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Ansvar og hovedoppgaver
• Forvaltning (avdelingen):
– Ansvar for Arkivverkets tjenester for offentlige og private
virksomheter, inkludert utvikle fagmiljø innen
dokumentasjonsforvaltning. Utvikling av effektive felleskomponenter,
standarder og retningslinjer.

• Dokumentasjonsforvaltning (seksjonen):
– Arbeidssteder: Kristiansand, Hamar, Tromsø og Oslo
– Saksbehandling, veiledning, tilsyn og utviklingsoppgaver
• Utvikle og forvalte Arkivverkets tilsynsrolle, tilsynsmetodikk og veiledning og
gjennomføre tilsyn i statlig og kommunal sektor
• Behandle henvendelser om dokumentasjonsforvaltning
• Fatte vedtak knyttet til dokumentasjonsforvaltning, regelverk og faglige
retningslinjer
• Veilede forvaltningsorgan og private institusjoner i dokumentasjonsforvaltning
• Forestå leverandørkontakt, vurdering og godkjenning av Noark-systemer

• I dag: 11 saksbehandlere + leder

Sakstyper
Eksempler:
•Spørsmål - Organisatorisk endring ved nytt kommunenummer
•Spørsmål om godkjent elektronisk arkiv - Cos Doc frå Acos
•Tilbakemelding på rapport etter tilsyn av arkiv i Melhus kommune
•Fagsystem for Norges Bank Investment Management sendt fra Norges Bank
•Ny søknad om Noark-5 godkjenning. SoluDyne Competence
•Spørsmål vedr. skarpt skille i elektronisk sak-/arkivsystem Direktoratet for samfunnssikkerhet
•Spørsmål om arkivering i digitalt arkiv - personalmapper
• Spørsmål - Lagring av personopplysninger hos NAV sosialtjenesten Oslo kommune
•Spørsmål om arkivplikt for Bane NOR SF , Samferdselsdepartementet
• Spørsmål om saks- og dokumenttyper - forhold til kassasjonsbestemmelsene i forskriften Politiets
sikkerhetstjeneste
•Spørsmål - Vurdering av krav til arkiv og arkivsystem Materiellselskapet AS
•Høringer:
– NOU 2016:16 Ny barnevernlov
– Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Tildelingsbrev 2017
Målene for bevilgningene til Arkivverket er å:
•levere tjenester av rett kvalitet for å sikre,
bevare og tilgjengeliggjøre arkiver
•fastsette krav og standarder for offentlig
dokument- og arkivforvaltning
•styrke og utvikle fagmiljøer i arkivsektoren
•fremme en mer helhetlig
samfunnsdokumentasjon

Tildelingsbrevet 2017
Forutsetninger
• Håndtering av digitalt skapte dokumenter (både
arkivering og langtidsbevaring)
• Styrking av lovpålagte oppgaver som tilsyn og
mottak av arkivmateriale
• Digitalisering av (egne) arbeidsprosesser og
tjenester
• Følge opp og delta i Fylkesmannens
samordningsinitiativ og -tiltak,

Hovedmål 1 tildelingsbrev
• Rett kvalitet for å sikre, bevare og
tilgjengeliggjøre arkiver
• Resultatmål: Enhetlige og effektive tjenester
• Styringsparameter: Arkivverkets metodikk for
tilsyn med forvaltningen er evaluert og
revidert, og 20 nye tilsyn er gjennomført
etter ny metodikk

Hovedmål 2 tildelingsbrev
Fastsette krav og standarder for offentlig dokument- og arkivforvaltning
•Resultatmål: forbedret dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor
Styringsparametere:
•Konseptutredning for modernisering av arkivvedlikehold i forvaltningen og
overføring til depot (MAVOD) er sluttført og fulgt opp.
•Foranalyse om dokumentasjonsforvaltning i regi av SKATE er ferdigstilt og
oppfølgingsplan utarbeidet. På bakgrunn av analysen vurderes videre arbeid
med de standarder og virkemidler Arkivverket forvalter.
•Riksarkivarens forskrift er oppdatert i henhold til endringer i arkivforskriften.
•Gjennomført kartlegging av de arkivfaglige områder hvor det er behov for å
gjennomføre mer grunnleggende vurderinger av om dagens regelverk er
hensiktsmessig i moderne og digital forvaltning.

Tilsyn
•Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (Arkivlova)
§ 7.Rettleiings- og tilsynsansvar.
Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlege
organ.

•Tidligere Riksarkivet og Statsarkivene
•Gjennomført 46 tilsyn i kommunal forvaltning i 2016
(57 i 2015, 58 i 2014)

Tilsyn
• 210 tilsyn med kommuner totalt
pågående/ikke avsluttede (utgang av 2016)
• Eksempler:
– Siste kontakt 2013. Siste frist 31.12.2013. Ingen svar
– Arkivplan og rutiner mottatt i 2013. Kan ikke se at dette er
fulgt opp.
– Startet 2014 Tilsyn ikke utført. Dokumentasjon mottatt.
– Startet 2012: Kommunen har "lovet" å følge opp pålegg
uten å gjøre det

• Konklusjon:
– Vi må rydde

Elementer og noen utfordringer
• Kompetanseoverføring internt seksjon
• Kompetanseoverføring inn til for eksempel
Innovasjonsavdeling (…den som har den på…)
– Tilsyn gir erfaring fra felten - som det er i dag

• Stort spenn i forvaltningen:
– Papir og gule lapper
– «Fremoverlent» langt foran AV i å bruke nye metoder/løsninger
– Krever stort spenn i vår kompetanse

• Se framover, men leve i nuet
– Dagens lovverk og dagens systemer og utfordringer skal følges opp –
bidra til utvikling av «det nye»

Veilednings- og tilsynsansvar
• Tilsynsfunksjonen for at offentligearkiv kan fungere som dokumentasjonsog informasjonskilde i samtid og ettertid
• Vektingen mellom veiledning og tilsyn som virkemiddel
– Bedre veiledninger - mer selvstendighet i forvaltningen
• Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet (2014)

– Frigjør kapasitet til mer omfattende spørsmål/utfordringer

• Vi vil ha mer generisk tilnærming
– Mindre kontakt 1:1

• Videreutvikling av tilsynsmetodikken
–
–
–
–
–
–

Finner vi det vi bør finne?
Nytt regelverk - mer internkontroll
Mer helhetlig sektortilnærming? (fra dep ned til feks. grunnskole/barnehage)
Kvalitet for virksomheten fremfor kvalitet for avlevering eller…?
Mer teknisk tilsyn/tester?
Mer statistikk/analyse av funn/tall ala pressen?

Noark – utvikling?
• Har Noark 5 vært en suksess?
– Nei (fremdeles sak/arkivdominans, ikke utnyttet muligheten i
standarden bl.a.)
– Ja (Bedre avleveringsformat, ikke saksbehandlingskrav men
arkivering/dokumentasjonskrav bl.a.)

• Hvor bør veien videre gå?
– Bare en standard for dokumentasjonsforvaltning?
• Skille kravene til avlevering fra kravene til dokumentfangst
• Fokus på hva standarden skal løse
– Dokumentasjon = Noark 5 registrering, dvs, autentisitet, integritet, pålitelighet og
anvendelighet

• Legge mer til rette for en prosessorientert tilnærming
– Også dokumentasjon av prosesser/trinn som ikke nødvendigvis resulterer i dokumenter

– Ikke krav kun for å løse avleveringsproblemet?
– Avleveringskravene/spesifiseringen en egen del for metadata skapt i
forbindelse med dokumentfangsten

