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Litt om meg: 



Status eArkiv? 

¨  Hvorfor? 
¨  Hva er det? 
¨  Når kommer det? 
¨  Hva sier statsbudsjettet? 



Programkategori 08.20 i 
kulturdepartementets budsjettforslag 
¨  "Arkiv 
¨  Utfordringer og strategier  
¨  Den største utfordringen er håndteringen av digitalt skapt materiale. Det 

må utvikles metoder og regelverk som sikrer at digitalt skapte dokumenter 
blir fanget opp, og metoder, systemer og tekniske løsninger som bevarer 
digitalt materiale over lang tid i autentiske og tilgjengelige versjoner. 
Forvaltningen har etterspurt mer effektive løsninger som kan sikre bedre 
kvalitet på det bevarte materialet. Det er behov for å etablere en løsning 
for løpende overføring av digitale dokumenter fra virksomhetenes egne 
dagligarkiv til et sentralt mellomlager.  

¨  En annen utfordring er å utnytte mulighetene for digital formidling og 
tilgjengeliggjøring. Arkivene kan på denne måten bli en ressurs som i større 
grad kan utnyttes til dokumentasjon av rettigheter, og til kunnskap og 
dannelse. Arkivene må både utvikle virksomheten i samsvar med den 
teknologiske utviklingen og i større grad etablere samarbeidsløsninger. " 



Hvorfor eArkiv? 

¨  Hvilke utfordringer skal eArkiv løse og for hvem? 
¤ Forvaltningen (inkl. kommunene) har behov og 

utfordringer 
¤ Folket/publikum/pressen har behov og et utfordringer 
¤ Arkivdepotene har behov og et utfordringer 

 



Forvaltningens behov og utfordringer 

¨  Behov for gode digitale løsninger som støtter 
faglige og administrative oppgaver og som sikrer 
dokumentasjonen på kort og lang sikt.  

¨  Men Løsningene er ikke gode nok 
¤  Ikke lagt godt nok  til rette for modularisering 
¤  Ikke gode nok til saksbehandling 
¤  Ikke god nok til arkivering 
¤  Ikke gode nok for overføring til arkivdepot. 



Deponeringsordningen 



Publikums og pressens behov og 
problem 

¨  Ønsker å finne informasjon om seg selv 
¨  Ønsker å gå forvaltningen etter i sømmene 

¨  Men de finner ikke alt de trenger i OEP eller de 
andre offentlige journalene 

¨  Løsningene er for dårlig 
¨  Arkivene er ikke komplette og av for dårlig kvalitet 



Arkivdepotenes behov og problem 

¨  Motta  godt strukturerte arkiver i henhold til omforente 
krav 

¨  Tilgjengeliggjøre arkivene på en trygg og effektiv 
måte 

¨  Holde samfunnskostnaden lav 

Men:  
¨  Arkivene er i for ofte mangelfulle og ikke i god nok 

orden 
¨  Samfunnskostnadene er alt for store 



Deponeringsordningen 



Avleveringsetterslepet 

¨  Hvordan står det til med den kollektive 
hukommelsen?    
¤ 6500 statlige journaler/arkiver 
¤ 12.000 kommunale elektroniske journaler/arkiver 



Hvor ligger utfordringene? Hvem er de 
skyldige? 
¨  I forvaltningen, stat og kommune? 
¨  Hos Difi? 
¨  I OEP? 
¨  I systemene og løsningene? 

¤ Hos leverandørene? 
¤ Hos kundene? 

¨  I Noark-standarden? 
¨  I det kommunale arkivmiljøet? 
¨  Hos Riksarkivaren? 



Hvor ligger løsningen? 

¨  I forvaltningen? 
¨  Hos Difi? 
¨  I Skate? 
¨  I det kommunale arkivmiljøet? 
¨  Hos Riksarkivaren? 
¨  Hos leverandørene? 
¨  Hos kundene? 
¨  I eArkiv? 
¨  I Noark 5 eller 6? 





Hvorfor eArkiv? 

¤ Fordi man trenger arkiv: 
¤ Arkivene er grunnmuren i offentligforvaltning 
¤ Forvaltningen har behov for å ta vare på 

eget arkiv fra 5 – 150 år 
¤ Arkivdepot (Riksarkivet, KAI m.fl.) har behov 

for å sikre og bevare et utvalg av all 
samfunnsdokumentasjon 



Er eArkiv løsningen på alt? 

