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Ta vare på slik at ... 

Vi kan finne igjen, dele og 
gjenbruke tidligere arbeid. 
Det handler om å være effektiv
og unngå dobbeltarbeid

Vi kan bevise hva som har 
skjedd. 
Det handler om rettsikkerhet, 
etterrettelighet og demokrati

Ettertiden kan bygge på 
våre erfaringer 
Det handler om forskning
og det handler om kulturarv



Noark – et virkemiddel for å oppnå et mål

Norsk Arkivstandard (Noark) fra 1984

Formålet med standarden er å legge et grunnlag for sikring av 
organenes arkiv for samtid og fremtid

Standarden inneholder krav til fangst, forvaltning, bruk og avhending av 
dokumenter

Obligatorisk fra 1999 og Noark 4

Noark  5 kom i 2008

En mer fleksibel standard 

Handler om hvordan virksomheten identifiserer og «fanger» 
informasjonsobjekter og knytter dem til relevante metadata. 

Var lenge en viktig forutsetning for utveksling av korrespondanse !



Endrede rammebetingelser og økt informasjonsmengde



Ny Noark 5 versjon 5.5 – mer fleksibilitet!



Noark 5 tjenestegrensesnitt v 1.0

Ble lansert i juli 2019

Prosessen er åpent tilgjengelig på GitHub

https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-
standard

Noark 
(system 

eller 
kjerne)

Fagsystem

https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-standard


Godkjente løsninger – og flere på vei!



Menon: Starten på slutten for Noark?

Som et ledd i arbeidet med ny arkivlov, ba 
Arkivlovutvalget Menon Economics om å evaluere 
Noark-standarden. Konklusjonene er blant annet 
at:

Innkjøperne bruker Noark-standarden som en 
kravspesifikasjon, og spillerommet i Noark 5 
utnyttes ikke til å tilfredsstille kjøpers behov

Markedet misoppfatter godkjenningsordningen

Lite innovasjon i markedet – et fåtall 
leverandører

For mye fokus på på journalføring av 
korrespondanse





NOU 2019:9 - føringer og tilrådinger

Utvalget tilrår at det arbeides med en ytterligere 
forenklet og mer presis Noark-standard.

«Generelt bør det stilles så lite detaljerte krav som 
mulig, slik at det offentlige og leverandørene kan 
prøve nye løsninger.» (s.197)

Utvalget mener at det samtidig bør settes i gang et 
arbeid for å prøve ut nye metoder og løsninger for å 
bygge krav til dokumentasjonen inn i forvaltningens 
systemer, såkalt innebygd arkivering.



“Archiving by design means 
designing information systems to support the work process 
in such a way that the long-term accessibility of that information 
is taken into account from the outset.

Erik Saaman, Strategic Advisor at the National Archives of the Netherlands



Arkivverket tar grep – innebygd arkivering

Strategisk satsing på 
«Innebygd arkivering» 
lansert

Ekstern finansiering til to 
prosjekter fra Norges 
forskningsråd og Stimulab for 
å tenke radikalt nytt og skape 
mer innovasjon i markedet



I 2025 

TRENGER VI IKKE BRUKE 

TID PÅ ARKIV



Sammen kan vi løse floken og skape nye løsninger!



Hvilke aktiviteter er igangsatt på området? 

• Stimulab prosjekt

• NFR prosjekt

• Samfunnsøkonomisk analyse

• Europeisk arbeid EAG

• NOU – høringssvar

Oversikt over aktiviteter - Innebygget arkivering



Noark – hvor er vi på vei? Oppsummering

NOU-en åpner for mer nytenking, og fokuserer på mål (hva) 
fremfor virkemiddel (hvordan).

Som en oppfølging arbeider Arkivverket med en strategisk 
satsing på Innebygd arkivering, hvor vi tester ulike 
alternativer i praksis.

Det kan hende Arkivverket ser en videreføring av Noark som 
nyttig i veien videre, vi kan også lande på andre 
tilnærminger. Arkivverket har p.t. ikke konkludert, og det 
jobbes fortsatt med høringssvar med mer. 

Ikke vent på ny arkivlov! 



Spørsmål?


