
Helhetlig informasjonsforvaltning og arkivarkitektur 
(Hvordan være smartere enn arkivene) 

Norsk Arkivråd 
01.11.2016 

Jean-Philippe André Caquet, Rådgiver Trondheim Byarkiv 



Min Side? 



Opprinnelig definisjon av MinSide 

• Hva: 

– Felles inngang for digital kommunikasjon og informasjon 

– Tilgjengelig i flere kanaler 

– Tilby størst mulig grad av selvbetjening gjennom digitale tjenester som gjøres tilgjengelige 

 

• For hvem: 

– Innbyggere (personer og næringsliv) 

 

 

 

 

 

 
• Kritiske suksessfaktorer: 

– Brukeropplevelse 

– Informasjonssikkerhet 

– Integrasjoner 



Men hvor kommer all informasjonen fra? 

• Kalddusjen ble at med dagens arkitektur lar ikke MinSide seg realisere 

uten at vi gjør et krafttak på dokumentasjonssiden 

• Forut for prosjektet «MinSide» har Trondheim Byarkiv jobbet mye med å 

forsøke å løse de problemene vi står ovenfor  

• Vi fikk aksept for at de fleste problemstillingene gjorde 

implementasjonene av tekniske løsninger ikke bare vanskelige, men 

tidvis umulige å løse 

• Dette hjalp oss veldig mye fremover, og vi fikk lagt vårt målbilde inn 

under programmet «Digitalt Førstevalg» 



Men la oss først snakke om prinsipper… 
Trondheim Kommune har besluttet å følge Regjeringen og DIFIs syv 
overordnede IT-arkitekturprinsipper: 

 

I. Tjenesteorientering 

II. Interoperabilitet 

III. Tilgjengelighet 

IV. Sikkerhet 

V. Åpenhet 

VI. Fleksibilitet 

VII. Skalerbarhet 

 
I tillegg utviklet Trondheim sine egne arkitekturprinsipper som er:  

 



Trondheim kommunes 
Arkitekturprinsipper 

• Brukeren i sentrum 

• Informasjon som sentral ressurs 

• Størst mulig verdi for virksomheten som 
helhet 

• Helhetlig livssyklus  

• Følger standarder 

• Benytter anerkjent og velprøvd teknologi 

 

Med basis i dette utledet vi… 



Trondheim Kommunes 
Arkivarkitekturprinsipper 

Prinsipp 1: Helhetlig informasjonshåndtering  
  
Prinsipp 2: Forhåndsvurdering av informasjon  
  
Prinsipp 3: Validering og sikring av kontekst  
  
Prinsipp 4: Innsyn og gjenfinning  
  
Prinsipp 5: Skille registrering og arkivering  
  
Prinsipp 6: Funksjonsbasert klassifisering  
  
Prinsipp 7: Automatiserte arkivprosesser  
  
Prinsipp 8: Sikkert, etterrettelig og sporbart  
  
Prinsipp 9: Følge arkiv-, og dokumentasjonsstandarder  
  
Prinsipp 10: Selvstendige dokumenter  

 



Prinsipp 1 & 2 



Informasjon oppstår i… 

• …et av over 300 fagsystemer 

• …Outlook, Google, Sharepoint, Jira o. l. 

• …dokumentlagre og servere 

• …samarbeidsrom i og utenfor kommunen 

• …på smarttelefoner og nettbrett (Apper) 

• …   sosiale medier 

 

 

A 





Hva gjør vi med denne informasjonen? 

• Ikke all informasjon må bevares lenger enn levetiden til 
systemet som skapte den 

• Derfor: Informasjonsvurderinger eller «Bevaring- og 
kassasjonsvurderinger» 

• 3-årig Prosjekt: ‘Bevare eller Kaste’ som ser på hvilken 
informasjon som blir skapt av eksisterende prosesser 

• Andre prosessanalyser kjøres i forbindelse med nye it-
prosjekter 

• Under prosessanalysene finner man «Informasjonsobjekte»  

• Hvilke av disse blir så «verdige» «Arkivobjekter»? 

