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EU-kommissionen har foreslået et arbejdsprogram for et digitalt Europa for perioden 2021-2027, jf.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A434%3AFIN
I perioden 25. juli – 25. oktober 2019 gennemfører EU kommissionen en offentlig konsultation om
prioriteterne for de første to år af programmet (2021-22). Kommissionen har peget på følgende 5
indsatsområder:
• High Performance Computing
• Kunstig intelligens
• Cybersikkerhed
• Avancerede digitale kompetencer
• Digital Innovation Hubs
Konsultationen handler i høj grad om, hvor enig man som respondent er i de beskrevne
indsatsområder, og hvorvidt man som besvarende myndighed eller firma kan bidrage til området.
Den 21. august deltog jeg som formand for DLM Forum i en telekonference med repræsentanter for
nationalarkiverne i Estland og Slovenien om konsultationen. Selv om vi er klar over, at digital
arkivering kun er et lille hjørne af den digitale udvikling i Europa sammenlignet med eksempelvis
cybersikkerhed og kunstig intelligens, finder vi dog at det er vigtigt, at der kommer inputs til
kommissionen som ansporer til, at arbejdet med metoder og standarder for e-arkivering, som p.t. sker
inden for rammerne af CEF’s ”building blocks”, også bliver en del af det samlede arbejde for et mere
digitalt Europa i de kommende år.
Vi blev enige om, at vi vil arbejde videre med konsultationen og forsøge at udpege de steder i
spørgeskemaet, hvor det vil kunne være relevant at komme med bemærkninger om e-arkivering og
sammenhængen mellem e-arkivering og de indsatsområder, som kommissionen har udpeget. Dette vil
ske i samarbejde med relevante parter fra E-ARK-konsortiet.

Arbejdsgruppen vil, formentlig via DLM Forums mailingliste og E-ARK-projektets mailingliste,
senest i slutningen af september komme med et forslag hertil og derved håbe, at vi kan inspirere
relevante organisationer, herunder navnlig nationalarkiverne, til at deltage i konsultationen. Dette
forslag distribuerer jeg naturligvis også gerne direkte til kredsen af nordiske rigsarkivarer, såfremt
dette ønskes.
Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at spørgsmålet om EU’s konsultation vedr. arbejdsprogrammet for
et digitalt Europa om muligt kan tages op på EAG/EBNA-mødet i Finland i september.
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