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Forvaltningsforum

Opprettet i 2018 som arena for 
samhandling og kommunikasjon

Oppfølging av MAVOD-rapporten

Anbefalt i DIAS-prosjektet

Foreslått som oppfølging av 
SAMDOK



Hvorfor

Samarbeid og involvering

Sikre forankring

Sikre sammenheng mellom produkter

Forutsigbar utvikling

Etablering av praksiser

Identifisere behov



Forholdet til arkivsektor

• Diskutere, identifisere og forstå behov

• Samarbeide og gi råd basert på disse 
behovene

• Ingen egen beslutningsmyndighet

• Avhengig av å spille inn forslag til 
overliggende organer/ledelse i 
virksomheter i sektoren



Virkeområde og avgrensning

Arkivskaper Arkivdepot Arkivbruker

Søke Bruke HøsteDele

§

Bevare
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Arkivskaper Arkivdepot Arkivbruker

Søke Bruke HøsteDele

§

Bevare



Forholdet til leverandører

Vi ønsker at Forvaltningsforumet skal 
være uavhengig av leverandørene

Kan være aktuelt å ha egne 
brukermøter hvor leverandører blir 
invitert inn



Organisering

Sjefsarkitekt
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De første produktene

DIAS-standardene

ADDML

Arkade 5 / Arkadukt

Filformater



Nye produkter

Enhetlige praksiser for mottak

KDRS-produksjonslinje (den trinnvise 
metoden)



Enhetlige praksiser for mottak

Gevinster:

• Enhetlig praksiser i arkivsektoren

• Enklere for den enkelte saksbehandler å avgjøre

• Kortere saksbehandlingstid for mottak

• Hensiktsmessige krav og tester

• Legget til rette for automatisering

• Økt opplevd kvalitet på mottakstjenesten 
arkivsektoren leverer til forvaltningen



KDRS-produksjonslinje

Den trinnvise metoden og fremgangsmåte

• Deling av praksiser

• Felles utvikling av metode

• Sees i sammenheng med andre produkter  
i arkivsektoren



Spørsmål og innspill:

Henvendelser kan sendes til

forvaltningsforum@arkivverket.no

Se også informasjon om Forvaltningsforum 
på arkivverket.no

mailto:forvaltningsforum@arkivverket.no

