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En kort oppsummering

• Det har vært et langt løp

• Innspill til KUD, Arkivverket, Stortinget 
og andre gjennom flere år

• Arkivforskriften og Riksarkivarens 
forskrift kom i reviderte versjoner like 
før jul



Lovutvalget 

• Nedsatt 1. september 2017

• Frist 1. mars 2019

• Omfattende mandat



Evaluering av Noark-
standarden

Leveransen skal sette Arkivlovutvalget i 
stand til å vurdere NOARK-standarden 
som grunnlag for krav til digital arkivering 
hos arkivskaper og avlevering av digitale 
arkiver til statlig og kommunalt 
depotarkiv, samt standardens påvirkning 
på arbeidet med digitalisering i offentlig 
forvaltning.



Hva tok vi opp?

• Presentasjon av NA

• Nå-situasjonen

• Hva bør ny lov regulere? 

• Videre samarbeid



Hva gjør vi i dag?

• Forsøker å finne løsninger som ikke 
bryter med loven

• Forsøker å få Arkivverket til å bistå med 
enhetlige og tydelige innspill

• Reparere etter at løsninger er laget for 
å sikre et minimum av arkivering

• Diskuterer proveniens



Dokumentasjonsforvaltning og 
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Nå-situasjonen

• Begrepene vi bruker (vi jobber på nye 
måter, arkivdanning skjer i nye 
kontekster og mye annet)

• Teknologi

• Organisering og ansvar



Hva er arkiv i dag?

• Dokument, e-post og filer er lite 
relevant

• Arkivet må dokumentere prosesser

• Kan vi i denne sammenheng gjenbruke 
begreper fra ISO-standardene på 
området?



Dilemma

• Arkiv og dokumentasjonsforvalting blir 
en reaktiv aktør – ikke proaktiv

• Vi må ha lovverk og løsninger som 
støtter opp under det som allerede 
eksisterer og det som vil komme i 
fremtiden



En stille revolusjon i offentlig 
sektor

• Prosess på tvers av etater

• Prosesser innen en etat/sektor

• Prosesser mellom forvaltningsnivåer

• Private som utfører oppgaver på vegne 
av offentlige

• Forskjellige offentlige selskapsformer
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Teknologi 

• Is the sky the limit or the solution or..?

• Hva er gode og teknologinøytrale 
rammer?

• Hvor viktig er geografiske reguleringer 
av dette?



Hva er utfordringen med bruk 
av skytjenester?

• I dag: stort press på å ta det i bruk

• Små organisasjoner (eks. kommuner) er 
ikke gode nok kravstillere

• Veiledningsmateriell er for lite kjent

• Metodikk for ROS-analyser lite kjent



Teknologiske fremtidsvalg

Loven bør: 

• Ha teknologinøytralt grunnlag

• Stille krav til integritet, autentisitet og 
anvendelighet over tid



Organisering og ansvar

• Fra mandatet: 

«Utvalget skal vurdere om arkivlovens bestemmelser 
om Riksarkivarens og Arkivverkets ansvar og oppgaver 
er tidsmessige eller bør presiseres slik at Arkivverkets 
ansvar blir tydeligere. En slik avklaring bør klart 
definere ansvaret for digital informasjonsforvaltning og 
–saksbehandling i offentlige virksomheter og ansvaret 
for avlevering og bevaring av digitalt arkivmateriale for 
ettertiden.»



Veien videre

• Vi har sendt utfyllende informasjon og 
vil oversende mer

• Vi bistår gjerne!

• Vi følger debatten på våre seminarer, 
medlemsmøter og  i andre kanaler




