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Forstå utviklingen

Forstå forvaltningens behov

Forstå brukernes behov

Ressurser og kompetanse

Arkivverket i Skate



Foranalysen vil foreta en helhetlig

og overordnet gjennomgang av 

dokumentasjonsforvaltningsfeltet 

for å beskrive behov og 

utfordringer i dagens situasjon, 

etablere et målbilde… foreslå

relevante utviklingstiltak

Mandat



Virksomheter Arkivverket
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Hvor står vi?



Brukeren i sentrum

Selvbetjening

Gjenbruk av informasjon

Automatisert saksbehandling

Digitalt taktskifte



Utviklingstrekk

Nye infrastrukturer      Nye grenseflater  Nye arbeidsmåter

Krav til effektiviseringØkt kompleksitet



Aktivitet Prosess

IT-tjenester

Dokumentasjon Arkiv



Konsekvenser  

Data- og informasjonsmengden øker

Data og informasjon utveksles

Økt variasjon

Dokumentasjon blir viktigere enn noen 

gang

Graph Databases, 2nd Edition

Ian Robinson; Jim Webber; Emil Eifrem



Sentrale utfordringer

Regelverk og standarder er for komplisert 

Arkivene gjenspeiler ikke virksomhetsprosessene

Kommunikasjonen med andre fagmiljø fungerer ikke

Verktøy for arkivering er isolert 



Forutsetninger for godt 
dokumentasjonsarbeid

Kjente ansvarsområder og riktig kompetanse

Krav til dokumentasjon av aktiviteter er definert

Kravene må kommuniseres godt

Bruk av moderne verktøy for å etterleve kravene



Etterlevelse

Egen

nytte for 

arkivskap

er

Egennytte for 

arkivskaper

Etterlevelse

Dagens situasjon Ønsket situasjon



Hva gjør vi?



Strategisk perspektiv

• Hva er forskjellen på dokumentasjon og informasjon?

• Hvem har ansvaret for å styre hva?

• Hvordan styre dokumentasjon på tvers av linjeansvar?

• Hvordan kommuniserer man med andre fagmiljø?



Operativt perspektiv

Hvordan sikrer man en effektiv bearbeidelse av 

data og informasjon?

Hvordan oppnås teknisk samhandling mellom 

arkivløsninger og andre IT-løsninger?

Hvordan jobbe tverrfaglig med øvrig 

informasjonsforvaltning?



Tilnærming

Hva trenger jeg 

å dokumentere?

Hvordan forvalter jeg

dokumentasjonen?

Hvordan bruker jeg 

dokumentasjon

for å bli effektiv?





Trinn 1: Dokumentasjon blir identifisert 
og sikret

Begreper Ansvar
Arkitektur-
prinsipper

Veileder for prosessanalyse



Hvilke verktøy bør vi 

bruke?

Hva er 

oppbevaringstiden?

Hvilken krav stilles til 

integritetssikring?

Hvilke aktiviteter bør 

dokumenteres?



Veien videre (uavklart)

Skate prioriterer tiltak i juni

Prosjektorganisering høsten 2017

Oppstart vinter 2018



Føremålet med denne lova er å tryggja 
arkiv som har monaleg kulturelt eller 
forskingsmessig verde eller som inneheld 
rettsleg eller viktig forvaltningsmessig 
dokumentasjon, slik at desse kan verta 
tekne vare på og gjorde tilgjengelege for 
ettertida



Reaksjoner fra forvaltningen:



Informasjon og dokumentasjon

1. Dokumentasjon er informasjon der 
formål og kontekst er bevart 

2. Samlinger av dokumentasjon er 
arkiv, uavhengig av hva slags IT-
verktøy som benyttes for å bevare 
formål og kontekst 



Les mer om om tema for dette foredraget i rapporten: 

Foranalysen for dokumentasjonsforvaltning og arkiv

Joachim Fugleberg Lars-Martin Kristensen

joafug@arkivverket.no larkri@arkivverket.no

http://arkivverket.no/arkivverket/content/download/21103/190617/version/1/file/Sluttrapport+-+Foranalyse+for+dokumentasjonsforvaltning+og+arkiv+-+versjon_1.0.pdf
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