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Tema er å sikte mot stjernene - det gjorde jeg også når jeg sa ja til jobben som riksarkivar i 

Norge.  

1. Hvem er Inga? 

Utdannelse innenfor ledelse og organisasjon, BI. 

Erfaring fra Arbeidsmarkedsetaten, Oslo kommune Skoleetaten, Skattedirektoratet og SITS. 

SITS er leverandør av it, adm og bygningstjenester til etaten. 950 ansatte, fordelt hovedsaklig 

3 steder, ansvar for all drift og produksjon (f eks selvangivelsen) og utvikling - både 

leveranser og prosjekter. Jobbet mye med å leverer og blir proffe på det. 

Opptatt av 

Tydelighet - på leveranser ut fra jobben man er satt til å gjøre og det fremtidsbildet man har 

etablert 

Helhet - hva er best for organisasjonen. F eks mener jeg handlingsrommet må ligge i helheten 

i organisasjonen eller i forvaltningen. 

Ledelse - det som skjer og ikke skjer under en ledelse 

Forbedring - ruste seg for fremtiden 

Kompetanse på 

Bygge opp og utvikle en leveranseorganisasjon, prosesser, struktur, ledelse, 

kompetansebygging, strategi, operasjonalisere mål og følge opp 

Erfaring fra omstilling og endring, særlig gjennom årene i Oslo kommune og skatteetaten 

Hva betyr dette?  

Det er ingen tvil om at teknologiske og samfunnsmessige endringer gjør at Arkivverket også 

må endre seg. Dette handler om modernisering, og ikke minst om å ta i bruk ny teknologi og 

nye kommunikasjonsformer og flater for å tilgjengeliggjøre Arkivverkets arv og historie for 

nye målgrupper. Modernisering og tilgjengeliggjøring er fremtidens arkivering og 

konservering. 

Dette vil utfordre måten vi jobber på og hvordan vi er organisert og strukturert, men det er en 

spennende utfordring. Det vil også utfordre måten vi kommuniserer på - og hvordan vi 

posisjonerer oss i folks medie- og kommunikasjonshverdag. Jeg tror vi med fordel kan bli 

mye mer synlige. Bli en åpnere og mer modig etat. Så må vi huske på: 

 5% av suksess handler om strategi og plan 

 15% handler om posisjon 

 80% av suksess handler om den daglige gjennomføringsevnen 



2. Om nordisk samarbeid, jeg skal til møte med nordiske riksarkivarene om en uke. Det blir 

riktig spennende. Det er viktig med et godt nordisk samarbeidet på arkivfeltet. Et godt nordisk 

samarbeid vil og være svært viktig når vi skal møte de teknologske utfordringene og ikkje 

minst mulighetene som ligg der for arkivsektoren. Forrige uke på møte i Amsterdam med 

norske it ledere. Alle hadde store forventinger til oss i arkivsektoren om å gjøre det enklere 

samt å hjelpe de der de baler med avlevering og valg av arkivsystemer.  

3. Åpne Data. Data er en ressurs - og den blir en større ressurs om en deler. Deling handler 

og om holdninger og verdier. Alle statlige kulturinstitusjoner i Norge har formuleringer om 

deling av data i sine tildelingsbrev. Del dine data via data.norge.no sier Difi! Difi organiserer 

og driver frem dette arbeidet. Dette er et viktig arbeid som Riksarkivet støtter og vil spille en 

rolle i. Arkivverket har mye data som vi gjerne deler. Jeg vil at våre data skal bli brukt, og 

gjerne brukt på nye og overraskende måter.  

4. Lenka Åpne Data. Med lenka åpne data går en et steg videre. Data skal være åpne, men 

data skal og snakke med data. Hvordan får vi det til? Det er vel i grunnen det denne 

konferansen handler om? Hvordan skal data snakke sammen? Hva slags data skal snakke 

sammen? Hvorfor skal data snakke sammen? Hva er merverdien? Hva skjer når våre data 

møter andre sine data? Er det da nye og spennende tjenester dukker opp?  

5. Samarbeid. Deling av data og at data skal snakke sammen må, slik jeg ser det, bygge på 

samarbeid. Det er på et vis et slags fundament her. Da jeg ble tilsatt som riksarkivar, var 

samarbeid med andre etatar og aktører - både innen for og utenfor kulturfeltet - en av de 

oppgavene jeg ble bedt om å prioritere. Det å kunne samarbeide om å dele og lenke sammen 

data må etter mitt syn være en god plass å starte et godt samarbeid. 

Riksarkivet er med i prosjektet Kultur - og naturreise sammen med Riksantikvaren, 

Kulturrådet, Kartverket Miljødirektoratet. Dette partnerskapet har og spilt en sentral rolle i å 

få til denne konferansen. I Kultur - og naturreise ligger et godt utgangspunkt både for videre 

samarbeid mellom aktører som har felles utfordringer og aktørere som har data som bør 

snakke mye mer sammen.  

Jeg kommer fra skatt. Skatt har spilt en sentral rolle i utviklingen av en digitalisert offentlig 

forvaltning. Vi blir kalt lokomotiv på it siden i forvaltningen. Vi var en av de første som tok i 

bruk DIFIs kontaktregister. Vi sparte masse på digitalt førstevalg ifm årets skatteoppgjør. Jeg 

ser at mange av de erfaringene jeg har med meg fra skatt, vil komme til god nytte i jobben 

som riksarkivar. Offentlig sektor skal digitaliseres. Vi skal tilby innbyggerne digitalt 

førstevalg. Riksarkivet og arkivverket skal óg tilby innbyggerne digitalt førstevalg. Den it-

arkitekturen som må bygges for å skape en digitalisert forvaltning og digitalt førstevalg, vil og 

legge rammer for Arkivverket sine oppgaver i fremtiden. Det handler om arkitektur, at vi også 

bygger inn nødvendig arkivarkitektur i den generelle it-arkitekturen for offentlig sektor.  

Det ser jeg på som en sentral oppgave for meg som riksarkivar  

Med dette ønsker jeg til lykke med en viktig konferanse og gleder meg til å følge foredragene.  


