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LEVERANSER 2016

EFORV Oppgave 1
Kartlegging av arbeidet med digitalt skapte arkiver i kommunal
sektor.






Leder: Karin Gjelsten,
Bergen Byarkiv
Kartlegging av hvor langt
de forskjellige kommunale
depotinstitusjonene har
kommet med mottak av
digitale arkiv, og hvilke
institusjoner som gjør hva
Opprinnelig foreslått i
sammenheng med AVs eArkivprosjekt, omformulert i 2015







Initiativene i de kommunale
arkivinstitusjonene er mange, og at
de ansatte har bred kompetanse og
stor arbeidskapasitet.
Undersøkelsen avdekker to
hovedutfordringer:


antallet ansatte som arbeide
med elektroniske arkiv er lavt i
forhold til utfordringene



Få institusjoner har
innsynsløsninger for avleverte
arkiv

Sluttrapport:
https://samdok.com/leveranser/leveranser2016/

EFORV Oppgave 2
Kompetansemiljø elektroniske arkiv






Leder: Tor Eivind
Johansen, KDRS
Kartlegging av relevante
fagmiljøer på tvers av
sektorer, samt forslag til
modell for samarbeid
rundt elektroniske arkiv.







Både statlig og kommunal
sektor har vurdert at de har
svært god kompetanse på
arkivdanning


Det er i hovedsak på områdene uttrekk
og langtidslagring at det er forskjeller
kommunearkivinstitusjoner vurderer å ha
høyere kompetanse på disse områdene
enn i statlig sektor.
Utnytte eksisterende samhandlingskanaler
på en bedre måte
Etablere samhandlingsområder hvor
tverrfaglig kunnskap kan formidles,
workshops eller erfaringsdeling eller
lignende, hvor universitets- og
høyskolesektoren, leverandørindustrien,
samt kravstillerne for statlig og kommunal
sektor deltar
Sluttrapport:
https://samdok.com/leveranser/leveranser2016/

EFORV Oppgave3
Tjenestegrensesnitt Noark5







Leder: Rune Sandland, KS /
Hans Fredrik Berg, RA
Komplett tjenestegrensesnitt
mot Noark 5-løsninger til
bruk for integrasjon mellom
fagsystem og Noark 5løsninger
Påbegynt i 2014 - utvikling av
tjenestegrensesnittet sluttført i
2015. Endringer som følge av
høringssvarene ble innarbeidet
og dokumentert

•

•

•

Tett sammenheng mellom
videreutvikling av Noarkstandarden og utvikling og
forvaltning av
tjenestegrensesnittet
Det videre arbeidet med
tjenestegrensesnittet følges opp
av Arkivverket
Sluttrapport:
https://samdok.com/leveranser/leverans
er-2016/

EFORV Oppgave4
Standardisering av virksomhets-/sektorspesifikke metadata





Etablering av en
standardisert infrastruktur
(organisering) for definisjon
og vedlikehold av metadata
på tvers av sektorer, med
sikte på forenklet
tilgjengeliggjøring.
Foreslått, men ikke påbegynt i
2015. Satt på vent etter
avgjørelse i styringsgruppa i
2016





Utvikle infrastruktur
(organisering) for definisjon og
vedlikehold av metadata for
virksomheter og sektorer
Standardisering av
metadatakatalog

KOMM Oppgave 5
Kommunereform - veileder







Leder: Anna Malmø-Lund,
Arkivverket
Tredelt veileder i håndtering av
arkiv og
dokumentasjonsforvaltning
Del I publisert i 2015 og del II og III i
2016



http://www.kommunereformarkiv.no/



Arbeidsgruppe og referansegruppe



Behov for faglige avklaringer
underveis





Målgruppe: arkivledere i kommuner
som planlegger en
kommunesammenslåing.
Sluttrapport:
https://samdok.com/leveranser/leveranser2016/

KOMM Oppgave 6
Kommunereform - opplæring








Leder: Torleif Lind, IKA
Kongsberg
Opplæringsopplegg bestående
av foilsett og e-læringssnutter
om håndtering av arkiv og
dokumentasjonsforvaltning i
kommunereformen
Publiseres 2017



Målgruppe: arkivledere og
rådmenn/prosjektledere i
kommuner som planlegger en
kommunesammenslåing.

