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A yuuuge deal...



“FAKE NEWS”

Clickbaiting

Ekkokammer

Markedsføring

#kampanjer



Hva er sikre «kilder» til informasjon?



HVIS IKKE FOLK ENGANG KAN 

STOLE PÅ ARKIVARENE, KAN DE 

IKKE STOLE PÅ NOEN…



Arkivarens yrkesetiske retningslinjer

https://www.ica.org/en/ica-code-ethics




Happy birthday to me. 

Happy birthday to me. 

Happy birthday Mars Rover. 

Happy birthday to me.

Teknologi og data



Tale er sølv, men data er 

gull

Data er svært verdifullt (og derfor kan også 

sosiale medier tilby gratis tjenester). Men data 

er også farlig, for i tillegg til grunnleggende 

behov for personvern finnes ulovlig 

markedsføring, vinningskriminalitet, 

terrorisme og spionasje



Data = informasjon som ligger til 
grunn for kunnskap

Mengde + kvalitet = Nytteverdi

Data er både en kvalitativ og 
kvantitativ størrelse, jo flere data vi 
har, jo mer nyttige er de (kvantitet), 

men bare dersom dataene er 
korrekte (kvalitet)

https://en.wikipedia.org/wiki/Data


Hva er et arkiv… sånn egentlig?



Men hva betyr “Arkiv” i Norge?
I norsk sammenheng betyr arkiv: Records management, data governance,

information governance, informasjonssikkerhet, logging, dokumentkontroll,

saksbehandling SAMT den internasjonale definisjonen av arkiv. Vi har tatt oss mål

om å påvirke dokumentasjonen i hele dens livsløp, PLUSS at vi prøver å påvirke alle

prosessene som skaper den, som f. eks. saksbehandlingen. Dette er det forventet at

kommunene skal gjøre selv



Forholdet mellom prosess og data

● Prosesser kan deles opp i transaksjoner

● Å sette i gang en prosess er også en transaksjon

● Utgående/inngående kommunikasjon transaksjoner

● Et opprettet vedtak eller en plan er former for 

transaksjoner

● Helsebehandling er former for transaksjoner

● Mye som gjøres i sakarkivsystemer, epostløsninger, 

samhandlingsrom og fagsystemer er transaksjoner

● Prosess = Sak?



Begrepene

● Transaksjoner: Alle typer handlinger vi utfører som er en 

del av våre oppgaver

● Transaksjonsdata. Data som beskriver handlingene som 

har funnet sted

● Arkiv. Den totale mengden transaksjonsdata et organ 

skaper



Arkivarene har ofte blitt tildelt, eller skapt 

seg selv et svært begrenset 

arbeidsområde i forhold til hvilke 

oppgaver de egentlig skal ha.



Arkiv er alle “data om utførte transaksjoner» virksomheten 

har utført. Transaksjonsdata skal beskrive en hendelse som 

har funnet sted, på en måte som bør være meningsbærende i 

seg selv, uavhengig av om de ble skapt i for fem minutter 

eller hundre år siden. 

Utfordringene ligger ikke i at dataene finnes i forskjellige systemer, men at de finnes i forskjellige 

formater og er ofte ustrukterte eller strukturert på en måte vi ikke forstår (innelåst).



