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Hvorfor dokumentasjonsplikter? 

Lovutkastet § 1 Lovens formål 

(1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal kunne brukes til å 
forstå samtid og fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati. 

(2) Loven skal særlig legge til rette for å 

a) fremme offentlighet og demokratisk deltakelse 

b) drive forsvarlig offentlig virksomhet 

c) fastsette, fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav 

d) utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende samfunnsforhold 

e) legge til rette for vitenskapelig forskning og annen granskning 

f) ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur. 

 



side 4 

Hva er pliktene?  
 

1) Dokumentasjonsstrategi § 6 

2) Dokumentasjon i felles systemer, § 7 

3) Virksomhetens kommunikasjon, § 8 

4) Informasjonssystemer, databaser, registre, § 9 

5) Særlig dokumentasjonsplikt ved automatisert rettsanvendelse, § 10 

6) Dokumentasjon av avgjørelser, § 11 

7) Dokumentere ut fra en konkret vurdering, § 13 

 

8) Rett til å velge hvordan pliktene skal ivaretas, § 14 

 

 

 



OAIS – Open Archival Information System 





• Tilgjengeliggjøring 
• Forenklet brukergrensesnitt 

• Brukervennlig søk på tvers av 
forvaltningsnivå og sektorer 

• Beriking av metadata 

• Deling av åpne data 

• Sikker tilgangsstyring 

 

Fellesløsning for digital bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv 

 

Digitalarkivet 

• Mottak og langtidsbevaring 
• Effektive og automatiserte 

arbeidsprosesser 

• Fleksibel og skalerbar  
bevaring 

• Informasjonssikkerhet 

• Bedre tilrettelegging for 
tilgjengeliggjøring 



Tjenester som skal tilbys innen langtidsbevaring 

Disse tjenestene dekker identifiserte behov for langtidsbevaring 

 

Berikings-
tjeneste 

Validering Opplasting Profilsjekk Virussjekk 
Integritets-

sjekk 
Pakking 

Katalog-
tjeneste 

Bevaring 

Gjenfinning Uthenting 
Kobling 

informasjons
modeller 

Mottak 

Innlemming Eksport Oppdatering 
Formatkon
vertering 



Fellesløsning 

Åpne for resten av arkivsektoren 

Mottak og bevaring er en teknisk løsning – forutsetter at virksomhetene som 
bruker den har arkivforståelse og teknologikompetanse blant annet for å 
bevaringsvurdere og klargjøre materialet som skal overføres 

Tilgjengeliggjøring for egen saksbehandling og generell tilgjengeliggjøring 

Langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring kan brukes uavhengig av hverandre 



Dokumentbegrepet er i oppløsning! 

I utkast til ny arkivlov er det lite omtale av dokumentbegrepet 

 Det genereres store mengder data og informasjon i offentlig 

virksomhet i dag. En del av det kommer i form av tradisjonelle 

dokumenter, men stadig mer gjør det ikke. Mye informasjon oppstår 

og oppbevares i fagsystemer, databaser og programkode som ikke 

passer med en naturlig språklig forståelse av ordet dokument.  

a) dokumentasjon: informasjon som løpende bekrefter hvordan 

en virksomhet, organisasjon eller person har handlet, utøvd 

myndighet eller utført tjenester og andre oppgaver. Dette 

omfatter blant annet prosesser, beslutninger, handlinger med 

rettslige virkninger, samt vesentlige hendelser og forhold. 

Men desto mer omtale av dokumentasjon 

 



Formater   
Vår autoriserte guide - Forskriftens Kapittel 5, formatkrav 

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286#KAPITTEL_5) 

• I kraft fra 1. januar 2018 
• Mange nye formater tillatt 
• Litt tungvint prosess å revidere 
• Kun bindende for statlige – ellers rådgivende 
• Definerer formater - og tilleggskrav 

(tegnsett, ikke kryptert, ikke passord beskyttet - - ) 



Kriterier for digital bevaring 

Formatet skal følge en internasjonal standard 
 (ISO, ANSI eller lign.) 

Formatet skal være åpent spesifisert    

Formatet skal være i utstrakt bruk  

Formatet skal ikke være lisens belagt  

Formatet skal ha en lang forventet levetid 

Formatet skal ikke inneholde eksterne avhengigheter. Det vil si at all 
informasjon som er nødvendig for fremtidig presentasjon skal være 
inneholdt i selve dokumentet. 

Formatet skal være uavhengig av operativsystem og presentasjonsplattform 

 

 

 

 



3D Data – Dette har vi slitt med lenge 
(her er en artikkel fra 2017) 



3D Data – Fortsettes 

Et utall av formater, mange proprietære 

Stort behov for å kunne levere, 
bl.a. fra kommuner og bygningsetat. 

PDF/E og 3D PDF var/er alternativer  

Flere komplekse digitale strukturer kan komme (kunst, kultur) 

Ny forskrift: IFC har kommet inn fra 1/1 - 2018 

 

 

 

 



Apropos «utvidet» definisjon av dokumentasjon 

I forslag til ny Arkivlov: 

Hvordan? Algoritmer? Programvare? Maskinomgivelser? 



Tilsagn om støtte 


