
Erfaringer med bruk av Noark 5 
-om et utviklingsprosjekt i NAV 

Olav Sataslåtten Seksjonssjef NAV Drift og 

Utvikling/Fagportalprogrammet 

Norsk Arkivråds Høstseminar 2009 



NAV, 11.04.2014 Side 2 

Bakgrunn 

 NAV søkte opprinnelig Riksarkivet om Noark5-godkjenning av journal- 
og arkivsystemet JOARK integrert med fagsystemet for pensjon, PESYS.  

 NAV utvikler nå Fagportal som JOARK integreres opp mot, i stedet for at 
Joark skal integreres opp mot hvert enkelt fagsystem.   

 Den nye løsningen blir dermed JOARK/Fagportal. 

 Programmet Fagportalen startet 17. mars 2009.   

 Overordnet målsetting: 

 effektivisering av arbeidsprosessene for NAV lokal, forvaltning og 
spesialenheter:  

 oversikt over og tilgang til dokumenter   

 felles saksinformasjon  

 automatisering av dokumentflyten inn mot saksbehandlersystemene på 
større volumområder.  
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Skissering av teknisk løsning 

 Saksinformasjon er lagret i fagsystemene, mens dokumenter og 
dokumentinformasjon lagres i JoArk.   

 Fagportalen og JoArk er designet i tjenesteorientert arkitektur og 
portalen gjør bruk av JoArk gjennom å benytte definerte tjenester 
på en integrasjonsbuss.  

 Fagportalen vil gjøre bruk av etatens sikkerhetsløsning og styrer 
også tilgangen til JoArk.   

 Kun de som har tilgang til den enkelte saken i fagportalen vil 
kunne se dokumentinformasjonen og dokumentene i saken fra 
JoArk.  

 Inngående dokumenter lagres som PDF med metadata i xml i 
skanningsprosessen, -utgående dokumenter blir lagret i RTF 
eller AFP-format.  
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 Fagportalen skal redusere funksjonalitet i eksisterende 

fagsystemer gjennom etablering av fellesfunksjonalitet. 

  Denne funksjonaliteten kan utnyttes i andre 

sammenhenger for henvendelser via andre kanaler enn 

papir slik som tilrettelagte elektroniske skjema fra nav.no 

eller eksterne samarbeidspartnere.  

 En slik utvikling skal bidra til å effektivisere 

arbeidsprosessene for de ansatte. Dette vil også skape den 

nødvendige fleksibiliteten i forhold til arbeidsdeling 

mellom enheter i etaten. 
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Faser og tidsplan for Fagportalen: 
 

 Programmet vil være ansvarlig for å levere følgende 

resultatmål inndelt i følgende tre faser: 

 Fase I – Dokumenter inn og tilgjengeliggjøring (jan 2009 – 

nov 2010) 

 Fase II – Økt automatisering 

 Fase III – Helhetlig dokumentproduksjon (herunder 

kommunal og administrativ post) 
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Utfordringer knyttet til kravene i Noark5 
og Riksarkivets bestemmelser: 

 Fram til fase III i programmet vil Fagportalen kun styre arkivering 
av og tilgang til de inngående dokumentene. 

 Tilgang til de utgående dokumentene i elektronisk utgave vil 
styres av de respektive fagsystemene, slik som i dag.  

 Saksnummeret i fagsystemet vil binde sakene sammen på tvers 
av systemene. Muliggjør samlet avlevering av disse sakene til 
Riksarkivet.   

 NAVs fagsystemer er ikke NOARK-godkjente.  

 Ikke alle metadata er tilgjengelige for utgående dokumenter.  

 De to største fagsystemene, Infotrygd fra tidligere trygdeetaten 
og Arena fra tidligere aetat har de obligatoriske metatdata på 
saks- og dokumentnivå  
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Modell for utvikling av portalløsningen: 

”Fagportalen” 
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Utfordringer knyttet til utforming av 
Noark5-løsning i NAV: 

 NAVs fagsystemer har ulik funksjonalitet i forhold til produksjon av 
interne og utgående dokumenter.  

