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Strategiplan 2010-2014

• Delmål 5.4. Vi skal bidra til at andre depotinstitusjoner som 

oppbevarer digitalt arkivmateriale tilfredsstiller Riksarkivarens 

krav til digital langtidslagring.

• Delmål 6.1. Vi skal føre målrettet tilsyn med arkivarbeidet i 

offentlig sektor

• Delmål 6.3. Vi skal bidra til å holde regelverket oppdatert. 

Noark-standarden skal vedlikeholdes og være tilpasset den 

tekniologiske utviklingen.

• Delmål 6.5. Vi skal bidra til at Noark-standarden blir 

implementert i offentlig forvaltning og etablert som standard 

for journal- og arkivfunksjonalitet i alle relevante løsninger, 

inkludert fagsystem. 



Arkivverket og kommunal sektor

• Ukeverk 2009 med kommunal sektor RA: 43

• Førstelinje: statsarkivene

• Årsverk 2009 med kommunal sektor SA: ?

• Organisasjonstilhørighet i RA: 

– til 31.12.2009 seksjon for Utredning og Utdanning (UU)

– fra 01.01.2010 seksjon for Elektronisk Arkiv (El.ark)



Arkivverket og kommunal sektor

• Antall henvendelser årlig RA: ca 300

• Antall møter årlig RA: ca 15

• Antall henvendelser årlig SA: ca 175

• Antall møter årlig SA: ca 40 



Tjenestevei i Arkivverket

• Statsarkivene

– Førstelinje for alle kommunale spørsmål 

• Riksarkivet

– Spørsmål av prinsipiell art som berører kommuner og 

fylkeskommuner

– Saker som krever en beslutning om bevaring og 

kassasjon av kommunalt materiale

– Gi råd og veiledning til statsarkivene



Arkivfaglige henvendelser

• Skal altså først rettes til statsarkivene, 

deretter eventuelt til Riksarkivet

• Henvendelsene går på:
– Forståelse og fortolkning av regelverk

– Innføring av elektronisk arkiv / fagsystemer

– Arkivlokaler

– Interkommunale selskap og organisering

– Periodisering

– Søknader om dispensasjon fra krav (eks. kopibok)

– Sosiale medier

– Noark-standard

– Bevaring av fagsystemer m.v.



Bevaring og kassasjon

• Revisjon av kap. V i Riksarkivarens forskrift pågår

• RA tar sikte på en høringsversjon i løpet av 2010

• Ved ferdigsstillelse av kap. V, revisjon av kap. IV

• RA eneste som kan fatte BK-vedtak, jfr Alov § 9



Tilsyn

• Tilsynsmyndigheten hos SA, delegert fra RA

• RA koordinerende og rådgivende i 

tilsynsfunksjonen

• Antall tilsyn 2009 i kommunal sektor: ca 15

• Riksarkivarens tanker om kommende tilsyn i 

forbindelse med 2012….



Rapporter og retningslinjer

• SISTE: 

– nr 23 Arkiv i interkommunale samarbeidsorgan

• Tidligere utgitt:

– nr 21 Krav til arkivlokaler

– nr 20 Omorganisering i offentlige organer

– nr 19 Veiledning i periodisering

– nr 15 Normalinstruks for arkivdepot i kommuner 

og fylkeskommuner

• De ligger på www.arkivverket.no

http://www.arkivverket.no/


Informasjonskanal

• Arkivverket lanserer nye nettsider i medio 

mars 2010 Testside

• Riksarkivet starter med Offentlig Elektronisk 

Postjournal (OEP) når det kommer

http://arkivverket.nxc.no/arkivverket/


Deltakelse / samarbeid med kommunene

• KS faggruppe for dokumenthåndtering

• KS Standardiseringsråd

• KS IKT-Forum

• Prosjekt for etablering av standard for 

arkivpakker


