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Agenda

13:00 – 13:10 Introduksjon og status for ADDML

13:10 – 14:00 Anna Malmø-Lund og Petr Vasilev presenterer arbeidet med 
Metadata i Arkiv og POC med Felles Datakatalog (40 min presentasjon – 10 
min diskusjon)

14:00 – 14:20 Ole Aldric presenterer LaTeX som potensiell fremtidig 
standard for lagring (10 min presentasjon + 10 min diskusjon)

14.20 – 14.30 Filformater: Erik Aaberg gir en Oppdatering/status – endring 
av Riksarkivarens forskrift.

14:30 – 14:50 Dialog rundt SIARD i DIAS-pakker. Er det behov for å ha en 
felles struktur? Om så, hva er hensiktsmessig strukturering? Hvilken 
informasjon skal tas med for å supplere SIARD? (20 min diskusjon)

14:50 – 15:00 Evt.



ADDML - Status

• ADDML-standarden er utviklet i Arkivverket basert på et behov vi så for oss og sektoren, 
og vi har mange uttrekk som er beskrevet med ADDML og mottar fremdeles noen. 

• Standarden lever fortsatt, men det har ikke vært fokus på videreutvikling av den eller 
tilhørende verktøy den siste tiden.

• Riksarkivarens forskrift stiller fremdeles krav til ADDML som struktur- og 
innholdsbeskrivelse av datasett, men Arkivverket, lovverket og verden forøvrig er i stadig 
utvikling og vi vet ikke hvor vi ender opp. 

• Unntaksbestemmelse RAF §5-3(5):
Med sikte på utvikling av mer effektive og hensiktsmessige arbeidsmåter, kan Riksarkivaren i enkelttilfeller inngå særskilt avtale 
med avgiver om forsøk med andre metoder og formater for fremstilling av arkivversjon enn det som følger av bestemmelsene i 
dette kapitlet.



ADDML – Hvor går veien videre?

Arkivverket utforsker nå nye måter å ta imot arkiv og 
beskrive metadata. 

Vi ønsker å se dette i sammenheng og helhetlig gjennom 
hele verdikjeden fra mottak, lagring og tilgjengeliggjøring. 

Målet er å utvide antall standarder som kan brukes til å 
beskrive ulike metadata vi har behov for, og her tror vi 
ADDML vil være en av dem som kan benyttes.

ADDML-standarden fortsetter å være en del 
av forvaltningsforum, men er ikke høyest prioritert med 
tanke på videreutvikling.
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Dialog rundt SIARD i DIAS-pakker

Er det behov for å ha en felles struktur?

Om så, hva er hensiktsmessig strukturering?

Hvilken informasjon skal tas med for å supplere SIARD?
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