Sluttrapport:
https://samdok.com/leveranser/leverans
er-2016/

KOMM Oppgave 7
Forprosjekt Nasjonal publiseringsplattform
Anbefalinger for videre
arbeid:
«Det anbefales å iverksette et 2årig hovedprosjekt i 2017.
Prosjektet bør ledes av
Arkivverket, men med bred og
god sammensetning av
representanter fra
depotinstitusjoner i
prosjektorganisasjonen.»






Leder: Anette Clausen,
Arkivverket
Forprosjekt- en sluttrapport
og 4 delrapporter


1a Funksjons- og
tjenestebeskrivelse



1b: Teknisk beskrivelse og
løsningsforslag



1c: Forslag til organisering og
gjennomføring av
hovedprosjektet



1d: Risiko- og
sårbarhetsvurderinger for
hovedprosjekt



Sluttrapport:
https://samdok.com/leveranser/lever
anser-2016/

KOMM Oppgave 8
Forprosjekt standardiserte utvekslingsformater
















Leder: Siri Vetvik Faye-Lund/Kari
Frodesen
Utarbeide og teste (implementere)
utvekslingsformater som kan
overføre informasjon mellom itsystemer
Basert på standardiserte metadata
Forprosjektrapport med plan og
premisser for utviklingsprosjekt inkl.
Konseptfase-rapport
Metodenotat
Datamodell skoledatasystem (Extens)
Beskrivelser (1-3) standardisert
metadatasett (Extens)
Forslag til beskrivelse av pilotprosjekt
(2017)

Anbefalinger videre arbeid:
 Metodikken fra konseptfasen og
kartleggingsfasen anbefales brukt i i
piloten og i senere prosesser mot
andre sektorer.
 Valg av pilotinstallasjon:
uttrekksformat fra Extens inn mot
Visma Flyt Skole legges til grunn for
pilot-prosjektet i 2017.
 Viktig med samarbeid med lignende
prosjekter i kommunal sektor
 Sluttrapport:

https://samdok.com/leveranser/l
everanser-2016/

KOMM Oppgave 9
Metodikk for bevaring fra fagsystemer










Leder: Sigve Espeland, IKA
Rogaland
Identifisere og beskrive
entydig kjerneinformasjon
og metadata i utvalgte
systemer i sosial- og
omsorgssektoren











Første skritt utvikle standardisert
tilnærming

Utvikling av standardiserte metadata
og bk-bestemmelser
Oversikt over informasjonselementer matrise

Valgt tjenesteområde: Pleie og
omsorg.
Valgte systemer Profil (Visma),
CosDok (Acos) og Gerica (Tieto).
Prosjektet er foreslått forlenget til
1.6.17
Videre arbeid i 2017:







Lokalisere informasjonselementer/EPJdata i Gerica
Lokalisere informasjonselementer/EPJdata i Acos CosDoc
Kvalitetsikre lokaliseringene i alle 3
fagsystemene

Foreløpig rapport:
https://samdok.com/leveranser/leveranser2016/

FORESLÅTTE OPPGAVER
2017

Oppgave KOMM 2017_xx1
Ny veileder om arkiv i interkommunale samarbeid




Utarbeide ny veileder om
arkiv i interkommunale
samarbeid.
Bakgrunn: På bakgrunn av de
forslåtte endringene i ny
kommunelov er det behov for
endringer i eksisterende veileder
”Arkiv i interkommunale
samarbeidsorgan” utarbeidet av
Arkivverket, KAI-miljøet og KS i
samarbeid og publisert i 2009.
Den pågående kommunereformen
aktualiserer revisjonsbehovet.





Mål: Formålet med arbeidet er å gi
lettfattet, relevant og korrekt
veiledning til kommuner og
fylkeskommuner om arkiv og
dokumentasjon i formelle
interkommunale samarbeid.
Målgruppen er rådmenn i
kommuner som skal inngå eller
avslutte interkommunale samarbeid
samt de interkommunale
samarbeidene
Oppgavebeskrivelse:
https://samdok.com/prioriterteoppgaver/prioriterte-oppgaver-2017innstilling/

Oppgave KOMM 2017_xx2 (videreføring oppgave /2016)
Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer




Identifisere og beskrive
entydig kjerneinformasjon
og metadata i utvalgte
systemer i sosial- og
omsorgssektoren
Bakgrunn: Denne typen systemer
inneholder nesten alltid (viktige)
metadata knyttet til saks-/
klientbehandling som ikke (kan)
tas ut på papir, og de mangler
ofte rapporter for å kunne ta ut
slike data på papir helt eller
delvis.





