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Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

Digitalarkivet:
Arkivverket har fått i oppdrag av regjeringen å utvikle, forvalte og drifte en ny felles 

løsning for mottak langtidsbevaring og publisering. For stat, kommuner og 
bevaringsinstitusjoner for arkiv. 

Det skal bli et nettsted for alle som søker historiske data. Løsningen vil se annerledes ut, 
ha mer innhold og være enklere i bruk enn i dag.

https://www.digitalarkivet.no/

https://www.digitalarkivet.no/


• Tilgjengeliggjøring
• Forenklet brukergrensesnitt

• Brukervennlig søk på tvers av 
forvaltningsnivå og sektorer

• Deling av åpne data

• Beriking av metadata

• Sikker tilgangsstyring

Fellesløsning for digital bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv

Digitalarkivet

• Mottak og langtidsbevaring
• Effektive og automatiserte

arbeidsprosesser

• Fleksibel og skalerbar 
bevaring

• Informasjonssikkerhet

• Bedre tilrettelegging for
tilgjengeliggjøring



Digitalarkivet: Veikart for løsninger
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Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg et annet bilde som bakgrunn

Innebygd arkivering
Mål: Effektiv dokumentasjonsforvaltning
Delmål: Brukervennlig digital arkivering

Styringsparameter: Arkiv integrert i prosesser
Resultatmål: «Innebygd arkivering» til konsept

Arkivverkets samfunnsoppdrag, gjengitt i Statsbudsjettet 2020

Les mer om Innebygd arkivering her: https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/innebygd-arkivering

https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/innebygd-arkivering
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Stimulab – innsikt og design for å 
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Piloter

Archiving by Design - EAG (European Archives Group)

Plan for Innebygget arkivering

Utviklingsarbeid etablering av 
regulatorisk sandkasse

Regulatorisk sandkasse drift

Fremtidige piloter



Informasjon og veiledning til målgruppene

Arkivverket vil veilede offentlige virksomheter 
og private leverandører om mulighetene for å 
prøve ut nye løsninger innenfor dagens 
regelverk. Sandkassen vil ha en viktig 
kommunikasjonsrolle mot leverandører som 
søker å utarbeide nye tekniske løsninger til 
offentlig sektor.

Testbar løsning

Arkivverket åpner for en ny form for 
veiledning som er tett på 
utviklingsprosjekter. Den regulatoriske 
sandkassen skal skape et trygt sted for 
leverandører og/eller 
virksomheter som ønsker å teste og 
eksperimentere med nye IT-løsninger for 
dokument- og informasjonsforvaltning

Pilotere og eksperimentere med regelverket 

En regulatorisk sandkasse vil kunne 
bistå offentlige virksomheter med å utforme 
løsninger som er tilpasset virksomhetens 
behov, selv om løsningene 
utfordrer gjeldene regelverk. Sammen med 
virksomheten vil sandkassen gi innspill til 
regelverksutvikling innen 
informasjonsforvaltning. Der det er 
formålstjenlig og i henhold til lovens 
intensjon, kan kunnskapen fra sandkassen 
bidra til økt innsikt i hvordan området bør 
reguleres.

Sandkassen skal bidra til….. 



Råd og fora

Styringsråd

Forvaltningsforum for 
arkivsektoren

Nåværende standarder, metoder 
og verktøy for mottak, testing og 

langtidsbevaring

Behov

Testing

Pilot/idé

Samarbeidsråd

Digitalarkivet

Samarbeidsrådet består av behovseiere, 
økosystempartnere og superbrukere fra statlig, 
kommunal og privat sektor med både 
brukerforståelse og teknisk kompetanse. 
Medlemmene vil naturlig være tett 
på utviklingen gjennom å delta i testing 
og som pilotbrukere.

Styringsrådet er øverste råd for 
Digitalarkivet. Temaer er retningsvalg, samspill 
med overordnede rammeverk og føringer, 
involvering og dilemmaer.

Medlemmene skal representere statlig 
og kommunal sektor.

Forvaltningsforum skal være en 
møteplass for å innhente 

synspunkter og dele informasjon 
om forvalting og utvikling av 

metoder, standarder og verktøy 
som benyttes i forbindelse med 

dagens løsninger for mottak, 
testing og langtidsbevaring.

Nasjonale- og 
overordnede føringer