¨  Nei, men kan være med på å løse opp i en rekke 
av problemene. 
¤ Og det forutsetter at vi gjør det riktig og sammen 

¨  Og hva er egentlig eArkiv? 
¨  Kan vi kvitte oss med Noark-systemene og bytte det 

ut med eArkiv? 



eArkiv 

¨  En moderne infrastruktur for løpende overføring av 
digitalt arkiv til mellomarkiv og til digitalt depot ? 



Hva skal Riksarkivaren levere? 

¨  Et konsept 
¨  Delene av en nasjonal informasjonsarkitektur 
¨  Delene av en nasjonal arkivinfrastruktur 
¨  Grensesnitt 
¨  Beskrivelse av funksjonalitet 
¨  Noark 6 
¨  En forbedret og forenklet forskrift 



Er det alt? 

¨  Vi skal også levere noen piloter, konkrete 
fungerende eksempler som man kan bygge videre 
på 



Hva mer? 

¨  Vi vil fjerne deponeringsordningen 
¨  Gjøre arkivskaper bedre i stand til å ta vare på 

sine egne arkiver så lenge de måtte ønske 
¨  Legge til rette for modularisering 
¨  Sikre bedre kvalitet på arkivene ved å muliggjøre 

løpende overføring og validering 

¨  Redusere kostnadene ved mellomlang lagring 
¨  Redusere kostnadene ved overføring til depot 



Arena 

¨  Vi skal tilby en arene for samhandling 



Resten må vi gjøre sammen 



Oppgavefordeling 

¨  Riksarkivaren lager konseptet og standarden 
¨  Arkivskaper(kunden spesifiserer 
¨  Leverandøren utvikler og leverer løsningen 
¨  Innretningen og omfanget er en politisk beslutning 



Hva er status i dag? 

¨  Hvordan ser konseptet ut? 
¨  Hvor langt har vi kommet? 



(Noark) 

«Daglig-arkiv» 

”Fagsystem” 
m/dok.arkiv 

(Noark) 

(Noark) 

«Daglig-arkiv» 

«Daglig-arkiv» 

”Fagsystem” 
m/dok.arkiv 

Sak/arkiv-
system 
 

”Fagsystem” uten 
dok.arkiv  
(registre m.m) 

«Slutt-arkiv» 
Pakking for 

langtidslagring 

Depot 

 
Sak/
arkiv-
system 
 

”Fagsystem” uten 
dok.arkiv  
(registre m.m) 

Ø  Validering  
Ø  Deling 
Ø  Vedlikehold  
Ø  Overføring 

 

eArkiv 
«Mellom-arkiv»  

Periodisk 
automatisk 
høsting til 
depot 

Løpende 
automatisk 
overføring 
til eArkiv 

OEP 
Offentlig 

Elektronisk 
Postjournal 

Innsyns-
løsning2 

Innsyns-
løsning1 

DSM 
Digitalt 
sikrings-
magasin 

 

Innsyns-
løsning<x> 

Skytjenester…? 



(Noark) 

«Daglig-arkiv» 

”Fagsystem” 
m/dok.arkiv 

(Noark) 

(Noark) 

«Daglig-arkiv» 

«Daglig-arkiv» 

”Fagsystem” 
m/dok.arkiv 

Sak/arkiv-
system 
 

Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning 
 – dagens situasjon 

 
Sak/
arkiv-
system 
 

«Slutt-arkiv» 
Pakking for 

langtidslagring 

DSM 
Digitalt 
sikrings-
magasin 

 

Depot 

”Fagsystem” uten 
dok.arkiv  
(registre m.m) ”Fagsystem” uten 

dok.arkiv  
(registre m.m) 



Basis-arkitektur 

Skate	  22.	  april	  2015	  

virksomhets-
system 

Noark kjerne 
(Dagligarkiv) 

eArkiv 
(mellomarkiv) 

depot 
(Sluttarkiv) 

grensesnitt, inkludert 
format og protokoller 

spesifisert 
funksjonalitet 

Brukergrensesnitt 

synkron overføring løpende overføring periodisk overføring 



Tester 

 

5 år 

Konsulent 
Uttrekk 

Dagens situasjon 



validert 
Validert 

Ikke 
validert 

 

 

eArkiv 



Er eArkiv det samme som piloten med 
Bouvet? 

¨  Vårt konsept eArkiv er ennå ikke ferdig definert. 
Derfor vet vi ikke om det finnes løsninger på 
markedet som tilfredsstiller våre krav, for vi har 
ennå ikke landet spesifikasjonen.  

¨  Men piloten er og vil være en viktig del av vårt 
arbeid med utviklingen av eArkiv og den gir oss 
uvurderlige erfaringer og synliggjør en rekke 
utfordringer som må takles.   



Mange takk for oppmerksomheten! 
 
toga@arkivverket.no 


