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Midlertidig godkjenning av SKE-Saksmappe som Noark 5.5.0 
løsning 
 

Riksarkivaren gir med dette arkivkjernen SKE-Saksmappe utviklet av Skatteetaten midlertidig 

Noark 5.5.0 godkjenning. 

 

Løsningen gis godkjenning på særskilt grunnlag for Skatteetatens eget bruk. SKE-Saksmappe 

implementerer en Noark 5-kjerne med journalføring som benyttes av moderniserte fagsystem i 

Skatteetaten. Arkivkjernens funksjonalitet er rettet inn mot Skatteetatens og fagsystemenes 

behov. SKE-Saksmappe er ikke et eget dokumentlager. Et fagsystem som ønsker å registrere et 

dokument oppretter først dokumentet i separat dokumentlager, og oppretter deretter en referanse 

til dokumentet i SKE-Saksmappe. Arkivkjernen oppfyller obligatoriske krav til uttrekk og 

avlevering. Når det gjelder mer detaljert informasjon om hvilken funksjonalitet som finnes i 

løsningen, samt avvik fra Noark 5-kravene, henvises det til egenerklæringen med vedlegg. 

 

Den midlertidige sær-godkjenningen av SKE saksmappe bygger på:  
1. Søknad om midlertidig Noark 5 versjon 5.0 godkjenning av 07.05.2019, sist revidert 

23.01.2020.  

2. Egenerklæring og vedlegg datert 23.01.2020 

3.  Møter avholdt i søknadsperioden, samt demonstrasjon av funksjonalitet, testing og godkjenning 

av arkivuttrekk mottatt 11.12.2019. 

 

Det presiseres at godkjenningen ikke bygger på en komplett testing av de strukturelle og 

funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet. Skatteetaten er selv 

ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i SKE-Saksmappe.  
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Skatteetaten er forpliktet til å sikre at de strukturelle og funksjonelle kravene som oppgis oppfylt i 

egenerklæringsskjemaet, herunder fremstilling av et gyldig arkivuttrekk, tilfredsstilles ved alle 

fremtidige oppdateringer av løsningen innenfor rammene av Noark 5 versjon 5.0. De samme 

kravene skal også tilfredsstilles ved eventuelle integreringer med fagsystemer som per dags dato 

ikke er knyttet til. 

 

Riksarkivaren forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å inspisere vilkårlige 

installasjoner av løsningen og trekke tilbake godkjenningen hvis det ikke kan dokumenteres at 

kravene er tilfredsstilt.  

 

Skatteetaten har informert oss om at SKE-Saksmappe settes i produksjon når midlertidig 

godkjenning er mottatt, samt at dere vil søke endelig godkjenning for SKE-saksmappe innen 

medio september 2020. Vi avventer slik søknad. 

 

Avslutningsvis legger vi til en takk for det gode samarbeidet som har vært mellom Skatteetaten og 

Arkivverket siden prosessen startet 2018. 

 

 

Med hilsen 
 
Tom Wittenberg Oddby 
avdelingsdirektør 
 

 
Kjetil Reithaug 
fagdirektør 
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