
SAMDOK – Dialogmøte med partnerne 
2. mars 2015  
 
kl 13.00-15.30, Riksarkivet 
 
Til stede: 
 
KS 

Trude Andresen 
Anne-Mette Dørum 
Jan Tore Helle 

 
KAI-institusjoner 

Wenche Risdal Lund (IKA Kongsberg) 
Arnt Ola Fidjestøl (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) 

 
Landslaget for Lokal- og Privatarkiv (LLP) 

Karin Gjelsten 
Tom Oddby 

 
Norsk Arkivråd (NA) 

Marianne Høiklev Tengs 
Anja Jergel Vestvold 

 
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek  

Frank Meyer 
Ole Martin Rønning 

 
Riksarkivet 

Inga Bolstad (møteleder) 
Ole Myhre Hansen 
Tor Anton Gaarder 
Sigrun Rasmussen 
Ellen Røsjø 
Ingrid Nøstberg 
Anna Malmø-Lund 
Hans Fredrik Berg 
Vilde Ronge (referent) 

 
Agenda 

 Velkommen og presentasjon – Inga 
 Bakgrunn for Samdok – Inga 
 Arbeidet i Samdok i 2014 og forslag til prioriteringer 2015 – Ellen, Ingrid og Hans 

Fredrik 
 Erfaringer og hva kan gjøres bedre? Innlegg fra hver. 
 Diskusjon 

 



Referat 
 
 Velkommen og presentasjon – Inga 

Runde rundt bordet, kort presentasjon av alle deltakere 
 

 Bakgrunn for Samdok – Inga 
Først og fremst Arkivmeldingen, men også strategiprosessen for Arkivverket i 
2013 der man inviterte til innspill utenfra. Høsten 2013 ble Samdok opprettet 
sammen med partnerne. Vi må stå samlet for å klare å få arkiv på 
samfunnsagendaen.  
 
Riksarkivaren er nå med i Skate, et resultat av jobbing, også i Samdok, en 
erkjennelse om at arkiv er en felleskomponent i samfunnet. Vi må vise tilliten 
verdig og levere inn dit. Samdok ble referert til på dialogkonferansen i Oslo 
kommune om eArkiv, det er merkevarebygging når andre miljøer referer til oss. 
 
Spørsmål: hvor ligger de prioriterte tiltakene for 2015 nå?  
- Budsjettet er nettopp vedtatt i tråd med forslag. Tiltakene kommer innen 

mars til ledergruppa og da skal de ta en avgjørelse.  
 
Spørsmål: hva med støtteordningen til privatarkiv? Hva skal være hos oss og hva 
skal være igjen i Kulturrådet?  
- Inga skal ta opp dette med Kulturdepartementet, alt er ikke klart når det 

gjelder støtteordningene. 
 

 Arbeidet i Samdok i 2014 og forslag til prioriteringer 2015 – Ellen, Ingrid og 
Hans Fredrik 

 
Prosjektlederne orienterte kort om det arbeidet som er gjort i 2014, og hvilke 
oppgaver som er prioritert for 2015. (Se bloggen www.samdok.com for mer 
informasjon.) 

 
 Erfaringer og hva kan gjøres bedre? Innlegg fra hver. 

 
LLP ved Tom Oddby: 

LLP er representert i alle tre strategigrupper.  
 
Det grunnleggende: Strategiarbeid skal skje med utgangspunkt i Samdok. Er 
positive til satsningen og ønsker å være med i arbeidet videre. 
 
Forbedringspotensial: 
Strukturen må bli bedre, LLPs deltakere har andre jobber og deltar på frivillig 
basis og med velsignelse fra arbeidsgivere. 
Synliggjøring av Samdok har vært for dårlig, både i og utenfor arkivmiljøet. 
Til dels mangel på effektiv møteledelse, struktur i arbeidet og mål om hvor man 
vil og når, hva skal komme ut av Samdok-satsingen? 
Oppsatte møtetidspunkter må respekteres og overholdes. 
Klarer man å tenke utenfor boksen? Både når det gjelder tema og når det gjelder 
folk som blir tatt med i arbeidet. 

http://www.samdok.com/


LLP har klare forventninger til at mål og tiltak i Samdok blir fulgt opp, og at 
Riksarkivaren tar styringen i dette arbeidet. Samt at konkrete resultater blir 
meldt tilbake til arkiv-Norge. 
 

