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Innebygd arkivering i praksis

• Arkivfaget i utvikling

• Eksempler

• Bygge nye fylkeskommuner

Foto: Eva Susanne Drugg



Hva er arkiv i 2022?

• Journalføre

• Informasjonsstyring

• Dokumentasjonsforvaltning

• Data

• Bevare

• Kassere

• Personvern

• Innsyn

• Offentlighet



Bevare og 
tilgjengeliggjøre



Hvem er vi til for?
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Innebygd 
arkivering

Er et tankesett om at arkivering 

skjer ved automatiserte 

løsninger, uten at leder eller 

saksbehandler skal gjøre 

manuell arkivering. 

Løsningen må være at 

arkivering ikke er noe en gjør, 

men noe som skjer fordi en 

utfører oppgavene på korrekt 

måte.



Våre ansatte skal 

slippe å bruke tid 

på manuell 
arkivering



Eksempler • Anskaffelsesprosesser

• Arbeidsprosesser



Anskaffelsesprosess HR- og økonomisystemer 

• Mange perspektiver som skal ivaretas

• Innebygd arkivering og digitalisering

• Kravspesifikasjon – programmatisk tilgang til 
data og informasjon
- Har lukka systemer

Foto: Kristine Mellefoss



Nytt FDV-system 

• FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold 

• En nasjonal anskaffelse for alle 
fylkeskommuner 

• Kommunikasjon om verdien og gevinstene av 
innebygd arkivering
- Arbeidsgruppe fra fylkeskommunalt arkivledernettverk 

Foto: Freddy Samson Fagerheim



Det er langt å gå!
Kommer vi i mål?



Individuell opplæringsplan - IOP

• Ingen enhetlig måte å jobbe på

• Behov for:
- sikker lagring
- samskriving
- utsending til elev
- arkivering



Individuell oppfølgingsplan – samskriving i Teams



Bygge nye fylkeskommuner



Vestfold og Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune



Prosjektportalen

Verktøy for prosjektarbeid

Sharepoint

Prosjektstatus 

- rapportering og arkivering i ett 
klikk



Vurdere lovpålagte krav ut ifra innebygd 

arkiv opp mot det tradisjonelle
- BK-plan – funksjonsbasert arkivnøkkel
- Arkivplan
- Strategier
- Rekrutering
- Budsjetter
- Virksomhetsstyringsplaner
- Årshjul
- osv

Bruke handlingsrommet og momentet 

til å forankre og jobbe med forståelsen 

av hva arkiv er i 2022

Bygge to robuste enheter som kan 

utvikle og drifte arkiv
- Organisatorisk plassering kan bli ulik
- Arkivenhetene kan bli ulik

Bygge nye fylkeskommuner



Innebygd arkivering i praksis

Hvordan bygge bro mellom arkivfaget og tjenesteutvikling?

• En arbeidsprosess av gangen

• Prøve, lære, feile, prøve igjen og dele

• Skape verdi for de vi er til for

• Tverrfaglig samarbeid

Bilde av David McElwee/pexels.com
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Takk for meg!
Vi kommer lengre sammen 

Hanne Wigemyr Kjeldsen
hanne.wigemyr.kjeldsen@vtfk.no
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