 



Prosess-
beskrivelse 

Bevarings- og 
Kassasjonsvurdering 

Beskrive 
Arkivobjekter 

Etablere 
Arkivering 

Etablere og teste 

overføring av 

dokumentasjon 

til arkiv 

Strukturere 

dokumentasjonen for 

overføring til arkiv 

Kvalitetskrav for Arkivering 

Identifisere hvilke deler 

av prosessen som bør 

vurderes for 

dokumentasjonsverdi 

Vurdere 

dokumentasjonsverdi 



Eksempel fra  



Prinsipp 3 & 4 



METADATA – 
Data om data 



KONTEKST GJENFINNING 
Prinsipp 3 Prinsipp 4 



Record management 



Partsbegrepet I 

• NOARK 5 opererer med tre-fire ‘parter’. «Arkivskaper», 

«Korrespondansepart», «Sakspart», «Møtedeltaker» 

 

• Dette er begrensende både iht tilgangsstyring og behovet for 

å definere tilknytninger til arkivobjekter 

 

• Eksisterende fagsystemer, har lenge operert med flere typer 

parter og tilhørigheter. Spesielt «Oppvekstområdet» 

 

• Forvaltningslova §2 støtter dette og definerer ‘Part’ som: 

«Person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken 

ellers direkte gjelder» 

 

• Som vi så på den forrige modellen behandler vi i 

utgangspunktet ansatte og kunder «likt» iht partsbegrepet. 
 



Knut Knutsen Ole Olsen Ole Knutsen  Jenny Olesen  

Saksbehandler Kunde Lærer Forelder Utbygger 

Aktør 

Rolle 

Kjøper 

Knut Knutsen 

Saksbehandler 
Knut Knutsen  

Forelder 
Ole Knutsen  

Forelder 

Jenny Olesen  

Kjøper 

Part 



Derav kom kravet om at 

også arkivløsningen 

måtte ha en utvidet 

modell for parter. Parter 

kan være både personer 

og organisasjoner. 

Eiendomsinfo (bygg, 

eiendommer osv) vil 

følge en liknende 

modell 



Prinsipp 5 



Arkiverings- og Journalføringsplikt 

Begge er hjemlet i Arkivloven med forskjellige formål 

• Arkiv:  

• Langtidslagring  av dokumentasjon og  ’Records 
Management’ 

 

• Journalføring (Registrering):  

• Logging  av ekstern-intern kommunikasjon 

 

• Saksbehandling? 

 

 

 

 

 



Lovkrav til dokumentasjon 

Arkiveringsplikt 

Dokumentasjon 

Journalføringsplikt 

Informasjon 



Reelt valg i Sakarkiv 

Journalføre og arkivere 

La være… 



Sak 
 

• Ingen klar definisjon på dette i forvaltningsloven. 

• «Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern 
problemstilling med sikte på at det skal fattes en beslutning eller et 
vedtak. I offentlig saksbehandling vil beslutningen eller vedtaket ofte gi 
rettsvirkning for en eller flere fysiske eller juridiske personer» 

• Noen knytter dette til vedtak: Forvaltningsloven §2 «vedtak» og 
«enkeltvedtak»  

• Vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret 
er bestemmende for rettigheter eller plikter til enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter 

• Enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer 

Saksbehandling 



Sak 

• Noen er strukturerte 

Saksbehandling: Prosesser 

Gjør ditt Gjør datt Gjør dett 

• Noen komplekse 

• Noen er forutsigbare 

• Noen enkle 

• Noen små 

• Noen veldefinerte 

• Noen er helt  





 
Arkivet SKAL: 

