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Folloarkivets dagskonferanse 
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• De er nå sortert i en rekkefølge som gjør at jeg på 45 minutter får sagt 
noe fornuftig om hvorfor ISO-standarder for 
dokumentasjonsforvaltning gir mening
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Her er det ca 57 foiler
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• Innledning – et par ord om arkivloven som 
dokumentasjonsforvaltningslov (eller svakhetene med den)

• En kort innledning om dokumentasjonsforvaltning – hvorfor denne 
tilnærmingen er hensiktsmessig
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Hva inneholder dette foilsettet?

§ 1.Føremål.

• Føremålet med denne lova er å 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.
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Arkivloven

Formålet med arkiv
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1. Sikre tilgjengelighet på korrekt 
informasjon

2. Dokumentere inngåtte avtaler og 
kontrakter

3. Dokumentere rettigheter og forpliktelser 
overfor andre

4. Dokumentere spor av egen aktivitet

5. Sikre forsvarlig dokumentasjon av vedtak 
og beslutninger

6. Sikre kvalitet og forutberegnlighet vedtak 
og beslutninger av alle typer

7. Sikre innovasjon

8. Sikre forsvarlig, korrekt og oppdatert 
dokumentasjon på virksomhetens tekniske anlegg 
og infrastruktur

9. Ivareta interesser, rettigheter og forpliktelser 
overfor virksomhetens ansatte og medarbeidere

10. Dokumentere virksomhetens forpliktelser og 
rettigheter overfor kunder og 
forretningsforbindelser

11. Beskyttelse mot søksmålsrisiko, og ivaretakelse av 
dokumentasjon i henhold til rettslige formkrav

12. Dokumentere etterlevelse av lovpålagte krav fra 
overordnede organer og virksomheten
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Diverse litteratur, ISO 15489-1…

Formålet med arkiv

• Gjennom en kvalitetssikret dokumentasjons(forvaltnings)funksjon 
(Records management funksjon)

• Gjennom en bevisst holdning til – og evne til å identifisere sine egne 
dokumentasjonsbehov

• Gjennom systemer, prosesser og teknologi som ivaretar 
dokumentasjonskravene i henhold til bestemte formål. 

• Gjennom at dokumentasjonsfunksjonen får en aktiv ledelsesforankring

• Gjennom at forretningsområdene får et bevisst forhold til behovet for å 
sikre dokumentasjon som en del av sine arbeidsprosesser
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Hvordan
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• Er det noen av dere som sliter med å få ledelsen i kommunene deres til å 
forstå konseptet arkiv?

• Foreligger det svakheter i arkivloven og forskriften som gjør den vanskelig å 
bruke og forstå?

• Hvordan finner jeg fremgangsmåter for å sikre dokumentasjon som ikke er 
omfattet av arkivlovens bestemmelser, men som kommunen likevel må ta 
vare på i 40 – 50 år av hensyn til rettigheter

• Hvordan får jeg oversikt over og stilt arkivtekniske krav til fagsystemene
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Og ikke arkivloven med forskrifter

Hvorfor ISO-standarder for arkiv

• Hva er det med arkivloven?

o Den er har eksistert siden 1992

o Den trådte i kraft 1.1.1999 – altså over 16 år siden

o Forskriftene er ett sted mellom 16 og 17 år gamle

o En rekke av bestemmelsene og veilederne fungerer ikke i en digital hverdag

- Arkivplanmalen

- Bevaringsutvalgets innstilling
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Disse standardene kan hjelpe dere med å finne ut

Det er det!
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• Den fungerer ikke som en dokumentasjonsforpliktelseslov

• Du finner ikke tilstrekkelig hjelp til å ivareta dine 
dokumentasjonsforpliktelser i 

o Kommuneloven

o Opplæringsloven

o Lov om eldreomsorg

o … og alle de andre lovene som understøtter det kommunene driver med

Riksarkivarforskriftens kapittel 4 er minimumsbestemmelser som strengt tatt ikke er 
tilstrekkelig til å ivareta kommunenes egne dokumentasjonsforpliktelser
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Arkivlovens- og forskriftens problem

• Dersom journalføringspliktbestemmelsene forsvinner fra 
arkivforskriften har ikke Riksarkivaren nesten ikke myndighet til å 
pålegge forsvarlig arkiv
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Interesting fact
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• Implisitte dokumentasjonskrav

• Og ikke minst finne fremgangsmåter og metoder for å løse disse 
dokumentasjonskravene

• Det er altså her standardene kan hjelpe der

11

Da må dere forsøke å avdekke

• En oversikt over kartet av utvalgte ISO-standarder

• En gjennomgang av ISO 15489-1 (2001) Information and 
documentation Records management Part 1 General