 Noen systemer tilfredsstiller kravet om at ferdigstilte dokumenter ikke 
kan endres, mens andre ikke har slik funksjonalitet.  

 Forskjellene mellom Noark-standarden og NAVs løsning har sin 
hovedårsak i to forhold: 

 NAV har laget en løsning bare for fagsystem.  

 Alle saker er saksarkiv med kun juridiske subjekter som klassering 
(fødselsnummer/organisasjonsnummer) 

 Utover standard arkivkrav har NAV hatt fokus på integrasjon med 
fagsystem og brukergrensesnitt for saksbehandlere, ikke arkivarrollen  

 - NAV har ikke arkivarer på fagsiden. 

 Vi har måttet ha med det vi trenger, men heller ikke mer, for å gjøre 
systemene funksjonelle. 
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Gjennomgang med Riksarkivet(RA) 

 Oppfyller vi kravene?  

 Mange av nei-svarene fra NAV er uproblematiske for RA.  

 Kravene er laget for å passe til alle systemer og ikke 

tilpasset en spesiell type  

 Fagarkiv for NAV er en spesiell type.   

 Noen av kravene burde nok ikke vært obligatoriske i 

utgangspunktet.  

 Det er forskjell på elektronisk arkiv for administrative saker 

og for fagsystemer…. 
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Domenemodell JOARK 

Relasjoner mellom entiteter  

 Det kan knyttes flere journalposter til DokumentInfo 

dersom journalpostene ligger i forskjellige fagsystemer. 

 Det er kun én journalpost per DokumentInfo for hvert 

fagsystem.  

 Det kan være et eller flere GjelderInfo objekter per 

journalPost.  

 Det kan være en eller flere VedleggInfo objekter per 

DokumentInfo.  
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Organisering av journal/arkiv i forhold til 
fagsystem og saker  

Følgende føringer er lagt til grunn for organisering: 

 Dokumentarkivet i JOARK organiseres som ett arkiv, med felles 
konfigurasjon/oppsett for journal/metadata, og  med ett felles 
dokumentlager. 

 Alle tjenester i forretningslaget tilgjengeliggjøres for bestemte fagsystemer. 

 Journalposter inneholder metadata for dokumenthendelser og 
dokumentinformasjon 

 Alle journalposter skal i prinsippet være knyttet til en sak i fagsystemet. 

 Dokumenter som ikke kan knyttes til sak håndteres ihht unntaksregler og gis 
status ”utgår”.  Journalpost og dokumentet slettes ikke, men lagres uten 
tilknytning til en sak, og vil kun være tilgjengelig for systemadministrator.  

 En journalpost kan opprettes uten at det knyttes et dokument til 
journalposten.   

 En journalpost kan knyttes til flere saker i samme fagsystem. 

 Et dokument kan knyttes til flere fagsystemer. Dokumentet vil da være 
knyttet til flere journalposter som tilhører saker i ulike fagsystemer. 
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Avlevering til Arkivverket 

 Alle journaldata skal avleveres – sak og journalpost 

 Dokumenter (med dokumentdata) som Riksarkivet har 

bestemt skal avleveres  
 

– Alle saksdata tilgjengelig i Fagportalen så man ikke må innom hvert 

enkelt fagsystem 

– Hvordan man grupperer fagområdene (tema): samlet fagområde bør 

ha samme avleveringsregler (tid og utvalg) 
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Saksbegrepet 

 NOARK 5: En sak består av en eller flere journalposter med 

tilhørende dokumenter, som er knyttet sammen under en 

felles identitet (saksnummer) 

 Lover: Et spørsmål som er til behandling, på grunnlag av 

en henvendelse utenfra eller på initiativ fra organet selv (jf 

forvaltningsloven og offentlighetsloven) 

 NAV: Ulikt i ulike fagsystemer 

 Utgangspunkt: Fagportalen lager saker (=saksnummer) ut 

fra hvert fagsystems saker, men grupperer under 

temaer/fagområder 
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Bilder 
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Registrere journalpost  
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Oppgaveliste 

Journalføring  Søknad om alders… 


