
til arkivene
• Vi har hatt to dager med et svært variert program. Hensikten å dekke samfunnsrollene. Så er det kanskje fyrtårn vi har hørt her 

eller
• Ranveig inviterte til et veddemål om vi over disse todagene har alle svarene. Hva er vårt oppdrag i en digital tid
• Jeg  og vi i panelet tar imot dette veddemålet og så får vi se
• Har laget en plakat som jeg håper oppsummerer ståa. Forklare kort…..
• Videre har jeg tenkte følgende for å strukturere samtalen. Først oppsummere og komme med noen betraktninger på hvor vi står, 

deretter hvor vi skal, og så hvordan komme dit
• Da vi jeg først ta en runde med dere, og jeg begynner med Inga
• Alle

• Er illustrasjonen over et godt/riktig bilde på arkivsektoren sin samfunnsrolle i dag og i fremtiden med ny teknologi sitt inntog? 
• Evt alternativ forståelse?
• Hvor er tyngdepunktet i din virksomhet mtp bruk av ressurser, kompetanse og tjenesteleveranser i verdikjeden, og hva har det å si for 

samfunnsrollen?
• Sektorens tyngdepunkt

• Alle
• Hvordan tror du brukerne/interessentene oppfatter sektorens samfunnsrolle (Norge/Norden), og hvilke forventninger om tjenester fra 

verdikjeden har de? Hvordan forholder din virksomhet seg til dette? 



Problemstillinger – del2. Hvordan endrer digital 
teknologi arkivenes samfunnsrolle
• Hva gjør introduksjon av digital teknologi med bruk av ressurser, 

kompetanse og tjenesteleveranser for verdikjeden i sektoren?
• Gjør vi mer av noe, f.eks i den digitale verdikjeden og mindre i den analoge, 

fortsetter vi med parallelle verdikjeder, flytter vi alt over i den digitale 
verdikjeden?

• Endrer dette samfunnsrollen på noen måte, og evt på hvilke måte?



Problemstilling del 3. Hva skal til for å gjennomføre 
endringene
• Endrer ny teknologi egentlig selve rollen
• Verdikjeden endres og vi må tilføres økte ressurser/kapasitet, men 

hva og hvordan?
• Vi skal løse oppdraget på en ny måte, men må vi kutte noe?
• Evt overlate mer til andre?
• Må vi samarbeide?



Analog 
verdikjede

Digital 
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Analog 
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Digitalt depot/sikring

Tilgjengeliggjøre/formidle digitalt 
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