• En kortfattet gjennomgang av ISO 3o3o1 
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Kortfattet disposisjon
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• I områder de kan brukes på – og hvilke saksfelt de dekker

• Systemene dekker både organisatoriske forhold

o Hvordan organisere arkivet – hva slags krav stilles til en arkivfunksjon – altså tjenesten

o Hva tjenester skal et arkivdepot levere og hvilke krav skal stilles til det

• Og tekniske krav til systemer som skal håndtere arkiv

o Funksjonelle krav til systemer – enkelte av standardene er på mange måter bedre og mer 
egnet enn Noark-5 standarden fordi de fokuserer på det som skiller arkivsystemer fra 
andre systemer
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Et forsøk på å gruppere standardene

Standardene – system versus organisasjon

Organisering av funksjoner og oppgaver og 

grunnleggende om hva dette feltet er
Funksjonelle krav til systemer
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Arkivdepot versus arkivdanning

DepotDanning

En tredje tilnærming – styring og policy – retningslinjer for 

utforming av instrukser

Styring Instrukser

Denne er på vei
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• Hvorfor?

o Fordi den er grunnloven

• Da den kom var den endelig en standard som tok arkiv eller 
dokumentasjonsproblemet på alvor

• Endelig noe man kan bruke som ikke snakker om dokumentasjon som 
om det var noe som dreide seg om arkivloven
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Gjennomgang av ISO 15489-1

• Mange ordlister og ulike begreper blir benyttet på ulike måter i 
standardene

• Ny ISO 15489-1 som er under arbeid vil kanskje standardisere 
begrepene mer?
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Utfordring når det gjelder terminologi
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• Scope eller nedslagsfelt

• Normative referanser

• Begrepsapparat

• Policy og ansvar

• Krav til records management

• Design og innføring av et 
dokumentasjonsforvaltningssyst
em

• Dokumentasjonsprosesser

• Revisjon og kvalitetssikring

• Opplæring

19

Dokumentasjonsforvaltningens

En standard bestående av følgende elementer

• Kapittel 3 Terms and definitions

o ISO 30300 oversatt til norsk, mens 30301 arbeides det med norsk oversettelse avI tillegg 
holder den nye 15489-1 på å samordne terminologi og begrepsapparatet med 30300-
serien

• Ellers og generelt for standardene litt forvirrende begrepsbruk når man 
graver seg ned i dem
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Disposisjonen i standarden er følgende
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Fordeler ved arkiv- og dokumentstyring

Hvilke interesser, behov og forhold som ivaretas ved hjelp et bevisst forhold til 
dokumentasjonsforvaltning

Kapittel 4 Benefits of records management 

• Fordeler ved arkiv- og dokumentstyring

• Hvilke interesser, behov og forhold som ivaretas ved hjelp et bevisst forhold 
til dokumentasjonsforvaltning

Kapittel 4 Benefits of records management 
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• Hvilke lover, forskrifter og andre bestemmelser er det dere er underlagt

• Har dere egentlig andre arkivlover enn bokføringsloven – ja

o Dokumentasjonskrav i opplæringsloven

o I kommuneloven

o I lover som regulerer vannforsyning og kloakkanlegg

o Eksplisitte og tydelige dokumentasjonskrav knyttet til reguleringsplaner

Dokumentasjonsforvaltningens regulatoriske 

omgivelser

Kapittel

• Retningslinjer

• Ansvar

• Policy – og ansvar

• Stiller krav om at organisasjonen skal utarbeide et overordnet dokument som setter 
opp hvilke krav som skal stilles til arkivdanningen. Dette dokumentet skal være 
godkjent på høyeste administrative nivå i organisasjonen. Det bør delegeres et ansvar 
nedover i organisasjonen for å understøtte beslutningene / arkivdanningen på en slik 
måte at det er mulig å identifisere et direkte ansvar for all arkivdanning som foregår 
og som kan oppstå

• I dag finnes kravene tydeligere formulert i ISO 30300 som jeg nevnte tidligere

Kapittel 6 Policy and responsibility
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• Krav til dokumentasjonsforvaltningsfunksjonalitet eller egenskaper 
som skiller dokumentasjon fra dokumenter

• Kjennetegn ved en record eller et arkivdokument

• Hva er skillet mellom en elektronisk record og en publikasjon?

o Autentisitet / Proveniens

Kapittel 7 Records management requirements

• Generelle krav, proveniens metadata

• Autentisitet

• Holdbarhet

• Integritet 

• Brukbarhet - useability

o At det faktisk er mulig å bruke dokumentet i en eller annen fremtidig sammenheng 

Kapittel 7 fortsatt
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I originalversjon

