Arbeidsmøte om Noark
På oppdrag fra sine eierkommuner undersøker IKA Kongsberg overføring av arkivverdig
materiale mellom fagsystem og Noark 5-kjerner. De foreløpige funnene tyder på at det er en
del utfordringer med slike integrasjoner. I tillegg har IKA Kongsberg i samarbeid med
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tidligere dokumentert hvordan uttrekk fra samme
Noark 4-database, men med ulike verktøy, gir ulikt resultat.1 Dette er to forskjellige forhold,
som begge har stor betydning for bevaring av arkivmateriale. Arkivskapere og
arkivinstitusjoner har ulike erfaringer og tilnærminger for å håndtere disse utfordringene.
Ulik forståelse og begrepsbruk gjør at det ofte oppstår misforståelser når vi kommuniserer
med hverandre om disse problemstillingene.
Formålet med dette møtet er å belyse disse utfordringene nærmere. Av hensyn til den
videre forvaltningen av Noark er det viktig for Arkivverket å ha en god forståelse av disse
problemstillingene og hva som er de underliggende årsakene.
Vi legger opp til at dette blir et uformelt møte med konstruktive diskusjoner. I etterkant av
møtet vil Arkivverket forsøke å oppsummere diskusjonens hovedpunkter i et notat.

Dato og sted
Møtet avholdes hos Arkivverket ved Sognsvann i Oslo fredag 1.9 fra 09:45 – 14:30.

Agenda
09:45 – 10:00

Innledning og runde rundt bordet

10:00 – 10:20

10:40 – 11:00

Problembeskrivelse og
utfordringer
Erfaringer fra Trondheim
kommune
Erfaringer fra Bergen kommune

11:00 – 11:20

Erfaringer fra Oslo kommune

11:20 – 11:40

Hva skal Noark 5 løse, når skal
standarden brukes og når kan den
brukes
Lunsj
Diskusjon
- Noark i teori og praksis
- Helhetlig digital
informasjonsforvaltning
og Noark
- Oppsummering av
hovedutfordringer
Avslutning

10:20 – 10:40

11:40 – 12:00
12:00 – 14:00

14:00 – 14:30

1

Arkivverket – Øivind
Langeland
IKA Kongsberg - Petter Høiaas
Trondheim kommune - Alf
Einar Sørensen
Bergen kommune – Morten
Eek
Oslo kommune – Petter
Svendsen
Arkivverket – Øivind Kruse

Alle

Arkivverket – Øivind
Langeland

https://journals.hioa.no/index.php/arkiv/article/view/1670/1522

Deltakere
Bergen kommune – Morten Eek
IKA Kongsberg - Petter Høiaas
IKA Kongsberg – Torleif Lind
KS - Anne Mette Dørum
Trondheim kommune - Alf Einar Sørensen
Petter Svendsen – Oslo kommune
Arkivverket - Øivind Kruse
Arkivverket - Arne-Kristian Groven
Arkivverket - Joachim Fugleberg
Arkivverket - Hans Fredrik Berg
Arkivverket - Lars Sandberg
Arkivverket - Kjetil Reithaug
Arkivverket - Kristin Jacobsen
Arkivverket - Øivind Langeland