 
Sørge for at saksbehandlingen blir dokumentert 

tilstrekkelig for, forskningsmessige, kulturelle og 

rettighetsmessige formål. Dette ansvaret går 

egentlig langt utover det som er hjemlet i 

arkivloven. Videre er arkivet ansvarlig for så å si all 

informasjon som har en levetid utover levetiden til 

systemet som skapte den, og det vil da si at 

arkivet også har ansvar for informasjon som ikke 

nødvendigvis er skapt som en konsekvens av 

saksbehandling 



Arkivet skal IKKE:  
• Legge premisser for hvordan saksbehandling skal utføres 

 

 

 

• Lage rutiner for saksbehandlere 

 

 

• Kontrollere fremdriften i saksbehandlingen 

 

 

• Kontrollere saksbehandlerne 

 

 

• Kontrollere de som kontrollerer saksbehandlerne 

• Eller koke kaffe… 



Sak Arkiv 
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Prinsipp 6 



Problemstillinger rundt klassifikasjon 

• Hvordan skal klassifikasjonen best mulig støtte opp under bruken av arkivet? 

• Hva er klassifikasjon og hva er virksomhetsspesifikke metadata? 

• Kjenner fagområdene sine egne informasjonsbehov?  
 



Sak 

 

 

Vi endte på funksjonsbasert klassifisering 

• Organisasjonen endrer seg ofte, funksjonsområdene sjelden 

• Vi trenger dynamisk og hierarkisk klassifikasjonssystem. Ikke 
en «flat» katalog. 

• De fleste IT-systemer som brukes i dag er enten beregnet på å 
brukes av spesifikke funksjonsområder eller prosesstyper 

• Basis for det funksjonsbaserte klassifikasjonssystemet er 
funksjonsområdene i Riksarkivarens forskrift, med noen 
tilpasninger for å skille ut typiske «objektarkiv» 

• Klassifikasjonssystemet er under arbeid, og blir utviklet etter 
hvert som flere funksjonsområder kobler seg på TK-Arkiv.  

 



Men så enkelt ble det ikke… 

… derimot så ble det en del bedre 



Klassifikasjons-
system Objekt 

Klassifikasjons-
system Objekt 

Arkiv 

Arkivdel  
Funksjon 

Objekt 

Organisasjon 

Mappe ++ 

Part Dok beskr 

Dok obj Dokument 

Klassifikasjons-
system 

Organisasjon 

Klassifikasjons-
system Objekt 

Registrering 

Klassifikasjons-
system 

Funksjon 

Mappe utvidelser: Forenklet, basis, møte + 

Registrering utvidelser: Jp, møte + 

NOARK- «Strukturen» 



Klassifikasjon 

FUNKSJON 

OBJEKT  

ORGANISASJON 

OBJEKT  
OBJEKT  



Eksempel «Elevmappa» I 

«Elevmappa» er godt kjent i arkivsammenheng. Historisk var det en fysisk 

mappe som inneholdt alt som angikk en elev på funksjonen 

«grunnskoleopplæring». Dette, samt seks andre funksjoner på Oppvekst- og 

Opplæringsområdet har blitt egne «funksjoner» i TK-arkiv 

Oppvekst og 
opplæring 

Barnehage 
Grunnskole-
opplæring 

Pedagogisk-
Psykologisk 

Tjeneste (PPT) 

Skolefritidsordning 
(SFO) 

Barnevern Kulturskole 
Oppfølgings-

tjeneste 



Eksempel «Elevmappa» II 

Funksjonen, sammen med personen som «Objekt» samt 

«Organisasjon» (Skole og klasse) utgjør til sammen «Elevmappa» 



Prinsipp 7 



Arkivets prosesser i linja 

P1 Registrere og arkivere  

P2 Arkivere manuelt  

P3 Konvertere til arkivformat  

P4 Validere metadata og dokument  

P5 Endre metadata  

P6 Slette arkivobjekt  

P7 Kassere arkivobjekt  

P8 Deponere  

P9 Avskjerme/avgradere  

P10 Gjøre tilgjengelig arkiv og registreringer  

P11 - ∞ Arkivrelaterte prosjekter. BK ANYONE???? 

Q1 – DRIKKE kaffe? 