Mål: Prosjektet har som mål å
identifisere og beskrive sentrale
informasjonselementer
(kjerneinformasjon) og tilhørende
metadata i fagsystemer i pleie- og
omsorgssektoren i kommunen.
Prosjektet vil så langt det er mulig
skille mellom informasjonselementer
knyttet til saksbehandling og
informasjonselementer knyttet til
pasientbehandling.
Oppgavebeskrivelse:
https://samdok.com/prioriterteoppgaver/prioriterte-oppgaver-2017innstilling/

Oppgave KOMM 2017_xx3
Pilot_Standardisering av utvekslingsformater for kommunal sektor






Gjennomføring av pilot
skissert av forprosjektet
Bakgrunn: Behov for å utvikle
standardiserte
utvekslingsformater (pr
fagområde) til bruk ved
overføring av informasjon mellom
systemer. Aktualisert av
kommunereformen.
Oppgavebeskrivelse:
https://samdok.com/prioriterteoppgaver/prioriterte-oppgaver-2017innstilling/





Mål: Utvikle og implementere et
standardisert utvekslingsformat for et
kommunalt fagområde (videregående
skole), basert på metodikken som er
utarbeidet i forprosjektet. Arbeidet
skal gjennomføres som en pilot valgt
av forprosjektet
Sluttrapport samt




Datasett implementert i
tjenesteområde Videregående skole,
for systemene Extens og Visma Flyt
Skole
Dokumentasjon av format,
beskrivelse av prosesser og
fremgangsmåter og kort veiledning
til bruk i andre piloter/områder.

Oppgave EFORV 2017_xx1
Arkivuttrekk Noark – kvalitetssikring




Kvalitetssikring av Noarkuttrekk
Bakgrunn: Uttrekk fra Noarkbaser (og fagsystemer) er en
«hvit flekk på kartet» i arbeidet
med sikring av arkiver.
Problemstillingen er dokumentert i
artikkelen «Uttrekkssammenligning
– to uttrekk fra samme system»
(Høiaas, Rørås og Sødring), som
viser store forskjeller i uttrekk fra
samme Noark-base.



Mål: Etterprøve resultatene i
artikkelen gjennom en kontrollert,
utvidet kartlegging og analyse,
herunder:


Kvalitetssikre prosedyrer, utvalg og
formater i uttrekksprosessen (Noark
4 og 5).



Dokumentere prosedyrer, utvalg og
uttrekksformat for uttrekksprosessen.



Oppgavebeskrivelse:
https://samdok.com/prioriterteoppgaver/prioriterte-oppgaver-2017innstilling/

Oppgave EFORV 2017_xx2
Digital langtidsbevaring - Strategi for valg av filformater for bevaring






Strategi for valg av
filformater for bevaring
Bakgrunn: Behov for å
tilrettelegge forvaltningen av
arkivformater for å holde tritt
med utviklingen, og utnytte
kompetansen i arkivsektoren
Oppgavebeskrivelse:
https://samdok.com/prioriterteoppgaver/prioriterte-oppgaver-2017innstilling/





Mål: utrede utfordringene knyttet til
utviklingen og forvaltningen av
arkivformater, samt å komme med
forslag til hvordan dette arbeidet
kan gjøres mer i takt med
teknologisk utvikling
Avgrensning: Gruppen skal ikke
komme med forslag til konkrete
arkivformater.

Oppgave EFORV 2017_xx3
Kartlegging av informasjonsflyt i statlige systemer som brukes av kommunene







Kartlegging av kommunal
saksbehandling i statlige
systemer
Bakgrunn: Digitaliseringen av
offentlige tjenester har medført
nye former for samhandling i
offentlig sektor. Behov for å
avklare ansvar og roller for
sikring og vedlikehold av arkiv.
Oppgavebeskrivelse:
https://samdok.com/prioriterteoppgaver/prioriterte-oppgaver-2017innstilling/





Mål: Etablere et godt empirisk
grunnlag for senere revisjon av
arkivregelverk, og utvikling av
metodikk og løsninger, knyttet til
multiproviniens.
4 delrapporter og en sluttrapport


Del 1:Sektor/system/systemeier



Del 2: Saksbehandlingen i et utvalg av
systemer



Del 3: Roller og ansvar i et utvalg
systemer



Redundans i et utvalg
systemer/kommuner

