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Rapport - 344938 - Digitalisering av OL-arkiver 
 
 
Innlandet fylkesarkiv, tidligere Fylkesarkivet i Oppland mottok kr 200 000 i støtte fra 
Arkivverkets utviklingsmidler i 2018 og kr 150 000 fra Norsk Kulturråd i 2019, hvorav 80 % er 
utbetalt til prosjektet Digitalisering av OL-arkiver. 
Arkivene det dreier seg om er arkivene etter: 

 Lillehammer OL 1994 - moderselskapet for; 
 LOOC - Lillehammer Olympiske Organisasjonskomite  
 LOA - Lillehammer Olympiske Anlegg 

Søkerarkivene fra Lillehammer kommune; 
 Lillehammer OL 1992 AS 
 Lillehammer OL 1994 AS 

Samt arkivene: 
 Olympiautvikling Trollpark - tidligere Lillehammer Utvikling 
 Ungdoms OL 2016 

 
Status: 
Prosjektet er pr i dag ikke ferdigstilt og avsluttet, men vi er midt i en konstruktiv 
arbeidsprosess. Grunnen til forsinkelser er flere; 1) Documaster var ikke klar for innlegging 
av data før etter sommerferien, 2) Medarbeideren som skulle stå for arbeidet er ikke her 
lenger/vi har manglet medarbeidere, 3) Koronasituasjonen har ført til nedstenging siden tidlig 
mars, 4) Regionreformen med overgang fra Fylkesarkivet i Oppland til Innlandet fylkesarkiv. 
Prosessen har vært tid- og ressurskrevende, og vi har i deler av perioden ikke kunnet avstå 
personalt til OL-prosjektet. 
 
Hva er utført? 
 
1: Det ble inngått avtale med Documaster om levering av en database der vi kan legge inn 
alle dokumenter vi skanner/har skannet + de digitale filene fra UngdomsOL 2016. 
 
Det tok dessverre tid før vi fikk dette på plass. Nå er vi hele klassifikasjonene/arkivkodene til 
LOOC som metadata og oppdeling av mappestrukturen overført. Dette skjer automatisk ved 
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at vi har laget programmer og utvidet funksjonene i Dokcumaster. Skanningsarbeidet er nå 
godt i gang. 
Ved digitalisering av arkiv/saksregistret vil disse legges inn i riktig mappe. 
Fylkesarkivet bygger på erfaringene fra digitalisering av eiendomsarkiver der Documaster og 
Pixedit er verktøyene. 
 
2: Vi har kjøpt inn en skanner (bunke og flatskanner som tar opp til A3, I tillegg har vi 
bokskanner, flatskanner (A4) og storskanner (137cm bredde – lengde flere meter) til 
disposisjon 
 
3: Siden forskere i perioden har etterspurt materiale, er en del dokumenter digitalisert. Disse 
er pt ikke lagt inn i Documaster siden det ikke var klart før nå. Forskerne fra Høgskolen 
Innlandet, Østlandsforskning og OL-museet Maihaugen/oppdrag fra IOC har brukt 
arkivmateriale i perioden og fått disse delvis i digital utgave.  
 
4: Det er valgt ut arkivserier som skal prioriteres. Dette er gjort i samspill med forskerne fra 
Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning og OL-museet. 
 
5: Fylkesarkivet har et nært samarbeid med Lillehammer Olympic og Paralympics Studies 
Center og ovennevnte forskningsmiljøer og har til nå gjennomført noen møter som vil bli fulgt 
opp videre etter hvert som prosjektet utvikler seg. 
 
6: Arkivet etter Ungdoms OL 2016 var på søknadstiden ikke lokalisert, kun papirutgaven av 
kontrakter var overført til fylkesarkivet. Imidlertid er arkivet lokalisert og overført til 
fylkesarkivet. 
Arkivet etter Ungdoms OL 2016 er heldigitalt med unntak av kontraktene som også finnes i 
analog utgave. Dokumentene var produsert i en skyløsning/sharepoint og organisert i en 
mappestruktur etter ansvarsområde. Men pr i dag er arkivet vanskelig tilgjengelig. Det 
gjenstår en del arbeid å få klarlagt rettigheter knyttet til alt materialet, bl.a. fotografier fra 
frivillige. 
 
