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Temaer

Noark, evaluering og oppfølging

Litt om NOU/arkivlovutvalgets rapport

Veien videre



Noark-evaluering – bakgrunn etc.

Menon-rapporten bestilt av lovutvalget

AV initierte høring

56 virksomheter og organisasjoner

Oppsummert og sendt til Lovutvalget



Arkivverket og høringssvar om rapporten

Positivt:

• Det ER utfordringer med standarden

• Det er utfordringer i  markedssituasjonen

Negativt:

• Et for ensidig bilde av standarden som årsak til problemene 

Oppsummert fra AV:

• Det vi har ønsket å få til, har ikke skjedd

• Og vi har jobbet med «hva nå» ei stund



Tilstand

Markedet fungerer ikke

Leverandører konkurrerer på pris, ikke innovasjon

Anbud fokuserer bare på oppfyllelse av Noark-krav/antall Noark-
krav som er oppfylt

Uenighet leverandør - kunde om tolkning av Noark-krav

Noark gir ingen incentiv til å bytte løsning

En godkjenningsordning som misforstås

Et fåtall leverandører dominerer



Arkivverket har tatt grep –kort sikt

Noark 5 versjon 5 er lansert

Kraftig forenkling og omstrukturering av standarden

Gått bort fra «indre kjerne», «ytre kjerne» og «komplett»

Noark 5 tjenestegrensesnittet i forbedret form ferdigstilles juni

Strammer inn oppfølging av godkjenningsordningen

Pilotbistand ved innkjøp  for å se dagens standard sammen med organets eget behov

Vi vil bli bedre på å hjelpe forvaltningen til å for eksempel: 

Se mulighetsrommet i Noark 5 (velge andre leverandører som utnytter «rommet»?)

Bruke standarden som basis for å bygge inn arkiv på en god måte

Supplere standarden med egne behov



Standarden alene kan ikke løse problemet

En stor (eller liten) revisjon av standarden alene løser ikke 
alle utfordringene alle ser (Menon, vi, NOU osv)

Utfordringene er komplekse

Flere aktører eier både årsakene og løsningene



På lengre sikt må vi realisere brukervennlig arkivering

Vi vil :

lede arbeidet for å bidra til brukervennlig arkivering

sikre at fagområdet ikke er et hinder i digitalisering av offentlig sektor

Intensivere innsatsen 

For å lykkes må vi involvere bredt for å finne gode løsninger

Uavhengig av NOU startet konseptarbeid - «Innebygget arkivering» 



På lang sikt: vi må ta grep - sammen

Arkivutfordringer i offentlig sektor utenfor Noark sitt felt:
Store deler av det Arkivloven definerer som «arkiv» 
Virkemidlene vi bruker må tilpasses behovet

Dokumentasjon bør skapes som direkte resultat av prosessene –
automatisering 

Manuelle prosesser og bruk av skjønn er en stor risiko i 
dokumentasjonsforvaltningen

Løsningen må være at arkivering ikke er noe man gjør, men noe som skjer fordi 
man utfører oppgavene på korrekt måte. 

Hvordan sikrer vi dokumentasjon i form av korrespondanse (Forvaltningen vil 
fortsatt bruke dette)
«Arkivaren» må inn allerede når systemet designes

Kan vi løse det med visjonen «Innebygget arkivering»?



Papir på strøm…?



NOU/Arkivlovutvalget

Fra Kalveskinn til datasjø
Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Ikke et produkt fra Arkivverket

En meget begrenset fremstilling



Lovutkastet – Formål

Formålet er mer enn å ta vare på kulturhistorien!



Lovutkastet - Virkeområde

§2 Utvidet – for å ta høyde for endret måte å organisere oppgaver



Lovutkastet - Dokumentasjonsstrategi

§6 Alle virksomheter skal ha en Dokumentasjonsstrategi



Plikt til å skape og bevare dokumentasjon

Felles systemer (med andre)

Ekstern kommunikasjon

Informasjonssystemer, databaser osv

Automatiserte rettsanvendelse

Avgjørelser



Standardisering. Noark

En ytterligere forenklet og mer presis Noark-standard. 

Samtidig prøve ut nye metoder og løsninger for å bygge krav til 
dokumentasjonen inn i forvaltningens systemer, såkalt innebygd arkivering.



Før fungerte dette fint



Så økte informasjonsmengden



Det går bare ikke opp

Være effektiv og produktiv 
på jobb, med sine 
egentlige arbeidsoppgaver

Store mengder arkivverdig 
materiale
Tidkrevende vurdering hver gang
Tidkrevende verktøy

En veldig tidkrevende oppgave

+
+

=



Konsekvens: det er vanskelig å ta arkivkravet alvorlig

§ Husk at alt dette skal være 
journalført i løpet av dagen!



Når vi løser dette kan vi ikke bare se på det arkivfaglige



Det er flere hensyn

§ arkivloven

Leverandørene 
og systemene

§ lov om offentlig innkjøp
§ forvaltningsloven

§ offentleglova og eInnsyn

§ annen særlovgivning

Bruker-
orientering

Økonomisk 
handlingsrom

§ Personvern

Insentiver i markedet

Forhistorie



Hvor vil vi?



“Archiving by design means 
designing information systems to support the work process 
in such a way that the long-term accessibility of that information 
is taken into account from the outset.

Erik Saaman, Strategic Advisor at the National Archives of the Netherlands



Hva skjer nå?

Høring?

Hva gjør AV?

Hva gjør dere?


