Krav til fagsystemer og Noarkgodkjenning
RRs rapport peker på at mye arkivverdig
informasjon i fagsystemer er tapt eller vil gå tapt
pga manglende oppfølging. Hva gjør RA for å bidra
til at informasjon i fagsystemer blir forsvarlig
forvaltet? Godkjenningsordning for fagsystemer?
Geir Ivar Tungesvik
Lars-Jørgen Sandberg
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BK OFFSEK
nye Bevarings- og Kassasjonsbestemmelser for
OFFentlig SEKtor
Prosjekt for å revidere de gjeldende bevarings- og
kassasjonsbestemmelsene for offentlig sektor
(Riksarkivarens forskrift, kapitlene III-V)
For kommunenes del er disse reglene heldekkende
for alle funksjoner/fagområder som kommunene
jobber med (evt. mangler havner under
bevaringspåbud)
Fagsystemene skal da forholde seg til de gjeldende
reglene innen bevaring og kassasjon
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BK OFFSEK - sluttprodukt
Nye, reviderte regler for kommunal sektor
(fylkeskommuner og kommuner) og nye, reviderte
fellesbestemmelser for statlig sektor
Reglene skal:
ta hensyn til det digitalt skapte
være systemuavhengig
være uavhengig av arkivnøkler
være vurdert til å gjelde fra en viss dato
være basert på ”Hovedprinsipper for Riksarkivarens
arbeid med bevaring og kassasjon i offentlig forvaltning”
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BK OFFSEK - prosjektgjennomføring
Forprosjekt om organisering september 2010
Invitasjon av 08.10.
Oppnevning av organisasjonen 30.11.
Prosjektmøte 14.12.
Kartlegging påbegynt desember 2010/januar 2011
Foreløpig sluttdato: 01.07.2011
Etter prosjektslutt: høringsrunde, oppsummering,
evt videre bearbeiding, forskriftsjustering,
ikrafttreden
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Tiden etter prosjektet
Jevnlig revisjon av regelverket
BK-vedtak for fagsaker/-system fra tiden før N-5?
Evt. søknader om kassasjon/bevaring skal fortsatt
utarbeides av arkivskaper, forslaget sendes til
Riksarkivaren hvor det blir behandlet og et evt
vedtak blir fattet
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Kommuneundersøkelsen 2010
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Kommuneundersøkelsen og
fagsystem
56 % bruker IKA som depot for elektronisk arkiv
59 % har rutiner for overføring av arkivmateriale
fra desentraliserte enheter
68 % har fagsystemer med innebygd journal- og
arkivfunksjonalitet
72 % har ikke rutiner for regelmessige uttrekk fra
fagsystem og Noark-system med tanke på bevaring
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Kommuneundersøkelsen og
fagsystem
Hvordan håndterer kommunene
utfasede/avsluttede elektroniske system?
24 % tar systemuavhengige uttrekk
35 % tar vare på server med system
31 % tar utskrift av systemet og bevarer
informasjonen på papir
39 % har ikke rutiner for dette
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Kommuneundersøkelsen
Vil danne grunnlaget for videre tilsyn med
kommunene
 Tilsynet utføres av statsarkivene men vil bli koordinert av
Riksarkivet

Vil bli gjentatt årlig og evt åpenbare avvik fra
fjoråret vil bli kontrollert gjennom tilsyn m.m.
Vil medføre et større fokus på arkiv (inkl.
fagsystem)
Vil medføre at kommunene får etablert rutiner som
sørger for at fagsystemer i kommunal sektor blir
bevart ihht det gjeldende regelverket
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