KS først ved Trude Andresen: 
Representerer alle landets kommuner og fylkeskommuner. Ingen har imidlertid 
instruksjonsmyndighet overfor kommunene. To virkemidler: appellere og vedta i 
lov/forskrift. Arkiv er viktig for tjenesteproduksjon i kommunene. Ikke bare for 
fortiden, men i nåtid knyttet til effektiv oppgaveløsning. Arkivpolitikk må ses på 
som nasjonal infrastruktur, noe felles for offentlig sektor, fellesløft. Samdok et 
godt samarbeid, et mye bedre samarbeid enn tidligere. Spørsmål: hva tas innen 
Samdok, hva tas utenfor, hvem bestemmer det? Riksarkivet må mene noe om det. 
Er vi, partnerne, å se på som en styringsgruppe? 
 

KS ved Anne Mette Dørum: 
Ligner på LLPs fremlegging.  
 
Prosjektorganisering: 
Har vanskeligheter med å se en tydelig prosjektorganisering. Hva er rammene? 
Hva er budsjettankegang for hvor lang periode? Hvilken rolle har 
strategigruppene? Må få tydeligere mandat, hvordan følges gruppene opp 
underveis og hva slags forankring har man oppover i ledelsen i Arkivverket? En 
diger rapport fra alle gruppene? Hvordan tar ledelsen i AV en beslutning når det 
gjelder prioriteringer. Ingen vet hva som forventes, helt fra arbeidsgrupper og 
oppover. Strategigruppene har ikke fått sine egne prosjekter fra arbeidsgruppene 
til behandling, har ikke eierskap eller innsikt til sine egne prosjekter. 
 
Oppgavene: 
Når går de over til å bli linjeoppgaver og når er de innenfor Samdok? Hvem tar 
avgjørelsen på når en oppgave er det ene fremfor det andre? Veldig utydelige 
grenseoppganger. Det skjer ingen forankring i strategigruppene på de valgene 
som blir tatt når ingen avgjørelser blir diskutert i strategigruppene. Manglende 
forankring kan i verste fall føre til at prosjekter faller sammen. I det en oppgave 
går over i linja, er den i hvert fall utenfor strategigruppenes inngripen og 
påvirkning. 
 

NA ved Marianne Høiklev Tengs: 
Enig med både LLP og KS, de samme poengene og skal ikke repetere det. Men:  
stort engasjement og det har vært en positiv utvikling og det er bra. Likevel, 
synliggjøring, arkivdanning, alternative møtetidspunkter for i NA er det også folk 
som jobber med andre ting. Viktig å rettferdiggjøre at man bruker mye ressurser 
på møtevirksomhet, og at det blir noe ut av det. Syns det har vært lite konkret. 
Hvor går grensen mellom det som er Riksarkivets linjeoppgaver og hva er dette 
som skal tas i Samdok. Vanskelig å skille mellom strategigrupper og 
arbeidsgrupper og hvem bestemmer hvem som skal sitte hvor. NA vil gjerne 
komme med forslag til navn.  
 
Hvordan er prosjektet organisert, hvem har hvilke roller, dette fremstår som 
veldig utydelig og må klargjøres. Superviktig for å skjønne hva NAs rolle skal 



være og de representantene som kommer fra NA hva de skal bidra med og hva 
slags rolle de skal ha. 
 

KAI ved Arnt Ola Fidjestøl 
Ros til Riksarkivet for valg av de tre strategigruppene. En inndeling som går på 
privatarkiv, kommunale arkiv og arkiv i eForvaltning er salgbart også for folk 
utenfor arkivsektoren. 
 
Utfordringer: 
Riksarkivet må være synlig! Må velge sine kamper, ikke forsøke å være på alle 
arenaer, men velge seg ut der det er mest relevant. I tråd med de tre 
strategiområdene. 
 
