1 (5)
Datum
2019-07-01

Program
Nordiskt riksarkivariemöte 26.-27.8.2019

Möte 26 augusti
Sak 1.a Välkommen och godkännande av dagordningen (kl. 1000-1100)
- Godkännande av dagordningen
- Presentation av deltagarna
Språk i detta mötet. Jussis förslag är satt upp nedan. I detta mötet är förslaget at
vidareföra traditionen med ”at tala nordiska”. Deltagarna från Finland och Island kan
gärna tala engelska.
1.b. Presentation av Svenska Riksarkivet och det svenska arkivlandskapet
Sak 2.a Kort lägesrapport (aktuella frågor) (kl. 1100-1230)
Orientering från respektive land: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (10
min/land, skicka gärna in PPT eller kort PM).
- Organisering – status/planer i varje land
- Digitalisering av analogt material – status och planer i varje land
- Hur arbetar man i varje land mot förvaltningen (statliga verksamheter och
kommuner
2.b. Ny strategi Danmark
LUNCH 1230-1315
Sak 3. Orientering och diskussion om arkivutredningar (kl.1315-1430)
Det pågår arbete med uppföljning av arkivutredningar i Danmark, Sverige och Norge.
Presentation av läget i varje land ca 15 min.
Viktige frågor:
- Rapport och förslag till ny arkivlag i Norge; länka:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-9/id2639106/
- Arkivutredningen i Sverige; (se sak 3 förra möte) länka:
http://www.sou.gov.se/arkivutredningen/vi-som-arbetar-i-utredningen/
https://riksarkivet.se/arkivutredningen
- Diskussion
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Paus
Sak 4. Nordisk Arkivportal och Nordisk Arkivnyt (kl. 1445-1545)
- Rapport och förslag från redaktionen och beslut om hur vi går vidare
(Skriftliga förslag kommer at skickas ut innan mötet)
- Uppnämning av en redaktion
- Beslut om hur vi går vidare
Summering dag 1 (kl. 1600-1630)

Avfärd utflykt med middag 1630

Möte 27 augusti
Visning (0900-1100)
Sak 5. Vårt nordiska samarbeta och dess utformning (kl.1100-1400, Inklusive lunch)
5.a Ramma för samarbetet
- Hur ska formen på möten vara: Informationsdelning, dryftningar,
saksförberedelse, deltakning av vicedirektörer,
- Hur ofta ska riksarkivarierna mötes?
- Språkval (se förslag från Jussi)
- Invitation till andra länder (se förslag från Jussi)
5.b Prioritering av samarbetsområden
- Vilka saker ska få prioritet? (Översikt medföljer)
- Hur ska de följas upp?
- Vem ska ha ansvaret?
5.c. Nordisk ekspertseminar / arkivakademi
- 30.-31.10. GDPR i Stockholm
- Plan för 2020 (skicka gärna förslag innan mötet)
Sak 6. Nordisk arkivstatistik (kl.1400-1430 )
- Uppföljning från mötet 11.1.2018
Paus
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Sak 7. Nordiska Arkivdagar 2021 (kl.1500-1530)
- Conference 13 - 15 september i Stockholm
- Planläggning av arrangemanget
Sak 8. Vad händer i ICA? (kl.1530-1600)
- Information
Sak 9. Summering och avslutning (kl.1600-1630)
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Vidlägg till sak 5. Förslag från Jussi
Skotland och Estland
Vi diskuterade i Abu Dhabi också samarbetet med Estland och Skotland. CEO för
Digital Preservation Coalition, Dr. William Kilbride berättade, att det är mycket
möjligt att om brexit kommer att hända enligt planerna kommer Skotland ganska
troligt att omvärdera möjligheten för en ny folkröstning om självständigheten. Ingen
skotsk stad eller kommun stödde Brexit och Skotland tänker inte att acceptera rollen
som Englands “lille medjälpare” utanför europeiskt samarbete. I storlek och ekonomi
är Skotland nära de nordiska länderna och riktar sig också starkt till Norden. Att ha
Skotland och Estland med på engelska skulle utöka vårt inflytande internationellt. Jag
föreslår, att vi diskuterar denna fråga i augusti.
Engelska
Vi diskuterade i Abu Dhabi med Hrefna möjligheten att använda engelska
åtminstone på en del av våra sammankomster. Det är många framför allt yngre
medarbetare i Finland och på Island som hellre skulle tala engelska.
Kommentar: Spørsmålet om språk i nordiske sammenkomster ble diskutert i forrige
møte i forbindelse med evalueringen av de nordiske arkivdagene i Island.
Konklusjonen der ble at det fortsatt er bred støtte for å bruke de nordiske språkene.

