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Høringsbrev – arkivutredning for Vestfold og Telemark
Arkivforbundet har valgt å sende inn et høringssvar da vi også ønsker å være en medspiller
for våre medlemmer på regionalt nivå, og landsmøte til Arkivforbundet vedtok i
handlingsplan for 2020 følgende: «Arkivforbundet skal arbeide for at regionene tar et større
ansvar for arkivsektoren og for at arkiv blir en del av det regionale plan- og kulturarbeidet».
Vi representerer den delen av sektoren som ikke er statlig sektor, med 125
medlemsorganisasjoner. Medlemmer hos oss er Vestfoldarkivet, Norsk
Industriarbeidermuseum, Telemark museum, Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark, VestTelemark Museum og IKA Kongsberg. Disse medlemmene er aktive i vårt arbeid, og deltar på
Privatarkivkonferansene vi årlig arrangerer, på våre landsmøter og nettverksmøter med
Arkivverket.
Vi er glade for at Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt i gang en utredning på
arkivområdet. De to tidligere fylkene Vestfold og Telemark har hatt en ulik tilnærming og
løsninger på arkivområdet. Som det kommer godt frem i rapporten er det flere aktører som
arbeider med arkiv i denne regionen. Vi anbefaler at det også innhentes kunnskap i høringen
fra IKA Kongsberg, da de aller fleste kommunene i Vestfold og Telemark er medlem der.
Dette for å se på oppgaveløsningen på arkivområdet i regionen i en helhetlig sammenheng.
Vi har likevel forståelse for at en i utgangspunktet har henvendt seg til de aktører som er
omhandlet bevilgninger fra fylkeskommunen, og som tar vare på arkivet som
fylkeskommunen selv skaper, og som har en viktig rolle ift. privatarkiv.
Det er nok en utfordring at Telemark og Vestfold har valgt ulike løsninger og dermed har en
annen oppbygging og organisering. Som utredningen også viser til, er det ulike modeller en
har valgt i de ulike regionene. Eksempelvis i Vestland Fylkeskommune vil Vestland
Fylkesarkiv ta vare på fylkeskommunens arkiver og privatarkiver i gamle Sogn & Fjordane.
Men det er IKA Hordaland som vil ha kontakt med kommunene i gamle Hordaland, derav
privatarkiv, med unntak av Bergen, som har sin egne institusjon, Bergen byarkiv.
Den langt største delen av bevarte arkiver fra privat samfunnssektor befinner seg i dag i
lokale og regionale institusjoner, slik som Vestfoldarkivet, Vest-Telemark museum, Telemark
museum, NIA og i historielagene. Fylkeskommunen er dermed potensielt en viktig aktør når
det gjelder bevaring av arkiv fra privat samfunnssektor, og er jo også som det blir påpekt i
utredningen påtenkt en større rolle i forslag til ny arkivlov, som trolig vil bli vedtatt i
begynnelsen av 2022. Det er viktig at fylkeskommunen påtar seg en rolle når det gjelder
koordinering og finansiering av denne innsatsen. Særlig kritisk er det at innsatsen med nyere
privatarkivmateriale styrkes, da digitalt skapt materiale fra de senere tiårene står i stor fare
for å gå tapt.
Vårt inntrykk er at det flere steder er behov for ressurser. Flere steder har arkiv fått svært
begrensede midler jamfør resten av ABM-sektoren. Det vil ofte være lang tid før en har tid
og ressurser til å gjennomgå et privatarkiv, om en har få ansatte. Derfor vil vår anbefaling
være at dere bevilger midler til bemanning, og dermed bidrar til at arkivbestand kan bli tatt
imot og ordnet. Det vil også være behov for kunnskap innen for eksempel GDPR, som kan
være krevende for mindre miljøer. Og det er viktig at en har egne ressurser til å håndtere

digitalt skapt privatarkiv. Men det må her legges til at store bestander fra næringslivet, som
en jo ønsker å hente arkiver fra, er på papir, og at det derfor også er vesentlig å følge opp
analoge papirarkiv, og ha magasinplass til å ta vare på dette. Det er også nødvendig for en
arkivinstitusjon og ha egnede magasiner og rom til å ta vare på arkivmateriale i dårlig
forfatning, og at en har utstyr til å digitalisere arkivmaterialet som vil gi større grupper
tilgang til materialet.
Arkivforbundets anbefalinger:
•
•
•
•
•
•
•

Ha bemanning som gjør at en i tilstrekkelig grad kan ta imot og forvalte privatarkiver i
fylket fra blant annet organisasjoner og næringsliv
At en sørger for arkivmagasiner med plass til å ta imot arkivmateriale
At en har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å håndtere faglige
problemstillinger som berører feltet, eksempelvis GDPR
At en har kompetanse og kapasitet til å håndtere skadet arkivmateriale og digitalt
skapt privatarkiv
At en får til et godt samarbeid og koordinering av arkivoppgaver på tvers av
institusjonene i Vestfold og Telemark
At en samarbeider med aktører som har et ansvarsområde, det være alt fra
Arbeiderbevegelsens- arkiv og bibliotek til Arkivverket
At en er aktiv til å søke om utviklingsmidlene som Arkivverket tildeler årlig

