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Dagens tema 

• Hva er elektroniske arkiv? 

• Hva er en elektronisk avlevering? 

• Hvorfor avlevere og bevare elektroniske 
arkiver? 



Hvor skal avleveringer ende? 

• Omtales i Arkivlovforskriften (ALF) § 5-1 

– Arkivverket er arkivdepot for alle statlige organ 

– Kommuner og fylkeskommuner skal opprette egne 
ordninger for arkivdepot 

• Minimumskrav til ansvar, lokaler og rutiner 

– Kommuner og fylkeskommuner kan overføre 
depotoppgaver til en interkommunal ordning 



Arkivlovforskriftens kategorisering av 
elektroniske arkiver og -systemer 

1. Elektroniske journalsystemer 
– Alf §2-9 om krav til bruk av Noark standard 
– System som benyttes til journalføring av inn -  og utgående korrespondanse 
– Noark systemer 
– Kan innebære elektronisk avlevering 

2. Elektroniske journalsystemer med helelektroniske saksdokumenter 
– Alf §2-13 og Riksarkivarens  bestemmelser om elektronisk arkivering av 

saksdokument  
– Noark 4 og 5 baserte systemer 
– Elektronisk avlevering 

3. Andre databaser og elektroniske register med og uten saksdokumenter 
– Alf §2-14 og Ra bestemmelser om elektronisk arkivering av saksdokument 
– Typer systemer 
– Vil svært ofte innebære elektronisk avlevering 



Metoder for avlevering 
• Avleveringsmetoder er definert i 

– Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser kap VII: 
Avleveringsregler for staten 
• Gjelder for organer som avleverer til det statlige Arkivverket 
• Høyt detaljnivå men med valgfrihet 

– Normalinstruksen 
• Gjelder for kommunale og fylkeskommunale depoter 
• Lavere detaljnivå og valgfrihet 
• Kommunale og fylkeskommunale depot bør utarbeide sitt eget reglement 

•  Generelt om å lage avleveringer 
– Data skal overføres fra proprietære tekniske løsninger til åpne formater og 

medier (migrering) 
– Fjerning av opprinnelig system skal kompenseres med tilstrekkelig 

systemdokumentasjon 

• To uttrekksmetoder 
– Noark-metodene (§§8-21 til 8-25 i reglement for staten)  

• Struktur i avlevering er fast og uavhengig av opprinnelig system 
• Ingen medfølgende dokumentasjon 

– Generell metode 
• Struktur i uttrekket baseres på datamodell i opprinnelig system 
• Krav til medfølgende dokumentasjon 

– «Kombi-metoden»  

• Innholdsdata og medfølgende dokumentasjon genereres som 
avleveringspakker, gjerne omsluttet av en sjekksum 



Hvorfor avlevere og bevare 
elektroniske arkiver? 

 • En lovpålagt oppgave 
• En tjeneste 
• Minimumskrav til depottjenesten 

– Pålitelighet og bestandighet 
• Organisatorisk og økonomisk 
• Kompetanse 
• Lagringsløsning 

– Lokaler 
– Maskinvare og infrastruktur 
– Programvare 
– Strukturering av arkivobjekter 
– Rutiner for forvaltning av arkivobjekter 
– Rutiner for forvaltning av lagringsløsning 
– Tjenester for innsyn og gjenbruk 

 



Bevaring er IKT-strategi 

– Drift av gamle systemer koster penger 

• BPM Forum report 2004: Software drain or business gain 

– Avlevering er systematisk utfasing fra kostbar drift til 
rimeligere lagerløsninger 

• Gevinstrealisering for organisasjonen i form av 

– Reduserte lisenskostnader 

– Reduserte SLA 

– Reduserte lagringskostnader 

– Reduserte konverteringskostnader 

– Avlevering ivaretar investeringer i utstyr og 
digitalisering 
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