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Høringsbrev - arkivutredning 

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å informere om at utkast til arkivutredning i dag 
legges ut på høring. Høringsfristen er 15.09.2020. 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle bidratt til utredningsarbeidet gjennom 
medvirkningsprosessen, som nå går inn i sin siste fase. Vi vil også takke den faglige referansegruppa 
som har bidratt med innspill til arbeidsmetodikk og tekstutkast underveis.  

Kommentarer til høringsutkastet 

Utkastet til arkivutredning som nå legges ut på høring, har en tredelt oppbygning. Del I er en 
bakgrunnsdel som beskriver organiseringen av arkivsektoren både i Norge og i Vestfold og 
Telemark, redegjør for hovedlinjer i den nasjonale arkivpolitikken, og redegjør for gjeldende rett på 
arkivområdet og for utkast til lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver. Del II er en 
situasjonsbeskrivelse av arbeidet med privatarkiv i fylket. Del III er utredningens analysedel. Her er 
hovedutfordringene på arkivområdet i Vestfold og Telemark forsøkt identifisert. Videre er ulike 
modeller for organisering av det regionale arbeidet med privatarkiv beskrevet. Del III fremmer 
anbefalinger til hvordan hovedutfordringene bør håndteres, uavhengig av organisering, og 
anbefaler to alternativer for organisering av arbeidet med privatarkiv i Vestfold og Telemark.  

Dokumentet som er lagt ut på høring, er ikke et ferdig produkt. Det er en brødtekst som skal 
gjennomgå omfattende bearbeiding og få endret layout. Vi har valgt å legge utkastet til utredning 
ut på høring nå, av to grunner: 

1. Høringsinnspillene vi får inn vil være viktige bidrag i arbeidet med å bearbeide og 
ferdigstille dokumentet. Vi ønsker en utsjekk nå på om vi har utredet det mest vesentlige, 
eller om viktige temaer er utelatt og bør med.  

2. Høsten 2020 starter arbeidet med å utarbeide en ny kulturstrategi for Vestfold og 
Telemark. Det er viktig at arbeidet med arkivutredningen følger oppsatt framdriftsplan, slik 
at viktige anbefalinger og problemstillinger på arkivområdet kan løftes inn i arbeidet med å 
utarbeide en ny kulturstrategi. 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
Gullbringveien 34 
3800 BØ I TELEMARK 
 
 
Att:  

Seksjon for kulturarv 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

  
    

27.06.2020 
   

20/11398-30 
   

Ane Ingvild Støen 
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Som vedlegg til høringsutkastet, ligger alle innspillene som utredningsprosjektet har fått inn 
gjennom trinn 1 og 2 i medvirkningsprosessen. Det er også lagt ved et utdypende dokument om 
arkiv i kulturpolitikken. Dette dokumentet er ikke ferdigstilt enda, men er ment å være et 
underliggende ressursdokument som skal følge utredningen. 

Oppfølging i høringsperioden 

I løpet av høringsperioden vil prosjektgruppa ta kontakt med institusjoner som ikke fikk anledning 
til å delta i trinn 1 av medvirkningsprosessen, for å sikre at innspill og synspunkter fra disse 
institusjonene blir ivaretatt på en god måte i utredningsarbeidet. Vi vil også svare på spørsmål og 
delta på dialogmøter om det er ønskelig.     

Med hilsen 

Ane Ingvild Støen 
rådgiver 
ane.ingvild.stoen@vtfk.no 

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Folkemusikkarkivet i Telemark Gullbringveien 34 3800 BØ I TELEMARK 

Telemarksarkivet 

Norsk Industriarbeidermuseum Vemork 3660 Rjukan 

Vest-Telemark Museum Museumsvegen 9 3891 Høydalsmo 

Vestfoldarkivet Vestfoldmuseene IKSavd. 
VestfoldarkivetPostboks 
1247 

3205 SANDEFJORD 

TELEMARK MUSEUM Øvregate 41 3715 SKIEN 

ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV I 
TELEMARK 

Postboks 2830 3702 SKIEN 

Vestfoldmuseene IKS (1) Postboks 1247 3205 SANDEFJORD 
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