7: Mangel på medarbeidere: Vedkommende som skulle stå for selve digitaliseringsarbeidet 
arbeider ikke lenger ved fylkesarkivet. Det har vært vansker med å prioritere medarbeidere til 
prosjektet pga stort arbeidspress på alle felter. Overgangen til Innlandet fylkesarkiv har ført til 
flere oppgaver, men pt ingen flere medarbeidere. Selve regionreformen har også medført 
mange nye arbeidsoppgaver. Når vi da endelig fikk øremerket en 50 % stilling i februar, kom 
koronanedstengningen. Dette er ikke et arbeid som kan tas med hjem. To medarbeidere er 
nå satt i arbeid, en ordner og registrerer arkivene i ASTA/Arkivportalen, en skanner og legger 
dokumentene i Documaster. 
 
8: Hvem har bidratt i prosjektet: 
Fylkesarkivar Marit Hosar har i samarbeid med arkivar Tormod Holdbrekken ledet prosjektet 
og stått for utvelgelsen av materiale til digitalisering i samarbeid med forskere. 
IKT-teamet med Pål Mjørlund, Per Arne Stenshagen, Odd Gunnar Ludvigsen og Nils Kristen 
Garvik har bidratt på ulike måter. De to førstnevnte med utvikling av programvare/overføring 
av data, de to sistnevnte med tilpassing av Documaster og drifting av systemet. I tillegg har 
fire personer engasjerte og/eller arbeidspraksis bidratt med digitalisering. Nå er Janne 
Brovold og Audun Randsted satt på oppgaven med å fullføre arbeidet. 
 
Hva gjenstår? 
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1) Skanne dokumenter direkte inn i Documaster. 
2) Legge inn de andre arkivnøklene/klassifikasjonen fra de andre arkivskaperne 
3) Overføre Ungdoms Ol 2016-arkivet til Documaster. 
4) Legge arkivene inn i ASTA og publisere på Arkivportalen 
 
 
Planer framover: 

1. Det gjenstod en del midler på prosjektkontoen pr 01.03.2020. For disse er nå en 
medarbeider for å sluttføre prosjektet sammen med en annen medarbeider. 

2. Våre IKT-arkivarer vil stå for overføringen av Ungdoms Ol 2016-arkivet og klargjøring 
for innsynsordning 

3. Det vil bli åpnet tilgang for forskere etter avtale og etter vurdering av 
klausuler/lovverk. 

4. På sikt vil større deler arkivbasen legges ut via Digitalarkivet og det vil åpnes tilgang 
innen gjeldene lover og regler. 

5. Prosjektet avsluttes i 2020, men arbeidet vil bli videreført med egne ressurser. Alle 
forespørsler etter materiale fra OL-arkivene vil bli «skannet etter forespørsel» og 
supplerer databasen i årene framover. 

 
Økonomi: 
Støtten fra Lillehammer Olympic and Paralympics Studie Center er mottatt i form av 
egeninnsats i en referansegruppe der utvelgelse av materiale til digitalisering er utført. 
Støtten fra fylkesarkivet er både i form av egeninnsats/lønnsinnsats som vises i ordinært 
budsjett/regnskap for 2018-2020. I tillegg er det investert i skannerutstyr og datalisenser som 
delvis er ført under ordinært regnskap for fylkesarkivet andre lisens under IKT-avdelingen i 
Innlandet. Fylkesarkivets bidrag til prosjektet vil derfor totalt overstige den budsjetterte sum. 
Arbeidet med OL-arkivene vil etter 2020 inngå i den ordinære driften ved fylkesarkivet, som 
også vil stå for den årlige lisensen i Documaster. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marit Hosar  
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