• I kapittel 8 Systemene må ha funskjonalitet for å oppfylle (indirekte 
sammen med det organisatoriske apparatet) krav for å opprettholde 
dokumentasjonens tilsiktede egenskaper

• Arkivsystemer eller dokumentsystemers kjennetegn (se 16175-2)

• Design og implementering av dokumenthåndteringssystemer

• Design og implementeringsmetodikk

Kapittel 8 Design and implementation (altså kravspesifikasjon til system) 

og overordnet opplegg – typisk når dere innfører noark-5 løsninger
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• Konstruksjon eller design og implementering av et system (elektronisk 
system arkivdanning) metodologi:

o Forstudie

o Studier av  forretningsprosesser

o Kravene til recorden – hva skal dokumenteres hvilke deler av forretningsprosessene må 
fanges opp

o Vurdering av eksisterende løsninger

o Strategier for å i vareta dokumentasjonsbehovene

Her feiler svært mange – man begynner med systemet fremfor å kartlegge behovene

Kapittel 8 fortsatt

• Krav til prosesstyring og kontroll

• Identifisere hvilke dokumenter som skal 
fanges opp

• Identifisere hvor lenge de skal fanges opp

• Dokumentfangst som sikrer proveniens

• Registrering

• Klassifikasjon

For eksempel ISO 26122 – workprocess
analysis for records

• Lagring og håndtering

• Sporing

• Implementere bortsetting / 
kassasjon

• Dokumentere prosesser

Kapittel 9 Records management processes and controls
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• Stiller krav til at alle slike prosesser skal dokumenteres. Arkivplan kan 
for eksempel være den måten dette gjøres på.

• Det er også nødvendig å foreta en løpende vurdering av systemene

• Kapittel 11 Training

o Opplæring

Kapittel 10 Monitoring and auditing

ISO 15489-2 – Dirks methodology
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• Som kanskje er viktigst for dere – som ledd i å vise at arkiv er en del av 
kommunenes generelle kvalitetssystemer

• Jeg antar de fleste av kommunene har detaljerte kvalitets- og 
styringssystemer for å ivareta

o Leveransekvalitet på helsetjenester – hva er tilstrekkelig omsorg på sykehjemmet

o Kvalitet og bemanning på barnehager og skoler

o Internkontrollsystem for informasjonssikkerhet (i henhold til krav fra 
pers0nopplysningsloven

33

Går vi løs på og gjennomgår den standarden

Etter en runde med grunnloven

• Arkivplan?

o For arkivets egne aktiviteter

• Men – har dere en detaljert oversikt over – dokumentasjonskravene til 
alt det andre

o Har dere formulert eksplisitt hva slags arkiv dere skal ha?

34

Har dere et internkontrollsystem for arkiv
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ISO 30301 (2011) 

Tatt fra et tidligere frokostseminar

• En kommune må forholde seg til 20 ulike lover, forskrifter og 
bestemmelser om informasjonssikkerhet – en god del motstridende 
(Haug 2006)

• Tilsvarende er dokumentasjonsforpliktelser utenom arkivloven i 
samme situasjon – nesten alltid implisitt og ikke eksplisitt formulert

• Hva gjør man? 

o Man bestemmer seg for eksempel for å organisere dokumentasjonsfunksjonsrutiner og 
prosesser i forhold til en minstenorm – for eksempel standardene jeg skal snakke om!

Eksempel
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• En standard innenfor «familien» - Management System Standards 
(MSS)  - et sett med verktøy for å gi ledelsen i en organisasjon mulighet 
til å realisere en systematisk og verifiserbar kontroll med visse områder 
i en omgivelse som understøtter god forretningsskikk

Hva er det vi snakker om her

• NS/ISO 27005 - 2005 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker -
Styringssystemer for informasjonssikkerhet – Krav

• Systemer for kvalitetsstyring – Krav (NS/ISO 9001:2008)

• NS-EN ISO 14001:2004 Miljøstyringsstandarder

(Et lite utvalg)

Andre kjente MSS standarder som dere sannsynligvis 

kjenner til
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Hva har vi fått

• Et autoritativt begrepsapparat for leverandører og kunder, forelesere, 
brukere når det gjelder dokumentasjonsforvaltning

• Man får spesifisert et kvalitetssikringssystem som ikke har noe med den 
begrensede delen av arkivene som «tilfeldigvis» skal langtidsbevares i 
henhold til arkivloven

• Virksomheter (for eksempel offentlige) med spesielle og langvarige 
dokumentasjonsforpliktelser kan bygge sin dokumentasjonsfunksjon rundt 
disse kravene  og tilpasse dem – lovpålagte krav

