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For oss handler det om menneskene

Rettssikkerheten min 
er ivaretatt

Jeg forstår min 
historie Vi drømmer om at 

informasjonen som tas vare på 
gjenspeiler beslutningene som 
tas, og kontaktpunktene
mennesker i dag har med det 
offentlige Norge.



Andel innbyggere med høy tillit til 
landets parlament

European social survey 2016 (N = 43 514)  



Ta vare på slik at ... 

Vi kan finne igjen, dele og 
gjenbruke tidligere arbeid. 
Det handler om å være effektiv
og unngå dobbeltarbeid

Vi kan bevise hva som har 
skjedd. 
Det handler om rettsikkerhet, 
etterrettelighet og demokrati

Ettertiden kan bygge på 
våre erfaringer 
Det handler om forskning
og det handler om kulturarv



Før fungerte dette fint



Endrede rammebetingelser og økt informasjonsmengde



Det går bare ikke opp

Være effektiv og produktiv 
på jobb, med sine 
egentlige arbeidsoppgaver

Store mengder potensielt 
virksomhetskritisk 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



Hvordan kan dette løses på nye måter?



I 2025 
TRENGER VI IKKE 

BRUKE TID PÅ ARKIV



Utforske mulighetsrommet for å oppfylle arkivregelverket på nye måter, slik at det 
bygges inn i relevante løsninger

Nytt forslag til lov om samfunnsdokumentasjon og arkiv § 16 beskriver grunnleggende 
krav til dokumentasjonsforvaltning. Virksomheten skal påse at dokumentasjonen er:

• Ekte: at dokumentasjonen er beskyttet mot ikke-autoriserte tilføyelser, slettinger 
og endringer

• Pålitelig: at det går fram hvem eller hvilket system som har opprettet, endret og 
registrert dokumentasjonen og når dette fant sted

• Anvendbar: at dokumentasjonen er tilgjengelig for all berettiget bruk og innsyn

• Dekkende: blant annet at dokumentasjon som blir sendt fra eller til eller lagt fram 
for tilsatte i virksomheten, blir behandlet som kommunikasjon til eller fra 
virksomheten. Det samme gjelder for kommunikasjon til eller fra den politiske 
ledelsen

• Satt i sammenheng: at den blir knyttet til annen relevant dokumentasjon og 
virksomhetsprosess.



“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



Veien mot målet - hvordan komme dit?

Brukerorientering Teknologi

Organisasjon

Samarbeid

Innkjøp

Innovasjon

Regelverk og 
standarder



Hvilke aktiviteter har Arkivverket igangsatt på området? 

• Stimulab prosjekt

• NFR prosjekt

• Samfunnsøkonomisk analyse

• Europeisk arbeid EAG

• (NOU – høringssvar)

Oversikt over aktiviteter IA



Stimulab prosjektet – midler fra DIFI/DOGA

• «Gjennom StimuLab skal Difi og DOGA stimulere til 
offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi 
støtter statlige og kommunale virksomheter som 
våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er 
villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til 
brukerne.»

• Anskaffelse i prosess

• Oppstart februar 2020

• Mulighet for involvering: Vi ønsker eksterne 
deltakere i prosjektgruppe, referansegruppe, samt 
med i WS.



NFR prosjektet – midler fra Norges Forskningsråd

• «Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er 
behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke 
finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres 
som en innovasjonskonkurranse hvor markedet 
inviteres til å løse en konkret utfordring.»

• Pågående forprosjekt, planlagt sønknad om 
hovedprosjekt

• Hovedaktivitetene i forprosjektet er 
behovsundersøkelse og markedsdialog

• Mulighet for invovering: forprosjekt, mulig å 
engasjere seg i hovedprosjekt som pilotvirksomhet



Samfunnsøkonomisk analyse

• «I analysen skal vi se på kostander ved dagens 
løsninger for arkiv og journalføring, samt mulige 
gevinster ved innebygd arkivering. Vi undersøker 
både prissatte og ikke-prissatte virkninger.» 

• Aktiviteten er i oppstartsfase, ferdigstilles 
15.12.2019.

• Det er mulig at aktiviteten forlenges for å gjøre 
ytterligere beregninger, eller for å jobbe med 
formidling og fremstilling.

• Mulighet for involvering: Vi ønsker å hente inn tall 
og underlag til å gjøre beregninger fra ulike 
virksomheter i forvaltningen.



Sammen kan vi løse floken og skape nye løsninger!



Bli med å tenke nytt!

Ta kontakt for mer informasjon: 

Cathrin Blitzner Møller
Mail: catmol@arkivverket.no

mailto:catmol@arkivverket.no