Vidlägg till sak 5. Saker från tidligara möten
Saker fra referatet 10.12.2018
- Felles utfordringer på digitaliseringsfeltet (samarbeid med
digitaliseringsstyrelsene)
Det var enighet om at det er viktig å utveksle informasjon om utviklingen på
dette området. To viktige problemstillinger ble nevnt: (1) Kan offentlig
forvaltning effektiviseres ved å ha bedre styring på formater? (2) Hvordan
kan man løse de forvaltningsmessige problemene som følger av alle epostene? Oppfølging: Diskusjonen om felles utfordringer på
digitaliseringsfeltet tas opp igjen i neste møte i Sverige, der visedirektørene
deltar.
- Nordisk Ekspertseminar: Oppfølgning av sikring fra 26.-27.2.2016. Det holdes
et nordisk ekspertseminar om sikkerhet i 2019. Tid og sted må avklares.
(Ansvar for oppfølging: Danmark eller Finland.)
- Samarbeid om Arkade og arkivbeskrivelse. Det tas initiativ til et møte der de
faglige ekspertene kan diskutere om det er relevant med nærmere
samarbeid, vurdere aktuelle problemstillinger og avklare hva som skal til for å
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komme frem til en felles nordisk løsning. Konklusjonene fra møtet legges
frem for riksarkivarene for beslutning. (Ansvar for oppfølging: Norge.)
- Samarbeid om Archiving by design. De nordiske nasjonalarkivene inviteres til
en nordisk ekspertsamling, og ble bedt om å gi tilbakemelding om de ønsket
å delta. (Ansvar for oppfølging: Norge.)
- Samarbeid om Høsting av sosiale medier. De nordiske riksarkivene tilbys å
benytte seg av høstingsløsningen fra sosiale medier, og ble bedt om å gi
tilbakemelding om de ønsket å delta. (Ansvar for oppfølging: Norge.)
Saker fra referatet 11.1.2018
- Nordisk ekspertseminar/arkivakademi
Relevante tema i tiden fremover:
o Berikelse av samlinger, crowdsourcing og samarbeid med
kommersielle aktører
o Forskningsspørsmål og –rollen
o Tilgjengeliggjøring av digitalt skapt arkivmateriale
- Prioriteringen diskuteres igjen i det neste nordiske riksarkivarmøtet.
- Felles nordisk statistikk. Etter at kommentarer og merknader er innarbeidet,
sendes det reviderte forslaget på høring til de nordiske riksarkivene/
Arkivverket. Deretter tas statistikken opp til behandling i det neste nordiske
riksarkivarmøtet. (Ansvar for oppfølging: Danmark.)
- Samarbeidsavtale med FamilySearch m.fl. Riksarkivarene var enige om å
utveksle gjeldende avtaler med de kommersielle aktørene. I neste nordiske
riksarkivarmøte vurderes samarbeidet med kommersielle leverandører som
tema for et Nordisk Arkivakademi, jf. pkt. f). (Ansvar for oppfølging: Sverige
(forberede neste møte) og alle (distribuere avtaler)).
- Behov og arbeide med kompetanseutvikling. Kompetanse diskuteres igjen i det
neste nordiske riksarkivarmøtet (med vicedirektører til stede). Arkivverket
informerer om arbeid mot forvaltningen, og særlig tilsyn. Riksarkivarene
avtalte at dersom det er noen som ønsker å hospitere er det bare å ta
kontakt med det aktuelle landet. Oppfølging: Sverige (forberede neste møte)
og Norge (forvaltning og tilsyn).