ISO 30300 er oversatt til norsk

• Et kvalitetssikringsregime for dokumentasjonsforvaltning i  enhver 
virksomhet

• Definerer kvalitetssikring som del av det 

Den definerer altså krav til et
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Kortfattet gjengivelse av hovedelementene i standarden

• Den organisatoriske sammenhengen som 
dokumentasjonsfunksjonen inngår i 

• Forretningsmessige, og lovpålagte krav

• Nedslagsfeltet til 
kvalitetssikringssystemet

• Lederskap og ledelsesforankring

• Organisatoriske forhold og 
ansvarsfordeling

• Risiko og mål

• Støtte fra ledelsen

• Ressurser|

• Ferdigheter

• Bevissthet og opplæring

• Dokumentasjon på rutiner og 
systemer

• Krav til dokumentasjons eller 
arkivfunksjonalitet i systemene 
som skal støtte virksomhetens 
forretningsprosesser

Standarden stiller krav til kvalitetssikringssystemet på følgende områder:
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• Hvilke prosesser og kontroll tiltak som må gjennomføres

• Og ikke minst – en sjekkliste for egenevaluering

Siste delen av standarden

• ISO 14721-2003 – rammeverk og begrepsapparat for etablering av en 
langtidsbevaringsfunksjon

• ISO 30300 serien Kvalitetssikringssystem for 
dokumentasjonsforvaltning – tilsvarer ISO 9001 og lignende 
standarder som du kan sertifisere organisasjonen din etter

Overordnede standarder - rammeverk



25.11.2015

23

• ISO 16175-2 og 16175-3

• Information and documentation -- Principles and functional 

requirements for records in electronic office environments --

Part 2: Guidelines and functional requirements for digital 

records management systems – 3: business systems

Funksjonelle krav til systemer

• ISO 18492:2005 Long-term preservation of electronic document-based 
information

Styringsdokument for langtidslagring
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• Jeg koser meg virkelig med den. Ikke fordi den gir meg så mye direkte 
nytt, men fordi den gir meg noe jeg kan slå i bordet med – en sjekkliste 
over ting som gjelder troverdighet til dokumentasjon. Etter å ha 
kvalitetssikret dokumentfangst prosedyrer i relasjon til denne – kan jeg 
gå til juristene sammen med oppdragsgiveren min og si at vi har tatt 
hensyn til alle relevante forhold

ISO 15801 Requirements for authenticity and reliability

Bare se på denne Innholdsfortegnelsen

• Hemmeligheten ligger i detaljene!
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• Information and documentation -- Principles and functional 
requirements for records in electronic office environments -- Part 1: 
Overview and statement of principles

• Information and documentation -- Principles and functional 
requirements for records in electronic office environments -- Part 2: 
Guidelines and functional requirements for digital records 
management systems

ISO 16175 (2011)

• Disse standardene og ISO 15489

Greia – tett innholdsmessig kobling mellom
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Hovedpunkter – 3 hovedkapitler

• Introduksjon

• Guidelines

• Functional requirements

• APPENDICES

ISO 16175-3 Guidelines and functional requirements for 

records in  business systems 

• Why is it important to have evidence of business processes and 
activities?

• The business systems landscape and records

• Using the functional requirements

• Entity relationship models

Guidelines
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• Creating records in context

• Managing and maintaining records

• Supporting import, export and interoperability

• Retaining and disposing of records as required

Functional requirements

• Glossary

• Integrating records considerations ito the systems developement
lifecycle

• Further reading

APPENDICES
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• Benyttet for å snakke om fagsystemer og integrasjoner 

Neste figur – en bearbeiding av en figur fra standarden

Fagsystemet er 

ansvarlig for all 

arkivfunksjonalitet

Fagysystemet

lager og lagrer 

arkivdokumente

r

Fagsystemet 

lager 

arkivdokumenter

Dokumentasjons-

forvaltningssystemet 

er ansvarlig for visse 

funksjoner

Dokumentasjons-

forvaltningssystemet 

er ansvarlig for visse 

funksjoner

Dokumentasjons-

systemet lagrer og 

forvalter 

arkivdokumenter

Dokumentasjons-

systemet lagrer og 

forvalter 

arkivdokumenter

Fagsystemet inneholder all 

dokumentasjons-

funksjonalitet i systemet

Integrasjon med 

arkivsystem

Eksport til arkivsystem
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Konkrete caser hvor standarden har vært brukt

• Dokumentasjonspolicy for Utdanningsdirektoratet

• Kartlegging av dokumentasjonskrav i til nytt skoleadministrativt 
system for fylkeskommunene og Oslo kommune (For AFK)

• Dokumentasjonsforvaltningspolicy for virksomheten

5
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