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Agenda
• Hvem er vi?
• Nå-situasjonen
• Hva bør ny lov regulere?
• Videre samarbeid
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Norsk Arkivråd
• NA er spesielt opptatt av hvordan
arkiver blir dannet. En god
dokumentasjonsforvaltning er en
forutsetning for at offentlige
virksomheter ivaretar sitt
samfunnsoppdrag.
– Landsdekkende interesseorganisasjon
– 1200 medlemmer, privat og offentlig
– Etablert i 1961

Hva gjør vi i dag?
• Forsøker å finne løsninger som ikke
bryter med loven
• Forsøker å få Arkivverket til å bistå med
enhetlige og tydelige innspill
• Reparere etter at løsninger er laget for
å sikre et minimum av arkivering
• Diskuterer proveniens
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Hva bør ny lov regulere?
1.

Problemstillinger – overordet
1.

Struktur og reguleringsnivå

2.
3.
4.

Virkeområde (inkl. foretak og tjenesteleverandører)
Tekniske og materielle endringer i annet lovverk
Begreper (spesielt dokument , arkiv og prosess)

2.

Behovet for å regulere prosesser knyttet til informasjonsforvaltning
1.

Identifisere krav og behov for dokumentasjon av oppgaver/prosess og sikring av dette

2.

Dokumentasjon og arkivvurderingsprosessene , og skille mellom:
1.
2.

3.

Identifisere krav og vurder behov til oppbevaringstid for dokumentasjon i
virksomhetene (inkl. personvern og slettebestemmelser).
Bevaringsvurdering til AV/Depot og plan for overføring

Rettslige forpliktelser til forvaltning av dokumentasjon i virksomhetene
1.

Interkontroll for arkiv

2.
3.

Verktøy-/teknologikrav for oppbevaring av dokumentasjon
Hvordan ivareta arkivfaglige krav ved utvikling?

4.

Tilsyn og straff

5.
6.

Overføring til depot-prosessen (jf. Modark)
Rettslige forpliktelser til forvaltning av arkiv i depot

Dokumentasjonsforvaltning og
arkiv
Depot
Virksomhet
Deponeringsprosessen
Skape dokumentasjon
av arbeidsprosess

Arbeidsprosess Kjerneoppgave 1

Arkivere
dokumentasjon

Avlevere-prosessen

Langtidsbevare -idepot- prosessen

Arbeidsprosess Kjerneoppgave 2

Langtidslagre i virksomhetprosessen

Krav og
behov til
dokumen
tasjon av
prosess

Behov og
krav til
oppbevari
ng tid,
skjerming
, slette mv.

Endres i topp-/bunntekst
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En stille revolusjon i offentlig
sektor
•
•
•
•

Prosess på tvers av etater
Prosesser innen en etat/sektor
Prosesser mellom forvaltningsnivåer
Private som utfører oppgaver på vegne
av offentlige
• Forskjellige offentlige selskapsformer
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Sky?

arkiv
arkiv

arkiv

IKT + A

Teknologiske fremtidsvalg
• Loven bør
• Ha teknologinøytralt grunnlag
• Stille krav til Integritet, Autentisitet og
Anvendelighet over tid

5

16.02.2018

Organisering og ansvar
• Fra mandatet:
«Utvalget skal vurdere om arkivlovens bestemmelser
om Riksarkivarens og Arkivverkets ansvar og oppgaver
er tidsmessige eller bør presiseres slik at Arkivverkets
ansvar blir tydeligere. En slik avklaring bør klart
definere ansvaret for digital informasjonsforvaltning og
–saksbehandling i offentlige virksomheter og ansvaret
for avlevering og bevaring av digitalt arkivmateriale for
ettertiden.»
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Fordeler med dagens
organisering
• Arkivverket har et overordnet ansvar
for hele kretsløpet for arkiv for offentlig
og privat sektor
• Arkivverket har forstått at de må endre
seg

• SAMDOK: var starten på samarbeid
som skal videreutvikles

• Det er utfordringer på alle områder og
disse er i hovedsak kjent og definert
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Ulemper
• For lav endringstakt
• For lavt kompetansenivå
• De viktigste premissgiverne for digital
arkivdanning og forvaltning er ikke
knyttet til Kulturdepartementet

Alternativer
• Forvaltning og tilgjengeliggjøring av
papirmateriale legges til Arkivverket
• Utvikling, forvaltning og
tilgjengeliggjøring av digitalt materiale
legges til Difi eller en tilsvarende aktør
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Fordeler
• Et tydeligere skille mellom papirbaserte
arkiv og digitalt materiale
• Tettere kobling til relevant fagmiljø for
digital utvikling
• Større eierskap til arkivmessige forhold
i digital forvaltning

Ulemper
• Vil kreve at arkiv som fagfelt endrer seg
• Må få til samspill mellom digitale og
fysiske arkiv
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Veien videre
• Vi sender utfyllende informasjon
• Vi bistår gjerne!
• Vi følger debatten på våre seminarer,
medlemsmøter og i andre kanaler
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