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Dagens tema 

• KDRS-Kommunearkivinstitusjonenes Digitale 
Ressurssenter: 

– Hva, hvorfor, hvordan, tjenester? 

– Godkjenningsregimet og oppbevaring av eArkiv 
ved KAI institusjoner i framtiden 

– Datalagring og forvaltning 



HVA? 



Kommunearkivinstitusjonenes 
Digitale RessursSenter SA 

et 
nasjonalt kommunesamarbeid 

Tor Eivind Johansen, daglig leder KDRS 
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Nasjonalt digitalt arkivsamarbeid 



Dagens medlemmer 
pr. 1. juli 2013 



HVORFOR? 



Utfordringen - Digitale arkiver 

• Kommunearkivinstitusjonene  (KAI) så den store 
utfordringen som er knyttet til håndtering av  digitale 
arkiver innenfor kommunal sektor 

• Miljøet innså at utfordringen er for stor for den 
enkelte institusjon 

• Enighet om å etablere samarbeid 

• KDRS SA etablert 19. mai 2010 med støtte fra Norsk 
kulturråd og DIFI. Daglig leder tilsatt 1. november 
2010 



Lokalisering 

• Flyttet inn i lokaler på ubåtbunkeren DORA i 
Trondheim i januar 2011, samlokalisert med 
statsarkivet, IKA Trøndelag, Trondheim Byarkiv 
m.f. 



Lokalisering i Trondheim, Dora 



Kommunedekning 

• Pr. 1. juli 2013 

– Er 60 % av landets kommuner og fylkeskommuner 
med i KDRS via det interkommunale og 
fylkeskommunale arkivsamarbeidet. 

– Vi forventer at det vil kommer flere medlemmer 
med i samarbeidet til slik at vi forventer å passere 
70% dekning i løpet av de neste to årene. 



Fra riksrevisjonens rapport… 

Faktaboks 3 Nye kommunale tjenester for elektronisk depot 
og nettbasert tilgjengeliggjøring 

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) har med 

økonomisk støtte fra ABM-utvikling siden 2007 

arbeidet med å etablere 

Kommunearkivinstitusjonenes digitale  

ressurssenter (KDRS). Hensikten er å få i stand 

et ressurssenter for digitale arkiver og 

avleveringer i kommunale og fylkeskommunale 

arkivinstitusjoner. Prosjektet inkluderer etablering 

av brukertjenester/tilgangstjenester i depot. 

……. 
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HVORDAN? 



• 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 


