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1. Bevaring av digitalt skapt arkivmateriale



Innlevering av uttrekk – bevaringsformat datasett

• Uordnet elarkiv - ADDML 7.3 Tabelluttrekk (KAI ad-hoc samarbeid)

• Ordnet elarkiv - Noark 3 og Noark 4 uttrekk (ingen innlevert IKAMR)

• Ordnet elarkiv - Noark 5 uttrekk (økende antall innleveringer)

• Uordnet elarkiv - SIARD Tabelluttrekk (arkivskaper flaskehals fjernet)

• … Arkivskaper IT, region IT og leverandører tar alle SIARD-uttrekk!

1. Bevaring av digitalt skapt arkivmateriale



Innlevering av uttrekk - metodikk

• KDRS prosesser og rutiner - Arkiv lesbarhet og autensitet i depot - OAIS

• KDRS Produksjonslinje for bevaring og tilgjengeliggjøring

• … utviklet verktøyet Documaster Decom

• … elarkiv automatisert ordning ved gjenbruk malsett for systemene

• Malsett samarbeid KS, KDRS og Arkivverket om å sikre arkiv

1. Bevaring av digitalt skapt arkivmateriale

https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/regelverk-og-standarder/internasjonale-arkivstandarder/iso-standarder-for-arkivdanning/iso-14721-oais
https://www.arkivverket.no/nyheter/samarbeid-mellom-ks-kdrs-og-arkivverket-om-a-sikre-arkiv


Riksarkivarens forskrift§5-6: Arkivversjonen 2) skal inneholde:

• a) et arkivuttrekk fra det opprinnelige systemets database

• b) eventuelle tilknyttede arkivdokumenter

• c) beskrivelse av arkivuttrekkets struktur og innhold

• d) dokumentasjon av det opprinnelige systemet og bruken av dette

• e) informasjon om avleveringen eller deponeringen

1. Bevaring av digitalt skapt arkivmateriale

 SIARD

 SIARD Decom 

 SIARD Decom 

 Arkivplan.no?

 Arkade 5 +
Arkivplan.no?• Innleveringspakke SIP (sip.tar)     => a) b) c) d)

• Overføringsfil (info.xml)                => d) e)

• Ettersendt dokumentasjon           => d)

• d) e) Autofangst Arkivplan.no? Manuelt no!

https://lovdata.no/forskrift/2017-12-19-2286/§5-6
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Rapporter: Riksrevisjonen - MAVOD - SAMDOK

• Riksrevisjonens rapporter fra 2010 og 2017

• Digitalt skapte arkiv står i fare for å gå tapt

• Arkivverkets MAVOD anslår 2 200 systemer over 500 årsverk

• SAMDOK rapport 2014-2 anslår minst 12 000 systemer

• Kommunesammenslåing 01.01.2020 øker press bevaring

2. Etterslepet



Riksarkivarens undersøkelse kommunale system 2018

• Liste over “alle” systemer fordelt på 5 kategorier

• Avkrysningsliste: I bruk – Avsluttet – Ukjent status

• A1 – Administrasjon (interne tjenester)

• A2 – Helse, sosial og omsorg /  A3 – Plan, bygg og geodata

• A4 – Oppvekst og utdanning /  A5 – Kultur, idrett og fritid

2. Etterslepet



Riksarkivarens undersøkelse kommunale system 2018

• 6 171 aktive systemer

• 2 128 avsluttede systemer

• 3 084 ukjent status

• Totalt 11 262 system-installasjoner kartlagt

2. Etterslepet



Eksempel arkivskaper: Giske kommune

• Arkivverket tilsyn 22.11.2016

• Arkivplan.no 12 avslutta systemer

• Arkivplan.no 62 aktive systemer

• Deponert 9 systemer

• Bevaringsverdig informasjon tapt i systemer?

• Plan for deponering avslutta system og arkivdeler?

2. Etterslepet

https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn/tilsynsrapporter-gjennomforte-tilsyn/gjennomforte-tilsyn-kommuner/_/attachment/download/21166c0e-26ab-4b06-9cf3-c497907d3ae2:e7ebfeb837a8d2407828f9258aa8d5ea05d33672/Rapport%20Giske.pdf
https://giske.arkivplan.no/content/view/full/317887
https://giske.arkivplan.no/content/view/full/317886


Høyt estimat antall systemer - M&R fylke - Norge

• Giske kommune 74 systemer

• Møre og Romsdal 2748 systemer i 37 kommuner/fylkeskommuna

• Møre og Romsdag 1 369 systemer bevaringsverdig (50%)

• Møre og Romsdal har 6,2% av alle kommuner i Norge

• Norske kommuner 22 081 systemer bevaringsverdig

2. Etterslepet

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_fylker


Lavt estimat antall systemer - M&R fylke - Norge

• Anta at kommuner bevarer i snitt 10 systemer

• Møre og Romsdal bevarer 370 systemer 37 kommuner/fylkeskom.

