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K N U T  K J O S Å S  O G  J A N N Y  S J Å H O L M



Plan for foredraget
 Vårt utgangspunkt
 Lovverk og tilsyn
 Våre forutsetninger

 Pilot på Digitalarkivets sikringsmagasin
 Bruk, strategi og erfaring med Digitalarkivets sikringsmagasin
 Opplasting i praksis
 Prosjekt på sikring, uttrekk og langtidslagring i Nordhordland
 Prosjekt på sikring, uttrekk og langtidslagring for alle eierkommunene

 Spørsmål?



Kontekst – Hvem er vi?

 24 eierkommuner
 Holder til i Bergen
 Driver med rådgivining, ordning og 

rydding av arkiv, formidling, 
skanning og digitisering
Økt fokus på sikring av digitale 

arkiver



 Faksimile 



Lovpålagt oppgave

 Arkivforskrifta § 13 og Riksarkivaren sin forskrift §§ 4-4 - 4-6 har krav 
om handtering av periodisert elektronisk arkivmateriale. Regelverket 
har føresegner om lagringsmedium, organisering av datauttrekk og 
krav til dokumentasjon av system og innhald i system. 

 Arkivforskrifta § 18 seier at offentlege organ skal overføre eldre og 
avslutta arkiv til arkivdepot. 





Våre forutsetninger

 Digitalt depot siden 2005
 KDRS siden 2019
 Kommunereform

 Ikke-systematisk mottak av 
databasesumper og 
leverandøruttrekk



Ny og gammel gjeld

 Etterslep på 120 system
 Hjelp fra utsiden
 Stor ryddejobb – rasjonell og pragmatisk tilnærming
 Bygge kompetanse og selvtillit
 Produsert SIARD-uttrekk siden sommeren 2021



Pilotprosjektet
 Interesse blant våre kommuner for Digitalarkivet som sikringsmagasin
 Kontrakt høsten 2021 –> Avtale februar 2022 -> Pilotperiode februar 

til mars -> Evaluering april -> Driftsavtale juni
 Suksesskriterier:
 At opplasting og overføring fungerte som forventet 
 At alle datasettene skulle bli bevart i Digitalarkivets bevaringsløsning  
 At løsningen skulle være effektiv og ikke binde opp for mange ressurser.  
 Det var også sentralt at begge parter skulle ta læringsutbytte av piloten og at 

svakheter ble avdekket og avklart underveis. 



 .











Sikring, uttrekk og bevaring i Nordhordland
 Separat prosjekt
 Samarbeid mellom IKT Nordhordland, 

Region Nordhordland – Digitalisering og 
innovasjon, Kommunearkiv ordninga i 
Vestland og IKA Hordaland
 Utvikle løype, kartlegging og 

bevaringsvurdering i fellesskap
 40 systemer til depot
 12 kommuner innenfor lov/forskrift mht. 

uttrekk
 Deponeringsplan



Effekt og plan videre

Økt motivasjon og engasjement
 Tiltro til Arkivverket og nasjonale fellesløsninger
Mål om at alle kommunene våre skal blir tømt for etterslep innen året 

er omme
 Arkivstatistikken 2022



Spørsmål?

 Skriv til oss: post@ikah.no
 Janny.sjaaholm@ikah.no
 Knut.kjosaas@ikah.no

mailto:post@ikah.no
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