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Visjonen

Det mest brukte arkivmaterialet i Arkivverket skal være tilgjengelige for alle på Digitalarkivet

Demokratisk tilgang til kildene

Gi alle tilgang til dokumentarven = digitalisering av analogt arkivmateriale

15 000 hyllemeter med arkiv skal være tilgjengelig på Digitalarkivet innen de neste 10 årene
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Gevinster ved digitalisering av dokumentarven

Sikrer samme tilgang til arkivmaterialet for alle

Arkivene er tilgjengelige med selvbetjening 24/7

Stimulerer til økt bruk av arkivmaterialet – uten å skade arkivdokumentene

Sparer saksbehandlingstid = mer tid til de krevende/kompliserte sakene

Åpner for ny bruk av materialet – økt samspill med andre

Effektivisering av saksbehandlingen både i Arkivverket og i forvaltningen med digital tilgang til sperret 
materiale



Hvordan velge ut hva som skal digitaliseres - kriterier

For store mengder papirarkiv / analoge arkiv til å kunne ta alt

Sammen med brukere har  vi utviklet 12 kriterier  for hva som skal 
digitaliseres

Sammen med brukere har vi valgt ut hva som skal digitaliseres på 
lang sikt  (ca 10 000 hm – det mest etterspurte)

Årlige planer

Omfatter 10 millioner sider i 2019

«Scan on demand» kommer i tillegg til utvalget



Kriterier for digitalisering av dokumentarv/kulturarv

1. Øke selvbetjening hos publikum 

2. Bedre forberedte lesesalsbesøk for 
publikum

3. Øke bruken av arkiv (interessant, men 
lite kjent kilde)

4. Stor etterspørsel på lesesalen

5. Effektivisere saksbehandlingen 

6. Relevant for forskning

7. Enhetlig tilbud for hele landet

8. Redusere slitasje på arkivmaterialet

9. Oppført på listene Unesco’s Memory 
of the World og/eller Norges 
dokumentarv

10. Verdifullt – beskyttelse mot tyveri

11. Kan kobles til annet 
materiale/gjenstander fra andre 
institusjoner/ustillinger mm

12. Mulighet for finansiering og/eller 
samarbeid eksternt



Hvordan sikrer vi at brukerne foretrekker den digitale kopien?

Lage gode innganger og enkel framfinning i 
materialet

brukertilpasset

type arkivmateriale 

Enklere eller mer tidsbesparende å bruke digital 
kopi enn original

Hvordan får oppnår vi dette?

God kontakt med brukerne for å kjenne deres 
behov

Gode metadata – kontekst til arkivmaterialet og 
innholdet

Gode tekniske løsninger som forenkler 
framfinningen

Samspill med andre relevante netttjenester



Tiltak for å oppnå ambisjonen i strategien 1/3

Egenproduksjon – øke takten gjennom:

Teknologiforbedringer

Utviklet og tatt i bruk nytt produksjonsstøttesystem for 
Arkivdigitalisering i 2019

Metodikkutvikling

Testing av ny teknologi

Løpende utvikling av metodikk og arbeidsflyt

Arkivref: RA/PA-0797/U/Ua/L0034/0523 Billedbladet NÅ. 
Dropsproduksjon hos Kiellands fabrikker 1954.



Tiltak for å oppnå ambisjonen i strategien 2/3

Samarbeid med andre

Nasjonalbiblioteket

Fra 2017 har vi fått NOK 5 mill årlig fra KUD 
øremerket til transport og skanning i Mo i Rana

Massedigitalisering av store volumer

Kjøpe tjenester hos andre aktører

Vi kjøper tjenester av andre i mindre grad

Audiovisuelt materiale

Oppdrag

Vi utfører selv skanningsoppdrag for enkelte 
arkivskapere som er villige til å betale for 
digitalisering ved avlevering

Vanndugnad i Hamar. Foto tatt i forbindelse med reportasjen: 
Hamar - tørrlagt by, Billedbladet NÅ, nr. 52, 1955. 
Fotograf: Ragge Strand, 15.12.1955. 
Arkivref: Riksarkivet, RA/PA-0797/U/Ub/L0004



Tiltak for å oppnå ambisjonen i strategien 3/3

Jobbe sammen med individer, grupper, partnere og 
foreninger for å oppnå Arkivverkets ambisjoner om 
bedre tjenester for alle

Policy for frivillighet som regulerer samarbeidet

Frivillighetskoordinator fra 1. juni

Slippe til frivillige med interesse for historie og 
teknologi

gir fellesskapsfølelse

øker kompetanse

øker tilgangen til arkivene for alle

Tilrettelegging Skanning

MetadataTranskribering



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

Folketellingen 1920

Transkriberingsdugnad på sperret materiale



Databehandleravtale og 
taushetserklæring

Blir offentlig tilgjengelig 1 desember 
2020

Ferdig skannet
Mye er uordnet

En forventing om at den blir søkbar
Løsning: Frivillige ressurser på dugnad

Taushetserklæring må signeres

Databehandleravtale må signeres
Løsning: elektronisk ID



FAKTA

Antall
herred/byer

705

Ferdig 78

Reservert 236

Gjenstår 391

Hvor er vi nå

Godt mottatt

Dugnaden har vært annonsert på Digitalarkivet sin 
nettside og på Facebook

God respons

Mange tidligere bidragsytere, men også mange nye

antall deltakere 241

Innlogging via elektronisk ID

En god løsning som kan brukes til fremtidige prosjekter


