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Hvorfor SAMDOK?

➢ Tre hovedutfordringer i Stortingsmelding 7 om arkiv (2012-2013):

✓ Manglende retning på privatarkivarbeidet

✓ Stort etterslep av digitalt skapt materiale i kommunal sektor – fare for tap av 
rettighetsdokumentasjon m.m.

✓ Store utfordringer knyttet til arkivdimensjonen i digitaliseringen av offentlig sektor

➢ Tette skott mellom sektorene 

✓ Ønskelig å involvere hele arkivfeltet – «samle arkiv-Norge til ett rike»

➢ Manglende helhetstenking

✓ Riksarkivaren fikk rollen som pådriver i alle sektorer
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Hva er SAMDOK?

Prosjektdugnad og utviklingsarena •

Formål: konkrete leveranser!➢

Organisert i tre delprosjekter: Privatarkiv, Kommunale arkiv, Arkiv i eForvaltning➢

Forpliktende partnerskap på tvers av ”arkivsektoren”•

Riksarkivaren stiller med budsjettmidler og prosjektledere➢

Partnerne stiller med deltakere og arbeidstid➢

Prioritering skjer i fellesskap➢

Arena for dialog og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer•
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Hvem er SAMDOK?

Et likeverdig partnerskap:

✓ KAI-institusjonene (IKA, byarkiv, fylkesarkiv, KDRS)

✓ KS

✓ Norsk arkivråd (NA)

✓ Arkivforbundet (tidligere LLP)

✓ Arbeiderbevegelsens arkiv (ArbArk)

✓ Arkivverket
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Et utvalg leveranser fra 2014

Privatarkiv

• Strategi for arbeidet med 
privatarkiv 

• Metodikk for bestandsanalyse 
(ASTA)

• Veiledning arkivdanning 
privatarkiv

• Metodikk innhenting av 
privatarkiver

Arkiv i eForvaltning

• Riksarkivaren inn i SKATE

• Skisse eArkiv [MAVOD]

• Tjenestegrensesnitt for Noark5 

• Kartlegging av kompetansemiljø for  
elektroniske arkiv 
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Kommunale arkiv

• Kartlegging av etterslep i 
kommunal sektor

• Dokumentfangst fra e-post

• Veileder for arkiv ved kommune-
sammenslåing 

• Strategier og føringer for 
kommunale arkivdepot

• Kartlegging av arbeidet med 
digitalt skapte arkiver i kommunal 
sektor

• Metodikk for bevaring fra 
kommunale fagsystemer (2017) 

➢ Endelige rapporter med anbefalinger overleveres til Arkivverkets ledergruppe 
for vurdering og eventuell implementering/videre arbeid

➢ Innspill på flere strategiske områder



SAMDOK 2017 i kontekst
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Arkivdanning / dokumentfangst Innhenting / test / langtidslagring Tilgjengeliggjøring / innsyn

EFORV 2017_2 Digital langtidsbevaring –
Strategi for valg og forvaltning av 
filformater for bevaring

PRIV 2017_ 1 Benchmark Atom vs
Arkivportalen og Asta

PRIV 2017_3 LoCloud-Nettverk –
pilot lydarkiv

EFORV 2017_1 Arkivuttrekk Noark –
kvalitetssikring

KOMM 2017_1 Pilot_Standardiserte
utvekslingsformater i kommunal sektor 

EFORV 2017_3 Informasjonsflyt i 
statlige løsninger som brukes av 
kommunene

PRIV 2017_4 Bevarings- og formidlingsnettverk næringssektorer

KOMM 2017_3 Ny veileder – Arkiv i 
interkommunale ordninger

KOMM 2017_2 Metodikk for bevaring fra
kommunale fagsystemer

PRIV 2017_2 Nettverksutvikling privatarkiv

PRIV 2017_5 Veileder
dokumentasjonsforvaltning privatarkiv

PRIV 2017_6 Idebok innsalg privatarkivbevaring

➢ Dokumentasjon finnes på SAMDOK-bloggen:

✓ Oppgavebeskrivelser: https://samdok.com/prioriterte-oppgaver/prioriterte-oppgaver-2017/
✓ Arbeidsgruppene: https://samdok.com/organisering/
✓ Endelige rapporter: https://samdok.com/leveranser/

http://samdok.com/
https://samdok.com/prioriterte-oppgaver/prioriterte-oppgaver-2017/
https://samdok.com/organisering/
https://samdok.com/leveranser/


Hva skjer etter SAMDOK?

