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Postboks 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO
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Vår ref
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18/1609-18

24. juni 2019

Statsbudsjettet 2019 - supplerende tildelingsbrev nr. 2
Vi viser til Kulturdepartementets tildelingsbrev av 20. desember 2018 til Arkivverket, og til
departementets brev av 30. januar i år med utlysning av midler til automatisering og
robotisering.
Tildelingen av midlene er et ledd i det arbeidet som Kulturdepartementets
digitaliseringsutvalg har igangsatt for perioden 2018-2020. Ett hovedmål for dette arbeidet er
å bidra til at gode felles digitaliseringsprosjekter kan iverksettes og realiseres i aktuelle
virksomheter under Kulturdepartementet. Digitaliseringsutvalget vil derfor følge dette arbeidet
fremover.
Fristen for å søke om midler var satt til 15 mars i år. Søknaden fra Arkivverket er mottatt
innen fristen og oppfyller kriteriene som er satt i utlysningsbrevet. Søknaden er innvilget med
kr 600 000 til prosjektet Gjenfinning av metadata og mønstre i analogt arkivmateriale.
Med bakgrunn i dette tildeles følgende til Arkivverket under statsbudsjettets kap. 325
Allmenne kulturformål:
Post 21 Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter:

kr 600 000

Arkivverket er tidligere ikke tildelt midler under kap. 325, post 21. Med bakgrunn i dette må
Arkivverket:


Anmode DFØ/RA (Trondheim) om å opprette kap. 325, post 21 i UBW (Agresso) for
postering i internregnskapet. Husk også å oppgi at denne dimensjonen skal aktiveres
i SAP HR (gitt at det skal utbetales oppgavepliktige ytelser fra posten).

Postadresse
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Avdeling

Saksbehandler
Magnar Nordtug
22 24 80 69



Når ovenstående punkt er gjennomført skal det gis beskjed til DFØ/Statsregnskapet
(Oslo) for rapporteringsadgang i bevilgningsregnskapet (opplastning av S-rapporten i
mottakssystemet).

Midlene skal nyttes i 2019. Arkivverket skal rapportere om bruk av midlene i årsrapporten for
2019.

Med hilsen

Gunhild Strand Molle (e.f.)
avdelingsdirektør
Magnar Nordtug
seniorrådgiver
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