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Dagens medlemmer
pr. 1. januar 2016

Aust-Agder museum og arkiv IKS

IKA Finnmark IKS
Interkommunalt Arkiv



Kommunedekning

• Pr. 1. januar 2016 - 11 medlemmer

– Er 63% av landets kommuner og fylkeskommuner 

med i KDRS via det interkommunale og 

fylkeskommunale arkivsamarbeidet.

– Vi arbeider for at det vil komme flere medlemmer 

med i samarbeidet



Medarbeidere

• KDRS ansatte i november 2015 en ny 

medarbeider – Peter Værlien

• Dette er i tillegg til undertegnede og Axel 

Karlsen.

• En hjelpe arbeider i ca. 25%

• Økonomifunksjonen utføres av eksternt byrå



• KDRS skal bistå kommunearkivinstitusjoner 

(KAI) med å yte en 

– nasjonal samordnet tjeneste som ivaretar de 

faglige kravene til langtidslagring av digital 

informasjon skapt i kommuner og 

fylkeskommuner

Hovedmålsetning



Vi tar harddisken?

• Forutsetningen for å legge inn elektroniske 

arkiver i depot er:

– Uttrekk fra arkivsystemet må være i henhold til 

definerte krav

– Uttrekk må inneholde nødvendige metadata

– Behandlingen av uttrekk må være sporbar

– Uttrekk må kvalitetssikres før det legges inn i 

digitalt depot



Kvalitetssikring

• Eksempel på hva som kan skje:

Uttrekk A Uttrekk B Database

Sakstabell 8 945 8 935 8 935

Antall papir 8 945 1 168 1 168

Journaltabell 33 230 33 369 33 747

Antall papir 33 230 0 4 228

Petter B. Høiaas, IKA Kongsberg



Kvalitetssikring forts.

Dokumenter

Kun aktive filer med i uttrekket

Aktive filer i tabellen Arkiv: 47 646

Filer med i uttrekket: 28 667

Avvik: 18 979 

Petter B. Høiaas, IKA Kongsberg



Hvor er vi nå?



Arbeidsprosesser digitalt depot

• Prosessmodellen

• Rutiner

• Dokumentasjon

– Malene

– Referanse dokumenter

– Krav/rammeverk



Kryssreferanse for å verifisere 

prosessen mot kravene

Node

A. Organizational Infrustructure

3.1.1 A1.1 A1.0
må ha 
- strategisk plan
- Visjon / formål, utviklingsmål

C1

3.1.2 A1.2 A2.0 C1

3.1.2.1 A2.1
må ha krise- og beredskapsplaner (økonomisik plan). 
Hva depot gjør med deponerte materiale når depotet blir nedlagt?
 - leveres tilbake til eiere for kommunalt materiale

C1

3.1.2.2 A2.2 C1

3.1.3 A3.0 C1

3.2.1 A2.1 C1

3.2.1.1 C1

3.2.1.2 A2.2 C1

3.2.1.3 A2.3 C1

3.3.1 A3.1 2 C1.0
Institusjonens politikk for å bevare digitalt skapt arkivmateriale og prosedyrene for å iverksette den må være allment 
tilgjengelig, og oppfattes som autoritativ og praktisk anvendelig av de organer og miljøer som den omfatter.

Alt

3.3.2 C2.0 Hvilke tiltak er gjort for å nå strategisk målsetting?

3.3.2.1 A3.2 C1

3.3.2.2 A3.3 C1

A3.4 C1

A3.5 C1

3.3.3 A3.6 4 C3.0
Det må bevares dokumentasjon om endringer i metodegrunnlag, prosedyrer og infrastruktur med vekt på å beskrive 
konsekvenser for bevart materiale.

C2

3.3.4 A3.7 C4.0
Transparency
policy, prosess- og rutinebeskrivelse her er også fornuftig for papir depot.
Papir depot skal også ha policy, prosess- og rutinebeskrive på plass for depotets transparency

C1
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Metodikken og prosedyrene for å bevare digitalt arkivmateriale må være fullstendig dokumentert, og gjenstand for jevnlig 

evaluering og revisjon for å forholde seg til teknologiutviklingen, endrede omgivelser og interne behov.

Organisatorisk infrastruktur

B1.0

Institusjonen må ha en stab med adekvat kompetanse, arbeidstrening og rollefordeling. For depotfunksjonene spesielt bør 
bemanningen dimensjoneres og struktureres med sikte på å oppnå sertifisering i en TRAC-basert evalueringsprosess for 

digital langtidsbevaring. Følgende dokumentasjon må foreligge:
a) en vurdering og beregning av bemannings- og   kompetansebehovet i relasjon til virksomhetens  aktiviteter og 

forpliktelser,
b) en plan for kompetanseutvikling basert på        utviklingsmål, spesielt for digital                        langtidsbevaring.