Arkivprosesser II 
• P1 er «Fire and Forget». Dersom et funksjonsområde at de 

trenger tradisjonell kvalitetskontroll og «journalføring» må 
lage funksjonalitet for det i fagsystemet. Dette tvinger 
også frem god systemdesign med få fritekstfelt og få 
manuelle prosesser 

 
• P2-P4 er automatisk kvalitetskontroll iht arkivkrav. 

KVALITETEN på informasjonen er fagområdene selv 
ansvarlige for  

 
• P5-P9 er rene arkivaroppgaver, som går ut på å kontrollere 

dokumentasjonens LIVSLØP 
 
• P10 er grunnen til at vi finnes… Men er alt gjort riktig i de 

første leddene er dette mulig.  



Prinsipp 8 



GODE 

METADATA = 

GOD 

SIKKERHET 



Prinsipp 9 



Anskaffelsen av ny arkivløsning 

• P1 Registrere og arkivere  

• P2 Arkivere manuelt  

• P3 Konvertere til arkivformat  

• P4 Validere metadata og dokument  

• P5 Endre metadata  

• P6 Slette arkivobjekt  

• P7 Kassere arkivobjekt  

• P8 Deponere  

• P9 Avskjerme/avgradere  

• P10 Gjøre tilgjengelig arkiv og registreringer  

 + Støtteprosesser Arkitektur, tilgangsstyring, sikkerhet, drift og vedlikehold 





«Individet» – ikke «Fellesskapet» 

           <XML> … … 

           <XML> … … 

           <XML> … … 

           <XML> … …. 



Avleverende system 

Record 
«Arkivobjekt» 

N5-record 
Dokument + 

metadata 
(xml) 

Tjeneste Tk-Arkiv 

Validering 

Mapping 
av data til 
database 

TK - 
Arkiv 





Avhengigheter 

Kunderegister 

Ansattregister (AD) 

Autentisering og 
Autorisasjon (IAM) 

Organisasjonsdatabase 
(PIE) 

Systemdatabase  
(IT-systemer) 

Kart- og 
Matrikkelløsninger 

 

Innsynsløsning 



Brønnøysund 

Totalbildet 

Arkiv (TK-
Arkiv) 

Ansattregister 
(LDAP) 

Kunderegister 

Kart/Matrikkel 

System X 

Master-
registreringslogg 

(TK-ARKIV) 

Meldingsutveksling 
(CRM) 

Folkeregister 
Nasjonalt 
kontakt-
register 

Matrikkel 

Sikkerhet og 
tilgangsstyring Offentlig journal 

Publiseringssystem 
(CMS) 

Min 
Side? 



Pilot for ny løsning er «Meldeboka» en 
digital meldingsbok for skoler og 

barnehager. Vi holder på med systemtest 
nå.  

 

 

 

I tillegg står flere løsninger i kø, deriblant 
eByggesak og KGV/KAV 

 



Innfasing 

Dagens løsning 

Ny løsning 



Depot IT-systemer i TK 

Historiske 
Fagsystem

er 

Systemer 
som 

avleverer 
til TK-Arkiv 

Generere fullstendig 
systemuttrekk 

Historiske 
Fagsystem

er (Ikke 
NOARK) 

Overføre 
systemuttrekk 

Systemer 
som 

avleverer 
til TK-
Arkiv 

Kontrollere 
uttrekk 

Kontrollere 
uttrekk 

TK-Arkiv Individuelle 
registreringer Depot 

TK-Arkiv 

Grunnregistre Overføre registrerte data 
Historiske 

registerdata 

Overføre 
Individuelle 

registreringer 

Deponerte 
uttrekk 

Deponerte 
uttrekk 

Deponerte 
uttrekk 

Innsyn 

Hva skjer med dokumentasjonen på sikt? 



Og så til slutt: Prinsipp 10 



HÅRETE MÅL 

ARKIVET I DOKUMENTET 

OG IKKE DOKUMENTET I 

ARKIVET 



Altså… 






