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SvarUt i Bergen kommune 

• Sentral løsning for utgående 
elektronisk post 

• Sentral løsning for utskrift 
og utsending av brevpost 

• Løsning for å overvåke og 
kontrollere utgående 
postgang 
• Sikkerhet 
• Grunnlag for 

gevinstrealisering 
• Resultat 

• 2013 ca 100 000 sendt 
  ca 85% lest 



SvarUt i Bergen kommune 

• Forsendelser til  

– Innbyggere 

– Selskaper/organ-
isasjoner 

– Offentlige 
organer 

Initieres av 
saksbehandler, 
kontrolleres av arkiv 

• Ikke til SvarUt  
– Utgående dokumenter med andre 

forsendelsesmåter (papir, epost) 
– Interne dokumenter 
– Notater uten oppfølging 

 
 
 

Etter 2 dager, eller 
mangler data 



SvarUt og konsekvenser for arkiv 

• SvarUt etablert sammen med 
– løsning for elektronisk signering 
– overgang til fullelektronisk arkiv 

• Involverte parter – «Den hellige treenighet» 
– IKT (systemeier for sak-arkiv og SvarUt) 

• Teknisk løsning og opplæring 

– Bergen byarkiv (arkivansvar og Sentralarkivet) 
• Arkivorganisering og rutiner 

– Fagavdelingene 
• Mottakerprosjekt 

• Prosjekter med gradvis utrulling 
– 2009 Etat for Byggesak (byggesaksarkiv) 
– 2011 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (saksarkiv) 
– 2013 6 byrådsavdelinger + bystyrets kontor (saksarkiv) 
– 2013-2014 Etater/enheter med eksternt arkivansvar (saksarkiv) 

• 2012 Overlevert til KS som grunnlag for etablering av 
felleskomponent 

 
 



Arkivrutiner med SvarUt 
• Søker fram alle utgående dokumentstatuser  

– Kontroll med elektronisk signatur, journal og 
dokumentopplysninger og forsendelsesmåte 

– Interne kopimottakere skal ikke til SvarUt 
– Utgående epost skal ikke til SvarUt 
– Journalføring og PDF konvertering før forsendelse 

 
• Utfordringer 

– Interne dokumenter (hovedmottaker og kopimottaker) 
sendes via SvarUt 

– Integrasjon SvarUt og sak-arkiv 
• Kvalitetskontroll og journalføring for øvrige interne notater utføres 

som egne rutiner 



SvarUt og arkivarkitektur i Bergen 
kommune 

• Strategi for arkivsatsing 
– Digitalisering 
– Noark-etterlevelse for fagsystemer 
– Sentraliserte arkivløsninger 

• Arkiv som gevinstområde 
– Systematisk kvalitetssikring, forvaltning og utfasing av 

data 
• Bedre tilgjengelighet+systematisk lagring=lagringsgevinster 

– Reduserte investeringer, SLA og lisenser 
– Reduserte kostnader ved konverteringer og 

avleveringer 



Noark 5 historisk arkiv 
Hypernet 

Procasso 

Komtek 

Boinfo 

WebCruiter 

Mercell 

VAKO 

Noark 5 daglig 
arkiv 
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Dokumentfangst 

eSkjema 

Saksbehandling Forsendelse 



Altinn og dokumentfangst 

• Ca 40 tjenesteeiere 
med flere tjenester i 
løsningen 

• Flere kommer til 

• Leveranser til ca 500 
org.nr. i Bergen 
kommune 

• Hvert dokument må 
lastes manuelt i sak-
arkiv 



 Er «SvarUt» lik den digitale 
postkassen?   

 • SvarUt videreutvikles med integrasjon mot felleskomponenter og 
fellesløsninger 
– også Sikker digital post når den kommer 

• SvarUt videreutvikles med løsning for forsendelse mellom kommuner 
– Løsning til løsning 



                                                     Sikker digital posttjeneste
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