Prosjekt høsten 2017: «Sektorsamarbeid 2018»

➢ Videreføring av de vellykkede sidene ved SAMDOK gjennom 

etablering av mer permanente samarbeidsformer i arkivsektoren

➢ Samarbeid på flere nivåer – strategisk og operativt

➢ Samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer

➢ Forankres i Arkivverkets strategiske mål

Evaluering av SAMDOK skal gi input til det nye samarbeidet

IKA Finnmark - Kontaktkonferansen 2017 /kf 



«Arkiv i endring»

Arkivverket – hva skjer?

Kari Frodesen, Arkivverket
IKA Finnmark IKS

Kontaktseminar 2017



Samfunnsoppdraget vi deler

Samfunnsoppdraget er beskrevet i Arkivlovens 
formålsparagraf:

“(...) tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig
verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig 
dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde 
tilgjengelege for ettertida.”

➢ Digitaliseringen endrer samfunnet på en 
grunnleggende måte. 

➢ Hvordan påvirkes samfunnsoppdraget når alt 
rundt oss endrer seg i rasende fart?

➢ Hva gjør Arkivverket for å møte utviklingen?



Store og komplekse utfordringer – blant annet…

▪ Arbeidsprosesser går på tvers av virksomheter og systemer og løsninger deles av 
flere virksomheter

▪ Arkivene gjenspeiler ikke virksomhetsprosessene

▪ Etterslep i avleveringen av bevaringsverdige
digitale arkiver fra offentlig sektor

▪ Svært få arkivinstitusjoner tar imot digitalt
skapte privatarkiv

▪ Bevarings- og kassasjonskriterier er ikke tilpasset elektronisk skapt materiale

▪ Regelverk og standarder er for kompliserte



Rammen for Arkivverkets virksomhet

Tildelingsbrevet gir retningen –
målene for bevilgningene er å: 

▪ levere tjenester av rett kvalitet for å 
sikre, bevare og tilgjengeliggjøre arkiver 

▪ fastsette krav og standarder for offentlig 
dokument- og arkivforvaltning 

▪ styrke og utvikle fagmiljøer i 
arkivsektoren 

▪ fremme en mer helhetlig 
samfunnsdokumentasjon



Arkivverkets hovedmål 2017-2019



Noen strategiske tiltak i ledergruppen
(suppleres med tiltak/prosjekter i avdelingene)

Brukertjenester

 Plan for digitalisering av mye 

brukt arkivmateriale

 Digital plattform for 

kildeutgivelse

 Nye nettsider for 

Digitalarkivet

 Organisere 1.linjetjeneste

 Standarder og retningslinjer 

for foto, scannede arkiver 

m.m. 

Utvikling og standarder

 Noark 5 (v.5)

 Nye BK-bestemmelser for 

pasientopplysninger i 

kommuner/fylkeskommuner

 Tilsynsmetodikk

 Revisjon av Riksarkivarens 

forskrift ihht Arkivforskriften

 Informasjon og veiledning i 

forbindelse med nye forskrifter

 Verktøy for digitalt 

sikringsmagasin

 Utredning Digitalarkivet som 

nasjonal publiseringsplattform

 Strategi for arkivutvikling

 «Arkade 5» (nasjonalt 

testverktøy for uttrekk) 

Samfunnsdokumentasjon

 Ny nettside for Arkivverket

 Synliggjøre 

forskningsprosjekter

 Følge opp 

privatarkivstrategien 



Forutsetninger for å lykkes

Brukerne i sentrum1.

Tett samarbeid mellom2.

arkivskapere og arkivinstitusjoner

Samarbeid på tvers av sektorer3.

Nye former for sammenkobling og4.

tilgjengeliggjøring av arkiver

Samarbeid på tvers av profesjoner5.



Utvikling i fire spor

▪ Utviklingsmidler

▪ Nye digitalarkivet

▪ Sektorsamarbeid etter SAMDOK

▪ Arkivlovutvalg

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utvalg-skal-vurdere-arkivloven/id2569160/


Spørsmål?


