
• KDRS skal bistå kommunearkivinstitusjoner 
(KAI) med å yte en  

– nasjonal samordnet tjeneste som ivaretar de 
faglige kravene til langtidslagring av digital 
informasjon skapt i kommuner og 
fylkeskommuner 

Hovedmålsetning 



• Medlemmene betaler medlemsinnskudd 

• Årlig medlemskontingent 

• Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet 

• Prosjektmidler til felles prosjekter med ekstern 
finansiering (2012: 1,17 mill, 2013: 300 000) 

• Arbeider med muligheten for også annen 
basisfinansiering 

Finansiering 



Suksesskriterier 

• Sikre nødvendig finansiering for å etablere et 
levedyktig kompetansemiljø 

• Etablering og drift av digitale depot tjenester til 
medlemmene 

• Alle kommunearkivinstitusjonene er blitt 
medlemmer 

• Medlemmene får en større merverdi tilbake enn de 
betaler inn 

• Kostnadsbesparelse i den kommunale depot 
sektoren 



Tale med en tunge 

• KDRS skal også være et talerør inn mot 
sentrale myndigheter og andre aktører 
vedørende kommunale og fylkeskommunale 
digitale arkiv på vegne av medlemmene 

 

 

 



Arkivmeldingen 

• KDRS er bredt omtalt i 
arkivmeldingen med 
eget kapittel (3.3.5) 
samt på flere andre 
punkter 

 



Fra arkivmeldingen 



Arkivmeldingen og finansiering 

• Arkivmeldingen gir lite håp om økt statlig 
finansiering av bevaring av digitale arkiver i 
kommunal sektor – etterslepet blir bare større 

• Kommunene må derfor regne med å selv 
finansiere digital langtidslagring  

• Viktig med fortsatt interessepolitisk arbeid for 
å sikre midler slik at en helhetlig 
samfunnsdokumentasjon blir bevart, også i 
den digitale verden 

 

 



TJENESTER? 



• Etablere felles IKT-arkitektur for digitale arkiv  

• Etablere depot tjenester for digitale arkiv for 
våre medlemmer 

• IKT-koordinering, prosjektutvikling og 
samarbeid innen KAI området 

• Kompetansesenter for digitale kommunale 
arkiv, med høy grad av kompetanseutveksling 
og kurs 

 

Arbeidsområder 



Fra arkivmeldingen 



Prosjekter KDRS deltar i  

• DIAS - Digital arkivpakkestruktur (avsluttet) 

–  Styringsgruppe fra august 2011 

• Nytt depotstyringssystem – ESSArch 

– Prosjektgruppe og koordineringsgruppe 

• DIAS forvaltningsforum 

– Styringsgruppe fra mai 2012 

• Betty - system for oppfølging av arkivdanning og 
arkivuttrekk 

– Styringsgruppe 



KDRS prosjekter 2012 

• Prosesser og rutiner for kommunale digitale 
arkivdepot 
– http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm 

– Sammen med medlemmene 

– Implementering starter hos medlemmene høsten 2013 

• Utredning vedrørende EMP sikret digital 
lagring ( kr 400 000) 

– Utredningsarbeidet er under arbeid – avsluttes 
juni 2013 

http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm


Prosjekter hvor KDRS deltar 

• Ny metode for bevaring og tilgjengeliggjøring 
(Riksarkivet) 

• Etablering av DIAS forvaltningsforum 
(Riksarkivet) 

• Datakvalitet for Noark 4 (Høyskolen i Oslo og 
Akershus) 

 



OAIS funksjonsmodell 

Standardisering, verktøy, 
erfaringer, dokumentasjon, 

inkludert leverandør 
dokumentasjon 

Tilby  
depot tjeneste 

Formidlings 
løsninger 

Prosesser, 
rutiner og  

kompetanse 


