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Bakgrunn
Ny arkivlov på vei og beslutning om å ikke videreføre Noark, gjør
at Arkivverket ønsker å tilnærme seg standardisering på en ny måte.

Digitalisering og teknologiutvikling endrer måten forvaltningen
jobber på. Nye til nærminger og mer samhandling på tvers gjør at
det er behov for å jobbe mer dynamisk og brukerorientert med
standardisering.
Stimulab prosjektet «Arkivfloken» resulterte bla i 8 anbefalte
videre tiltak – et av dem var å se på standardisering med nye øyne.
Arkivverket har igangsatt et forprosjekt for å se på hva behovet for
standardisering er og hvordan Arkivverket skal jobbe med dette
fremover.
Forprosjektet omfatter den samme delen av verdikjeden, dvs. fra data
skapes/fanges i en løsning, vedlikehold og bruk, og deretter kassasjon, uttrekk og
overføring, herunder evt. design av system som håndterer dette.
Forprosjektet er pågående og leverer sin anbefaling i april 2022.

Noe å tenke på underveis

Hva må vi tenke på for å sikre at standardiseringsarbeidet
passer inn i utviklingen av felles økosystem og blir en
naturlig del av satsningen på informasjonsforvaltning?

Bruke standardisering som et virkemiddel for sikring og deling av
dokumentasjon og historiske data i det digitale økosystemet.

Vi kan finne igjen, dele og
gjenbruke tidligere arbeid.
Det handler om å være effektiv
og unngå dobbeltarbeid

Vi kan bevise hva som har
skjedd.
Det handler om rettsikkerhet,
etterrettelighet og demokrati

Ettertiden kan bygge på
våre erfaringer
Det handler om forskning
og det handler om kulturarv

Vi anser det å ivareta arkiv som grunnleggende for en
datadrevet forvaltning.
Domenedrevet arkivdesign dokumenterer hendelser fremfor
organisasjon.

Innebygd arkivering modellerer dokumentasjonen i tjenestene.
Det er viktig at dokumentasjonen inkluderer
• informasjonen som var tilgjengelig
• forretningsreglene
• behandlingen
• resultatet

Arkiv i en
datadrevet
forvaltning

Mål for Standardiseringsarbeidet i Arkivverket
Standardene er nyttige
redskap for forvaltningen for å
sikre effektiv
dokumentasjonsforvaltning
samt etterlevelse av
arkivregelverket

Standardiseringsarbeidet
fremmer endring og
konkurranse, og tilrettelegger
for innovasjon i løsninger for
offentlig sektor

Standardene er et viktig
virkemiddel i Arkivverkets
evne til å oppfylle sitt
samfunnsoppdrag

Standardene utvikles og
forvaltes slik at forvaltning og
leverandører ser verdi i både å
bidra til utviklingen og å følge
standardene

Prinsipper for StandardLab
Åpne og involverende prosesser

Gjenbruk av standarder

Alle som ønsker det skal kunne holde seg orientert om og komme med innspill
til standardiseringsarbeidet. Beslutninger tas etter systematisk involvering.

Standardisering inkluderer utvikling og forvaltning av egne standarder og
normer når dette ikke er dekket av eksisterende standarder

Behovsstyrt standardisering
Standardisering og normering ivaretar identifiserte behov som kan knyttes til en
eller flere berettigede interessenter.

Kontinuerlig utvikling og forvaltning
Standardene har endringsevne og standardiseringsarbeid er kontinuerlig
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Vi ønsker deres innspill!
•

Arkiv skal sikre dokumentasjonsbehov på kort og lang sikt. Vi anser det å ivareta
arkiv som grunnleggende for en datadrevet forvaltning.

•

Hva må vi tenke på for å sikre at standardiseringsarbeidet
passer inn i utviklingen av felles økosystem og blir en naturlig
del av satsningen på informasjonsforvaltning?

•

Vi ønsker at arbeidet i StandardLab skal være tverrfaglig og tverrsektorielt ved at
aktørene representerer blant annet utviklere, arkitekter, informasjonsforvaltning og
domeneeksperter sammen med arkivverkets ressurser.
Hvordan kan vi oppnå dette?

•

