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Midlertidig godkjenning av ESA sak/arkiv som NOARK 5 versjon 
5.0 system  
Riksarkivaren gir med dette løsningen ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 fra Sikri AS midlertidig 

godkjenning i henhold til Noark 5 versjon 5.0.  

 

ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 er en sak/arkivløsning med innebygde fagmoduler for 

byggesaksbehandling, delingssaker, plansaker m.m. Løsningen er spesielt tilrettelagt for 

kommunal saksbehandling. I tillegg godkjennes løsningen som en Noark 5.5.0-kjerne for sakarkiv 

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

løsningen henvises det til egenerklæringen. 

 

Den midlertidige godkjenningen av ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 bygger på:  
1. Søknad om midlertidig godkjenning ihht. Noark 5 versjon 5.0 datert 14.02.2020 og 25.04.2020 

(siste versjon). 

2. Egenerklæring og vedlegg datert 14.02.2020 (versjon 1) og 24.04.2020 (siste versjon). 

3. Demonstrasjon av funksjonalitet, testing og godkjenning av arkivuttrekk mottatt i 

godkjenningsmøter og avklaringsmøter på følgende datoer: 07.04.2020, 02.07.2020, 

06.10.2020 og 10.05.2021. 

 

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

funksjonelle kravene som oppgis som oppfylt i egenerklæringsskjemaet med vedlegg. Sikri AS er 

selv ansvarlig for at disse kravene er korrekt og komplett implementert i ESA sak/arkiv versjon 

8.4.2. 

 

  

Dato 08.06.2021 

Din ref.  

Vår ref. 2019/23413 

Saksbehandler MONDAN/DOFO 

 

SIKRI AS
v/Silje Hansen
Vollsveien 4A
1366 LYSAKER

http://www.arkivverket.no/


 

Sikri AS er forpliktet til å sikre at de strukturelle og funksjonelle kravene som oppgis oppfylt i 

egenerklæringsskjemaet med vedlegg, 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 eller andre 

systemer. 

 

Sikri AS (tidligere Evry/EDB Ergo Group m. fl.) og produktet ESA har vært i bruk i forvaltningen i 

mange år, og har således i dag offentlige kunder som har dannet Noark 5 arkiv etter at Noark 

5.5.0 trådet i kraft i desember 2018. Arkivverket forventer derfor at søknad om endelig 

godkjenning på produktet ESA sak/arkiv oversendes snarlig, og senest innen 31.08.2021. I 

søknaden må dere oppgi hvilken kunde dere ønsker å benytte i forbindelse med endelig 

godkjenning. 

 

Sikri AS har informert oss om at offentlige kunder som har eldre versjoner av ESA (Noark 5.3/ESA 

versjon 7.0, 6.0. osv.), vil få installert ESA sak/arkiv versjon 8.4.2 med tilhørende oppdatert 

uttrekksfunksjonalitet, denne med versjonsnummer 8.4.2.1. Dette for å sikre at offentlige kunder 

bruker siste versjon av løsningen.  

 

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 godkjenningen baserer seg på er tilfredsstilt. 
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Vedlegg 
1 ESA kopi av egenerklæring 
2 ESA kopi av vedlegg til egenerklæring 
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