• Møre og Romsdal har 6,2% av alle kommuner i Norge

• Norske kommuner/fylkeskom. bevarer 5 968 systemer

2. Etterslepet

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_fylker
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Prioritering av system til Decom malsett

• Riksarkivarens kartlegging 2018 har ca. 200 systemer

• Decom systemoversikt pr. dato 90 unike prioriterte systemer

• Unik Id og EN skrivemåte pr. system, f. eks. 1014 Familia

• Hovedkategori 1-9 (Asta / Kaisa)

• Systemkategori 01-18 (SAMDOK 2014-02 kartlegging systemer)

3. Decom malsett



Malsett-prosjekt KDRS og Arkivverket

• Lage 25 Decom malsett (målsetting første prosjektår)

• 15 malsett 100% ferdig pr. dato

• 25 malsett 70% ferdig pr. dato

• Saksarkiv, sentrale-system, barnehage, skole, PPT,

barnevern, flyktningtjeneste, helsetjeneste, 

pleie- og omsorg, sosialtjeneste

3. Decom malsett



3. Decom malsett



3. Decom malsett
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Arkivskaper prosesser og rutiner: A1 Forberedelse deponering

• A1-1 Kartlegging av system

• A1-2 Bevaringsplanlegging/vurdering

• A1-3 Avtale innlevering

• A1-4 Samle opplysning

• A1-5 Uttrekk

• A1-6 Lage SIP (Innleveringspakke)

• A1-7 Innlevering av SIP (sip.tar)
Overføringsfil (info.xml)

4. KDRS prosesser og rutiner

 Arkivplan.no

 Arkivplan.no

 Saksarkiv depot

 Autofangst Arkivplan.no? Manuelt no!

 SCFC / SIARD Suite / DBPTK

 Arkade 5 (sip.tar og info.xml)

 KDRS FileSender

 Epost

https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/ProsessDigitaltDepot-filer/png_3.htm
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A1-1_Kartlegging.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A1-2_Bevaringsplanlegging.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A1-3_AvtaleInnlevering.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A1-4_SamleOpplysninger.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A1-5_Uttrekk.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A1-6_OpprettingSIP.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A1-7_InnleveringSIP.pdf


• A2 Mottakskontroll

• A3 Innsjekking

• A4 Testing => Ordne med Decom

• A5 Lage Arkivpakke AIP

• A6 Lagring i depotforvaltningssystem

4. KDRS prosesser og rutiner

 Elarkivar (standardisere/automatisere!)

 Elarkivar (standardisere/ automatisere!)

 Elarkivar (standardisere/ automatisere!)

 ESSArch Tools + Arkade 5 snart?

 ESSArch Preservation Platform

Depot prosesser og rutiner

https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/ProsessDigitaltDepot-filer/png_4.htm
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/ProsessDigitaltDepot-filer/png_5.htm
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/ProsessDigitaltDepot-filer/png_6.htm
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/ProsessDigitaltDepot-filer/png_7.htm
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/ProsessDigitaltDepot-filer/png_8.htm


• A4.1 Oppretting av testlogg

• A4.2 Teknisk konsistent, 
korrekt og komplett

• A4.3 Struktur- og formatkrav

• A4.4 Tekniske- og bevaringsmetadata

• A4.5 Sjekksummer i enkeltfiler

4. KDRS prosesser og rutiner

Depot prosesser og rutiner : A4 Testing - Decom auto ordne

 Elarkivar (standardisere/automatisere!)

 SIARD Decom auto ordne med malsett
Elarkivar tester (standard/automatisere!)

 SIARD Decom auto ordne med malsett

 SIARD Decom auto ordne med malsett

 Elarkivar (standardisere/automatisere!)

https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A4-1_OpprettingTestLogg.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A4-2_TekniskKonsistens.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A4-3_StrukturOgFormat.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A4-4_TekniskMetadata.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/Dokumenter/Rutiner/A4-5_SjekksummerFiler.pdf
https://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V2.02/ProsessDigitaltDepot-filer/png_6.htm
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• Decom ordner SIARD Tabelluttrekk ved gjenbruk av system malsett

• Tabeller, kolonner og relasjoner beskrives av malsett + tilpasses uttrekk

• Produksjonsdokumenter transformers til PDF/A

• Generell testing med rapporter (likt for alle systemer)

• System-tilpasset testing med rapporter

• => Elarkivar halvautomatisk (standardisere/automatisere!)

5. KDRS produksjonslinje

Depot produksjonslinje : A4 Testing - Decom auto ordne



5. KDRS produksjonslinje
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Decom malsett – Tabell prioritet

• HIGH            Høy prioritet

• MEDIUM     Middels prioritet

• LOW             Lav prioritet

• SYSTEM       System-tabell

• STATS           Statistikk-tabell

• EMPTY         Tom - ingen rader i tabell

• DUMMY      Dublett/Ikke bevaringsverdig e.l.

• => Arves fra Decom malsett til uttrekket!

5. KDRS produksjonslinje



5. KDRS produksjonslinje

KDRS Metadata - Tabeller – oversikt og detaljer
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5. KDRS produksjonslinje



Decom malsett lukker etterslepet avsluttede systemer

 Automatisk ordning av kaos elarkiv uttrekk

 Tabeller, felter og relasjoner beskrives (med entitet for prosessering)

 Arkivversjon PDF/A for dokumenter

 Standardisere og automatisere tester og rapporter

 Elarkivar kontroll uttrekkets tabeller (Decom + XQuery rapporter)

 Elarkivar kontroll SIARD til Database (Visuelt + SQL spørringer)

 DIP formidling (Noark 5, Database, SIARD, ?)

5. KDRS produksjonslinje



Ta gjerne kontakt om relaterte emner, vi ønsker aktiv erfaringsutveksling:

KDRS prosesser og rutiner
KDRS produksjonslinje (Noark 3/4/5 + SIARD/ADDML Tabelluttrekk)
Decom malsett
Lukke etterslepet
Standardisering og Automatisering av Tester og Rapporter
Formidling

Samkjør resultater og utfordringer med oss, slik at vi sammen bidrar til
kompetansebygging og økt kvalitet og kvantitet i bevaring og formidling.

Torbjørn Aasen

Mobil: 924 65 108

Epost: torbjorn.Aasen@ikamr.no

Spørsmål?

mailto:torbjorn.Aasen@ikamr.no

