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TK@rkiv

Hva er 

?



TK@rkiv begynte som prosjekt for 

NOARK5-arkivkjerne for sikret sone 
og ble etter en lang tid til prosjekt for 
Arkiverings- og Registreringsløsning i 

Trondheim Kommune.



Sentrale 
registre*

Arkivløsning
SN 1-4

Offentlig 
Journal

NOARK 5 Web Services?

Kunderegister

AD
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Fagmodul
Generell 

saksbehandling
Fagmodul

*Matrikkelen, Brønnøysund, Folkeregisteret etc



Vinner i anbudskonkurransen ble eArkiv 360 fra Software 

Innovation. Innføringsprosjektet er på nyåret, og systemet 

skal være i drift i april 2016. Pilotløsning er digital 

meldingsbok
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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…

• …våre 300 fagsystemer

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

• …dokumentlagre og servere

• …samarbeidsrom i og utenfor kommunen

• …på smarttelefoner og nettbrett (Apper)

• …sosiale medierA



ECM – Enterprice Content Management



BK – Bevaring og Kassasjon

• Informasjonsobjekter - Arkivobjekter

• Informasjonsobjekter oppdages når vi lager 
prosesser i forbindelse med anskaffelser eller 
ved hjelp av BK-kartlegginger

• Prosjekt: «Bevare eller Kaste»



Prinsipp 3 & 4



Record management



Prinsipp 5



Arkiverings- og Journalføringsplikt

Begge er hjemlet i Arkivloven med forskjellige formål

• Arkiv: 

• Langtidslagring  av dokumentasjon og  ’Record
Management’

• Journalføring (Registrering): 

• Logging  av ekstern-intern kommunikasjon



Lovkrav til dokumentasjon

Arkiveringsplikt

Dokumentasjon

Journalføringsplikt

Informasjon



REELT VALG FOR DOKUMENTASJON

Journalføre og arkivere

La være…



SakArkiv
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Offentlig 
journal

API – NOARK 5 WS

Arkiv
Tar vare på og strukturerer 

dokumentasjon

ARKIVARTJENESTER
BEVARING, KASSASJON, 

AVSKJERMING, INNSYN, DEPONERING, 
FEILRETTING, ARKIVBYGGING, 

INTEGRASJONER, STYRINGSDATA -
DOKUMENTASJON

HENVENDELSE
MOTTAK, REGISTRERING,  

JOURNALFØRING, UTSENDING, 
KUNDEBEHANDLING, 

STYRINGSDATA - HENVENDELSE

SAKSBEHANDLING/
FAGOPPGAVER

SAKSFLYT, DOKUMENTFLYT, 
DOKUMENTHÅNDTERING, 

PROSJEKTSTYRING, 
SAKSBEHANDLINGSSTØTTE, 

STYRINGSDATA - SAKSBEHANDLING

Registrering
Korrespondansekontroll, 

offentlig journal

Min Side

AD
Styrer tilgang, gir rettigheter 

(ROLLER)

ARKIVAR GUI

SIKKERHETSARKITEKTUR

KUNDEREGISTER
Administrerer kundeforhold 

(ROLLER)



Prinsipp 6



Funksjonsbasert klassifisering?

• ROBUST

• Organisasjonen endrer seg ofte, fagområdene 
sjelden

• Stor fordel ved f. eks kommunsammen-slåinger og 
organisasjonsendringer

• Sammenfaller godt med nyanskaffelser i og med at 
de fleste IT-systemer som anskaffes i dag allerede 
brukes av spesifikke funksjonsområder 



Basis for den funksjonsbaserte klassifikasjonssystemet er 

funksjonsområdene i Riksarkivarens forskrift, med en del 

tilpasninger blant annet for å skille ut typiske «objektarkiv». 

Klassifikasjonssystemet er under arbeid, og vil bli mer og 

mer utviklet etter hvert som flere funksjonsområder kobler 

seg på TK@rkiv



Prinsipp 7



Arkivprosesser

• 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



Arkivprosesser II

• I tillegg: ITIL for systemforvaltning (drift, vedlikehold, 
utvikling osv)

• «Porteføljestyring» for nye løsninger som har behov 
for arkiv

• Bevarings- og kassasjonsvurderinger

• Arbeidsmetodikk ved tilkobling til nye løsninger som 
ligger nært opp til prosessene i prosjektveiviseren



Ved anskaffelser må man

1) Kontakte Administrator for TK@rkiv

2) Utføre prosesskartlegging  og identifiser hvilke 
informasjonsobjekter som er arkivobjekter

3) Gjennomføre BK-vurdering

4) Kreve at løsning oppfyller kvalitetskrav til arkivering og 
registrering



Prinsipp 8



GODE 

METADATA = 

GOD 

SIKKERHET



Prinsipp 9



Prinsipp 10



HÅRETE MÅL

ARKIVET I DOKUMENTET 

OG IKKE DOKUMENTET I 

ARKIVET



Arkivering blir en «tjeneste» som tilbys

Kvaliteten på denne tjenesten står i forhold til forarbeidet som blir gjort

når det lages nye arbeidsprosesser (f. eks ved systemanskaffelser). Det

krever bevissthet omkring informasjonen man håndterer. På den annen

side er effektiviseringspotensialet enormt iom at all arkivering potensielt

kan foregå automagisk (ikke skrivefeil)



MinSide

Innbyggerne har tilgang til alt de trenger herfra. 
Dokumentasjonen er kommunens ansvar

Men dette krever at dokumentasjonen finnes,  
er tilgjengelig og «merket» riktig. Oppfyller vi 

alle arkitekturprinsippene vil vi også komme hit



SPØRSMÅL?