A Ledelse og rammebetingelser

C2.1



Vår prosessmodell

http://www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot.htm











Prosessene

• Forutsetning for bruk av digitalt depot

• Arbeidsprosessene må ha forankring i ledelsen

• Inkluderer også rutiner for informasjons-

sikkerhet

• Databehandleravtale til arkivskaper hvor det 

er arkiv med personopplysninger

• Tjenesteavtale mellom KDRS og IKA



Status digitalt depot



Hva er blitt utført

Testing

•Reelle data

•Ulike størrelser

•Sluttføre 
avtaler

•Etablert 
UNINETT linjer 
på lokasjonene

•Planlegge kurs

•Ferdig mars 
2016

Flytting

•Utarbeidet 
dokumentasjon

•Ned rigging av 
utstyr i 
Trondheim for 
transport til 
Oslo

•Ned rigging av 
utstyr i 
Trondheim for 
transport til Mo 
i Rana

•Transport

Oppsett 
lokasjon

•Montere opp 
utstyr og teste i 
Oslo

•Montere opp 
utstyr og teste i 
Mo i Rana

•Ferdig montert 
og testet 28. 
april

Produksjon

•Drift fra 1. mai 
2016

•Gjennomført 
kurs i bruk av 
ESSArch Tools 
og ESSArch 
Preservation
Platform 9. juni

•Planlegger nytt 
kurs senere



Komponenter digitalt depot
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EssArch Hovedserver

• Alarmsikret med overvåkning

• Designet for disk kapasitet inntil 100 TB

• Initiell kapasitet på 20TB

• Utstyrt for fjerndrift

• Driftsovervåkes fra kontor i Trondheim

• Virtualisering

• Backup server er omtrent lik



Design 

hovedserver



Mediaserver

• Alarmsikret med overvåkning

• Designet for tape kapasitet inntil 1,8 PB

• Initiell kapasitet på 750 TB

• Utstyrt for fjerndrift

• Alt utstyr overvåkes fra Trondheim



Design 

Mediaserver

(Tape robot)



Ferdig oppsett
750 TB (120 taper)



Tape robot – LTO6



Nettverk

• Redesignet nettverks topologi

• Tre ulike nett

– Administrasjon (grønn)

– Teknisk (sort)

– Sikkert (rød)

• Alle KDRS lokasjoner har fiber ( >= 1 Gb)

• Oppkobling fra medlem med 2-faktor VPN 

identifisering



ESSArch Preservation Platform

• Ny programvareoppdatering for KDRS

• Noe forbedret brukergrensesnitt

• Mulighet for fjernlagring – over internett

(Mediaserver)

• Nye versjoner av ESSArch Tools



Digitalt depot





Viser hvilke media 

arkivpakken er lagret på



KDRS digitalt depot

• Hvert medlem har sitt eget depot (virtuell 

maskin)

• Hvert medlem har sin egen tape serie
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Avtaler

• Før arkivpakker kan legges inn må nødvendige 

avtaler på plass

– Tjenesteavtale mellom KDRS og IKA

– Databehandleravtale IKA - kommune



Risikovurdering

• Gjennomført risikovurdering i forhold til 

digitalt depot



Hvilke krav stilles

• Institusjonen må ha etablerte og sporbare 

arbeidsprosesser for arbeid med digitalt depot

• Etablert internkontroll knyttet opp mot 

informasjonssikkerhet

• Etablert nødvendige avtaler med arkivskaper 

og KDRS



Hva nå?

• Fokus på å etablere metoder for enkelt å 

kunne lage innsynsløsninger med enkle 

søkemuligheter i det deponerte materialet

• Målet er at arkivskaper etter deponering av et 

elektronisk arkiv, får tilbake en innsynsløsning 

som kan benyttes for oppslag i materialet

• Gamle IT-systemer kan dermed saneres – og 

kostnader spares



KDRS prosjekter

• Prosjekt for bedre verktøy

– Produksjonslinje for bevaring og formidling av 

elektroniske arkiv fra kommunal sektor

– Prosjektleder Geir Utmo, Fylkesarkivet i Sogn og 

Fjordane

– Beløp kr 500 000

– Engasjert Documaster for utvikling av verktøyet



KDRS prosjekter

• Nytt prosjekt innvilget midler (26.05.2016)

– Noark-5 innsynsløsning 

– Prosjektleder KDRS

– Beløp kr 450 000

– Er under etablering nå i høst 2016



Samdok

• KDRS deltar aktivt i prosjektgruppen «Arkiv i 

eForvaltning»

• Ansvarlig for oppgaven «Kompetansemiljø 

elektroniske arkiv» - ferdigstilt juni 2016

• «Digitalt depot for kommunal sektor»

• DIASII – vurdere depotsystem – og bruk

• eArkiv – nå blitt MAVOD



Planlagt aktiviteter

• KDRS samling : høsten 2016

– Riksarkivet og KDRS skal prøve å få til en felles 

samling over to dager i Oslo - dato kommer snart

– Ser på muligheten for nytt ESSArch kurs



Sammen er vi sterke!