Hva en kommune driver med...
1. Barnehage

2. Barnevern

3. Grunnskole

4. Kulturskole og tilsvarende tilbud

5. Oppfølgingstjeneste

6. PPT

7. SFO

8. Voksenopplæring

9. Privatskole

10. Hjemmeundervisning

11. Helse og Omsorgstjenester

12. Krisesenter/Overgrepsmottak

13. Folkehelse

14. Smittevern

15. Tannhelse

16. Akuttmedisin

17. Fastlegeordningen

18. Beredskapsplaner

19. Varsling

20. Brann og Redning

21. Sikkerhetstiltak

22. AKAN

23. Disiplinære forhold

24. Internopplæring

25. Lønn 

26. Konflikt

27. Bedriftshelsetjeneste

28. Kompetanse

29. Ansettelse

30. Utmerkelser

31. Trygd og pensjon

32. Godtgjørelse

33. Klage

34. Organisering

35. Virksomhetsstyring

36. Generelt

37. Lov og Regelverk

38. Anskaffelse 

39. Kontraktsforvaltning

40. Regnskap

41. Budsjett

42. Skatt

43. Kapitalforvaltning

44. Låneopptak

45. Legatvirksomhet

46. Valg

47. Politisk Organisering

48. Møte

49. Utvalg

50. Revisjoner

51. Plan

52. Byggesak

53. Delingsforretning

54. Kart

55. Oppmåling

56. Kulturminnevern

57. Bibliotek

58. Kunst- og kulturformidling

59. Arkivdepot

60. Idrett og Friluftsliv

61. Kirke- og trossamfunn

62. Ungdomsklubber

63. Kino

64. Land- og skogbruk

65. Akvakultur

66. Fiske og Viltforvaltning

67. Miljø og Forurensning

68. Park

69. Næringsutvikling

70. Samfunnsutvikling

71. Internasjonalt samarbeid

72. Bevilgninger

73. Kontakt med næringsliv

74. Bygninger

75. Eiendommer

76. VVS

77. Vei og Samferdsel

78. Renovasjon



Informasjonssikkerhet

Personvern

GDPR

MinSide

Effektivisering

GDPR
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Arkiv og GDPR
(§ 89)

1. Processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes,

shall be subject to appropriate safeguards, in accordance with this Regulation, for the rights and freedoms of the data 

subject. Those safeguards shall ensure that technical and organisational measures are in place in particular in order to 

ensure respect for the principle of data minimisation. Those measures may include pseudonymisation provided that those 

purposes can be fulfilled in that manner. 4Where those purposes can be fulfilled by further processing which does not 

permit or no longer permits the identification of data subjects, those purposes shall be fulfilled in that manner.

2. Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical purposes, Union or Member 

State law may provide for derogations from the rights referred to in Articles 15, 16, 18 and 21 subject to the conditions 

and safeguards referred to in paragraph 1 of this Article in so far as such rights are likely to render impossible or seriously 

impair the achievement of the specific purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of those purposes.

3. Where personal data are processed for archiving purposes in the public interest, Union or Member State law may provide 

for derogations from the rights referred to in Articles 15, 16, 18, 19, 20 and 21 subject to the conditions and safeguards 

referred to in paragraph 1 of this Article in so far as such rights are likely to render impossible or seriously impair the 

achievement of the specific purposes, and such derogations are necessary for the fulfilment of those purposes.

4. Where processing referred to in paragraphs 2 and 3 serves at the same time another purpose, the derogations shall 

apply only to processing for the purposes referred to in those paragraphs.

https://gdpr-info.eu/art-15-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-18-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-21-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-15-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-16-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-18-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-19-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-20-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-21-gdpr/


Forenklet

- Men….

- Vi MÅ få kontroll 

- Vi må strupe innsyn utover “tjenestelige behov”

- Økte innsynsmuligheter i EGNE data

- Der er ikke Noark pr i dag

Arkivloven overkjører GDPR!



Arkiv≠Dokumenter

Dokumenter er noe av det mest 

risikable vi har, iom at de i 

praksis er enorme fritekstfelter. 

De kan inneholde alt mulig



Strukturerte data vs dokumenter
● Dokumenter kan vi aldri være sikre på hva inneholder

● Gjør det mulig å skille personidentifiserende data fra andre data og øker 

personvernet

● Strukturerte data kan gjenbrukes på helt andre måter

● Strukturerte data vet vi i større grad hva som er i hvert enkelt felt

● Vi kan sette regler på utfylling som vi i mindre grad kan ha i et dokument

● Strukturerte data lar oss oppfylle GDPR, dokumenter er det verre med







Trondheim Kommunes Arkivarkitekturprinsipper
Prinsipp 1: Helhetlig informasjonshåndtering

Prinsipp 2: Forhåndsvurdering av informasjon

Prinsipp 3: Validering og sikring av kontekst

Prinsipp 4: Innsyn og gjenfinning

Prinsipp 5: Skille registrering og arkivering

Prinsipp 6: Funksjonsbasert klassifisering

Prinsipp 7: Automatiserte arkivprosesser

Prinsipp 8: Sikkert, etterrettelig og sporbart

Prinsipp 9: Følge arkiv-, og dokumentasjonsstandarder

Prinsipp 10: Selvstendige dokumenter



Hva var NOARK-standarden ment å dekke?

● Journalføringsplikten (åpen logging av inn-/utgående 

kommunikasjon) Noark 1, 2 og 3

● Etterhvert: Arkivering av elektroniske dokumenter

● 1998. SGK (Statens Generelle Kravspesifikasjon for 

elektronisk saksbehandling)

● Elektronisk “saksbehandling”. Sak er en av våre vanligste 

former for prosess

● SGK og Noark-systemene ble de facto gift med hverandre

● All denne legacyen ble tatt med inn i NOARK 5



Noarks problemer
● Er i dag for snevert

● Mangler Geodata, for dårlige partsdata

● Tar ikke imot andre strukturerte data på en god måte

● For innsnevret metadatamodell

● Men vi har allikevel ikke et “Magisk” alternativ der ute som 

er bedre. En del andre standarder kan være gode 

utgangspunkt, men krever egentlig enda mer jobbing.

