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Arkivverket har disponert prosjekt- og utviklingsmidler fra 2015

Hvilke prosjekt har midlene gått til ? 

Hvordan er fordeling mellom privatarkiv og offentlige arkiv? 

Har midlene bidratt til å styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver 
i hele landet?

Hvilke fagområder er har blitt dekket? Innen arkiv- og  
dokumentasjonsforvaltning? Innen depot? Innen tilgjengeliggjøring?



Antall søkere og årlig søknadssum 2015 - 2018

2015 2016 2017 2018

Antall søkere 52 57 123 102

privatarkiv 40 25 86 81

offentlige arkiv 12 32 37 21

Total søknadssum  (i mill.) 17,5 25,6 51,7 34,3

privatarkiv 11,7 7,2 31,4 24,8

offentlige arkiv 5,8 18,4 20,3 9,5



Erfaringsseminar for prosjekter 
til privatarkiv i mai i år

 15 fullførte eller pågående prosjekt ble presentert:

 5 utviklingsprosjekt

 Regionale - eller nasjonale sektorvis bevaringsplaner

 Utredning av metode for datahøsting fra private 
databasesystemer

 Fagsystemet Fiol og bevaring av audiovisuelle arkiv

 4 bevaringsprosjekt

 Redningsaksjoner, ordning, tilgjengeliggjøring og 
formidling

 6 digitaliseringsprosjekt

 Audiovisuelt materiale med folkedans – og musikk, 
filmer fra misjon i Kina, arkitektarkiv, trelastindustri, 
skipstegninger og redskapsindustri. 



2015 2016 2017 2018 Totalt 
2015 - 2018

Antall søknader totalt 52 57 123 102 334

Søknader privatarkiv 40 25 86 81 232

Søknader offentlige arkiv 12 32 37 21 102

Antall tildelinger totalt 15 29 45 47 136

Tildelinger privatarkiv 8 16 29 38 91

Tildelinger offentlige arkiv 7 13 16 9 45

Total søknadssum 17 519 500 25 565 552 51 719 516 34 346 884 129 151 452

Søknadssum privatarkiv 11 659 000 7 157 000 31 433 116 24 817 942 75 067 058

Søknadssum offentlige arkiv 5 860 500 18 408 552 20 286 400 9 528 942 54 084 394

Total tildelingssum 4 000 000 6 000 000 9 970 000 11 999 350 31 969 350

Sum tildelt privatarkiv 1 600 000 2 700 000 6 000 000 9 000 000 19 300 000

Sum tildelt offentlige arkiv 2 400 000 3 300 000 3 970 000 2 999 350 12 669 350



Kriterier for utdeling

Hele perioden har man vært opptatt av samarbeids- og utviklingsaspektet og det 
er ønskelig at søknadene har fokus på muligheter i ny teknologi og at forvaltning 
og arkivinstitusjoner deler med hverandre  

De siste par gangene har man hatt fokus på gevinster fra prosjektene som 
iverksettes og man har bedt om at søknadene inneholder en gevinstbeskrivelse 
som for eksempel

 hvem og hvor mange får nytte av utviklingsprosjektet 

 kortsiktige eller langsiktige virkninger og effekter 

 er dette nytenkning eller ny teknologi som tar digitaliseringen et skritt videre



Noen prosjekter  

 Testet ut og tatt i bruk verktøy for avlevering og 
tilgjengeliggjøring av digitale arkiv fra private 
organisasjoner

Utredning av metoder for datahøsting av 
databasesystemer fra private arkivskapere

Utvikling av produksjonslinje for databaseuttrekk 
og avlevering av digitale arkiv fra kommunal sektor 

Utvikling av malsett for 25 fagsystemer i kommunal 
sektor



Ønskede gevinster

Hovedsiktemålet er at noen andre skal 
kunne spille videre på det som prosjektet 
leverer uavhengig av prosjektets 
leveranse

 Stort sprik i gevinstene

Utfordringen er hvordan man skal få mest 
mulig effekt og gevinst på lang sikt  



Oppfølging

Arkivverket må vurdere hvordan man skal følge 
opp prosjektene og søknadene

Bør man i større grad tenke at Arkivverket skal 
være en samarbeidspartner eller dialogpartner i 
forbindelse med prosjektstart og i andre faser 
av prosjektet for å sikre stor eller nasjonal 
gevinst?

 Skal Arkivverket være strengere med å 
godkjenne søknadene som kommer som man 
oppfatter vil gi mindre eller liten gevinst?



Årets utlysning

 Frist for søknad 2019: 1.oktober

I 2019 vil midlene bli tildelt aktiviteter som:

er knyttet til digitalt materiale og/eller til digital tilgjengeliggjøring

tilrettelegger for mer effektiv formidling og forskning

kommer mange til gode og fremmer samarbeid og helhet

er nytenkende og/eller tar i bruk ny teknologi

Informasjon og søknad finner man på Arkivverkets nettsider: 

https://www.arkivverket.no/nyheter/utlysning-prosjekt-og-utviklingsmidler-
2019

https://www.arkivverket.no/nyheter/utlysning-prosjekt-og-utviklingsmidler-2019


Fremtidens midler

 Tenke nytt rundt midlene

Utviklingsråd for sektoren?

 Fokus på sektorens og nasjonale behov

 Felles nasjonal strategi for 
dokumentasjonsforvaltning og arkiv

Avklaring og forståelse for roller

Økosystem-tanken i hele arkivsektoren

 Legge bedre til rette for samarbeid og 
tverrfaglighet




