
Værnes Airshow 2014 – Verdens eldste fly (1910) i lufta

Hva skjer i Stjørdal og 
Værnesregionen

Fremtidens saksbehandling og 
arkivering
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Arkiveringsplikt

Journalføringsplikt

Bevaringsplikt

Arkiveringsplikt: Arkivlova §§ 2a, 2b og 6
Alle logisk avgrensede informasjonsmengder (dvs
dokumenter) skapt som ledd i virksomheten, og som 
ikkje kan arkivbegrenses, skal ordnes slik at de blir 
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid.

Journalføringsplikt: Arkivforskriften § 9 og offentleglova § 10
Alle korrespondansedokumenter, som også er saksdokumenter og 
som både har verdi som dokumentasjon og er gjenstand for 
saksbehandling

Bevaringsplikt: Arkivlova § 9
Forbod mot å kassere utan ettersamtykke frå 
Rikarkivaren
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Arkiv

Journal

Bevaringsplikt

Evig bevaring

Kassasjon



Noark godkjente elektroniske 
arkivkjerner i VR i dag
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Ephorte Ncore

Oppgaver som løses:
• Postjournal
• Innskanning av papirpost
• Journalføring av digital post
• Journalføring av epost
• Mottak av digitale skjema
• Generell saksbehandling 

m/restanseoppfølging
• Byggesaker
• Plansaker
• Delingssaker
• Elevmapper og bhg-mapper
• Personalsaker
• Rekruteringssaker

• Prosjektsaker
• Møtebehandling
• Innsyn - postjournal/utvalgssaker
• Konvertering til arkivformat
• Digital forsendelse
• Arkivering av dokumenter fra 

Oppad – Dagens OAS
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Visma arkivkjerne Værnesregionen
Fagsystem: 

• Familia – Barnevern
• Velferd – Nav
• PPT Flyt – PPT

Visma arkivkjerne pr. kommune
Fagsystem:

• HsPro – Helsestasjonen
• Velferd Flyktning
• Velferd Voksenopplæring
• Profil – PLO etat Omsorg
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Documaster
Arkivdeler:
• Skannet eiendomsarkiv
• Planregister 
• Vigilo



Noen av våre utfordringer

Ephorte v. 5 som vi har i dag -
Ingen feilrettinger eller utvikling.
Versjonen vi har inneholder flere 
og flere feil og mangler.

Ny Citrix = ingen integrering mot 
Office 365 fra Ephorte
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Visma arkivkjerne er veldig mangelfull. 
Håndterer kun PDF filer, navn og personnr. 
Ingen virksomhetsspesifike data og 
dokumentasjon utover det.

Mange fagsystemer, samhandlingsløsninger og 
lagringsmuligheter uten kobling mot el.arkiv
eks. Sampro, teams, OneDrive osv…



Noark arkivkjerne 
for dagligarkiv

KS Fiks
Epost

Saksbeh. 
system

Fagsystem 
BV

Fagsystem 
PPT

Fagsystem 
eByggesak

Fagsystem  
Gravemeld.

Fagsystem  
xyzSkanning

PDF filer

XML filer

Lyd filer

Video 
filer

Skjema

ebyggsøk

Altinn

Avlevering til 
mellomarkiv

Avlevering til 
arkivverket / 
Depot

Kassasjon

Min side og  
innsynsløsning

Februar 2018 Nina Fossbakken



Veien videre!

• Nå er vi i dialog med arkivleverandør, intensjonskunngjøring

• VR inviterer til dialogkonferanse for IT støtte og 
saksbehandlingsverktøy
– Her vil dere bli invitert med

• Integrere dagens fagsystemer med arkivkjerne

• Implementering av IT støtte og saksbehandlingsverktøy
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