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Indstilling
Det indstilles, at de nordiske rigsarkivarer tilslutter sig, at der i 2020 afholdes et nyt NorDig seminar
for medarbejdere ved de nordiske rigsarkiver, som arbejder med bevaring af digitalt skabte data i
bred forstand. Seminaret ønskes afholdt i 1. halvår af 2020. Efter et rotationsprincip bør seminaret
afholdes i Finland. Deltagerantallet er som udgangspunkt begrænset til 10 deltagere pr. land, dog
således at værtslandet kan deltage med flere, såfremt de ønsker det. Materiale fra seminaret
tilgængeliggøres via Nordisk Arkivportal.
Baggrund
Igennem mange år har medarbejdere fra de nordiske rigsarkiver, som beskæftiger sig med bevaring
af digitalt skabte data i bred forstand, mødtes til et 2-dages seminar hvert 3. år. Seminaret har haft
lidt forskellige navne (herunder nordisk it-ekspertseminar og nordisk elarkiv-seminar), men har siden
2014 været afholdt under navnet NorDig – Nordisk seminar om digital arkivering.
Seneste seminar var i Stockholm i 2017, hvor ca. 35 medarbejdere fra alle 5 nordiske lande deltog.
Materiale fra dette seminar kan findes her: https://riksarkivet.se/nordig-2017
Indhold
Indholdet på NorDig-seminarerne bestemmes af, hvad de enkelte landes rigsarkiver aktuelt arbejder
med på det digitale område. De seneste par gange har der været fokus på at have få plenumsessioner
og i stedet mange parallelle workshop-sessioner, hvor deltagerne har mulighed for at gå i dybden
med diverse tekniske problemstillinger sammen med relevante nordiske kolleger. Temaer har
eksempelvis været værktøjer til test, bevaring af databaser, overordnede strategier for digital
bevaring og bevaring af e-signaturer.

Som forberedelse til seminaret er der i hvert fald siden 2008 på forhånd udarbejdet en status om
arbejdet med digital arkivering, hvor der fra hvert land bliver redegjort for, hvordan arbejdet med
digital bevaring er organiseret, hvilken lovgivning, der er gældende, hvilke regler, der gælder for
aflevering af data mm. Idéen er, at deltagerne læser denne rapport på forhånd, så man ikke behøver
at starte alle præsentationer på bar bund, men kan gå ud fra, at tilhørerne har en vis forhåndsviden
om situationen i de andre lande.
Værdien af seminaret er høj, idet det skaber rum for faglig erfaringsudveksling på et specialistområde
af stadig stigende betydning. Arbejdet med digital bevaring er præget af, at det har en høj
kompleksitet og et stort behov for videndeling og erfaringsudveksling. NorDig-seminaret giver
deltagerne værdifuld opdateret viden om den aktuelle status for digital bevaring i nabolandene og
mulighed for at drøfte fagligt relevant problemstillinger med relevante kolleger.
Fremfor alt giver seminaret en mulighed skabe netværk med kolleger fra de andre nordiske lande, så
man får en bedre idé om, hvem man kan kontakte for sparring, viden og gode råd.
Økonomi
Omkostningerne ved afholdelse af seminaret består af rejse- og opholdsudgifter, herunder diæter
(traktamente), som betales af deltagerlandene selv, samt udgifter til afholdelse af konferencen (2 *
frokost/lunch, 1 * middag, kaffe/te-pauser). Hertil kommer de arbejdstimer, som deltagerne lægger i
forberedelse af, deltagelse i og efterbehandling af selve seminaret. I gennemsnit kan man regne med
35 timer pr. deltager. Rejse til og ophold i et andet nordisk land i 2 dage vil normalt kunne gøres for
ca. 3.500 DKK/5.000 SEK.
Konklusion
NorDig-seminarerne har over årene vist deres værdi for den digitale bevaring i de nordiske lande, og
vi finder det hensigtsmæssigt, at den gode tradition kan fortsætte.
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