Synliggjøring av Samdok og spesielt at vi er et partnerskap. Samdok er ikke bare 
Riksarkivet, det er også alle partnerne og det er viktig å trekke frem, og det vil 
styrke saken.  
 
Riksarkivet må legge tydelige føringer for det lokale miljøet, hva er rammene for 
arbeidet. 
 
Fokus på måloppnåelse. Her og der kan vi ikke være pragmatiske, men dette må 
skje for å nå målet. 
 
Backe opp førstelinjen. Både KAIene og Statsarkivene og andre relevante aktører. 
Alle som er utførere av de strategiene som Samdok bestemmer at skal være 
gjeldende. En oppfatning om at Samdok skjer i Riksarkivet, for dårlig kjent 
internt i Arkivverket at det omfatter dem også. 
 
Stimulere økonomisk. Samdok må ha hånden på rattet, strategigruppene og 
partnerne vil være med å bestemme og det må også være forutsigbarhet for å se 
økonomien også inn i en større sammenheng (mulige midler ute i de miljøene 
som er med i Samdok, en følgeeffekt). 
 

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek ved Frank Meyer 
Største private arkivinstitusjonen i Norge. Får statsstøtte, eneste i tillegg til 
Misjonsarkivet. 
 
Støtter både det positive og det negative som har blitt meldt fra de andre 
partnerne. 
 
Etterlyser: tydelig prosjektorganisering, hvem har hvilken myndighet? Når man 
er partner så skal man vel få lov å være med å bestemme hva penger skal brukes 
til? Sånn er det ikke i dag. Må ha rolle- og kostnadsavklaringer i fremtiden. 
Etterlyser også mer nyskaping og innovasjon i prosjektene. Og synliggjøring av 
det som skjer i Samdok. Når det gjelder prioriteringer for 2015 er de fine, men 
hvem har ansvaret? Hvem skal gjøre hva? Det går ikke klart frem og må inn i 
tiltakene.  
 



To konkrete ønsker til Riksarkivaren: å få på plass elektronisk depotløsning for 
privatarkiver og slå et politisk slag for at prosjekt- og utviklingsmidlene kommer 
på plass allerede nå i vår! 
 

Arkivverket ved Tor Anton Gaarder 
Vi tar i mot alle disse innspillene med åpne armer, veldig viktig at vi får Samdok 
til å fungere så bra som mulig som et partnerskap og samarbeidsprosjekt. 
 
Våre utfordringer: 
Hvem sitter i hvilke grupper? Viktig at vi får en oppdatert oversikt over hvem 
som til enhver tid sitter i en gruppe for hvem. 
Vi ønsker en varaordning og ber om at alle partnerne melder fra om navngitte 
varaer for de forskjellige representantene, viktig for å få strategigruppemøter 
som er beslutningsdyktige. 
Elektroniske reiseregninger blir innført. 
 

 Diskusjon 
Innspill om at det er viktig å ha økonomien på plass og at det informeres om hva 
som er rammene, det er viktig motivasjonsfaktor for å delta i Samdok.  
 
Satsingsforslag til statsbudsjettet er det vi snakker om for å få til et ordentlig løft 
for arkiv og da snakker vi nå om innspill til 2017. Og det haster. 
 
Viktig å skille mellom det som kommer av faglige innspill i Samdok som peker på 
behov og løsninger i kommunal sektor, men det er Rådmannen og ordføreren i 
den enkelte kommune som bestemmer over seg, det er det som er linja i 
kommunal sektor.  
Vi må være vår rolle i dette bevisst, som statlig etat.  
 

 Forslag fra Inga: 
 
Vi må få på plass de tiltakene (prioriterte oppgaver) som er foreslått for 2015.  
Frist: 27. mars 

 
Vi må få på plass en organisasjonsstruktur for Samdok. Riksarkivet skal komme 
med et forslag og kalle inn til nytt møte med partnerne der dette presenteres.  
Frist: 15. april 

 
 
/vr 