● I tillegg ligger mye av begrensningen i selve systemene, 

og ikke direkte i standarden



Et ut-av-boksen Noark Sakarkivsystem kan umulig kan 

være en “holistisk” arkivløsning. Til det har de for mye 

mangler 





Skille av “sak” og “arkiv”

Ikke nødvendigvis to forskjellig løsninger, 

men to forskjellige behov. Begge er en 

forutsetning  for digitalisering



● Noen er 

strukturerte

Saksbehandling: Prosesser

Gjør ditt
Gjør 

datt

Gjør 

dett

• Noen komplekse

• Noen er 

forutsigbare

• Noen enkle

• Noen små

• Noen veldefinerte

• Noen er helt 



Hvordan kan vi få til dette?

● Vi må tilfredsstille både arkivkrav og krav til 

saksbehandlingen (prosessene)

● Vi må vite hvilke behov som er felles for begge



Ta tilbake kontroll

1.Få oversikt

2.Vurdere



Informasjonsvurdering



Informasjonsvurderinger bør...

● Tas på prosess eller transaksjonsnivå

● Avdekke lovverk

● Klassifisere informasjonen

● Vurdere sikkerhets- og kjermingskrav

● Vurdere arkivering- og bevaringstid

● Vurdere journalføring

● Vurdere nødvendige kontekstdata



Arkivbehov?

Transaksjonsdata må Inneholde:

1. Informasjon om “data privacy”

2. Informasjon om datasikkerhet

3. Informasjon om livsløp

4. Informasjon for gjenfinning

5. Informasjon nok til å beskrive 

kontekst (sky is the limit, men hva er 

MINIMUM)

Det to viktigste tingene er: FORMEN på dataene må være 

gjenkjennelig, METADATA må være intuitive og forståelige



Hva er behovene for sak?

1. Gjenfinning - ut fra andre kriterier enn arkiv

2. Innhenting av informasjon til støtte for 

behandlingen

3. Kriterier for behandling

4. Samhandling og flyt

5. Statistikk

6. Styring 



Hva er de mer “universelle” behovene?

1. Behov for å samle transaksjoner som hører sammen (saker, 

mapper)

2. Behov for tidfesting, logging (herunder registrering)

3. Behov for håndtering av dokumenter i utvidet forstand 

4. Behov for å ivareta partsinformasjon (aktør og rolledata)

5. Behov for stedfesting (Geodata)

6. Behov for tidfesting

Noen behov vil finnes både i arkiv og i de fleste digitale prosesser. Dagens Noark har 

løsninger for en del av disse



METADATA –
Data om data



«Metadata» (data om data) som gir data kontekst. Metadata er vitale for gjenbruk, 

sortering og deling av data. Uten metadata, eller med mangelfulle metadata, kan 

vi aldri sikre, validere, koble, tilgjengeliggjøre eller påberope oss eierskap til data. 

Uten metadata er også data verdiløst som dokumentasjon.

Prosessene må derfor skape…

● GODE metadata

● NOK metadata

For alt dette handler om nettopp Metadata...

https://snl.no/metadata


Kontekst



Gjenfinning



Utfordring: De som arbeider i en prosess vil ha større 

kunnskap om og kjenne konteksten til prosessene og har 

derfor mindre behov for supplerende informasjon enn 

fremtidige brukere av informasjonen. Derfor vil de ikke 

nødvendigvis se behovet for å berike transaksjonene med 

kontekstdata. Derfor er det viktig å ta dette inn allerede ved 

design av forsystem. Beriking av data direkte fra behandler 

OG for automatisk innhøsting av data. 



I tillegg...
● Ting forandrer seg

● Akkumulering av data er uproblematisk fra 

et arkivfaglig perspektiv, men NOARK her 

ingen mekanisme for dette

● Så lenge opprinnelig kontekst bevares, må 

“nye” kontekstdata alltid kunne legges på.



● Kommunene trenger dette mer enn noen annen. 

Digitaliseringen i kommunene står i stampe på grunn av at 

eksisterende løsninger ikke kan dele data

● Vi har flere funksjonsområder enn noen statlig etat

● Vi har (totalt sett) mindre penger til utvikling enn noen statlig 

etat. Innovasjon vi utfører på dette området trekker midler fra 

andre livsviktige kommunale tjenester

● Vi har alt fra 201 til 666.759 innbyggere

● Både Utsira og Oslo må ha noe som kan driftes realistisk 

● Dersom kommunene nok en gang må “løse problemene selv”, 

blir ikke problemene løst.




