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Autentisitet:
Autentisitet betyr ekthet eller opprinnelighet; det motsatte av en kopi eller 

forfalskning. I arkivsammenheng betyr det at et dokument er hva det gir seg 

ut for å være, for eksempel ved at identiteten til partene i en elektronisk 

kommunikasjon er riktig.

At det er ekte

Autentisitet og Integritet
- Grunnleggende prinsipper i informasjonsforvaltning

Integritet:
Egenskap ved data som gjør det mulig å oppdage om data har blitt endret på 

en uautorisert måte eller pga. feil. I arkivsammenheng er integritet et uttrykk 

for at arkivdokumentet ikke er klusset med, og at informasjonen gjengir de 

faktiske hendelser og forhold.

At det er korrekt



Om Arkivverkets tilsynsvirksomhet

Arkivverket fører tilsyn for å øke offentlig 

sektors arkivbevissthet og kompetanse, og for å 

kartlegge arkivtilstanden med sikte på å 

iverksette tiltak for forbedret 

dokumentasjonsforvaltning



Hvorfor har vi arkivtilsyn? 

Målet med tilsyn er å sikre at arkiver som har 

kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som 

inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig 

dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig 

for samtid og ettertid. 



Dere er heldige som får

besøk !



Hvem har ansvaret for arkivet?



Hvem har ansvaret for arkivet?



Hvilke avvik er de vanligste ved tilsyn?

Arkivplanen mangler oversikter over arkivene, og rutiner og 

planer for arkivarbeidet. 

Det er ikke iverksatt tiltak for langtidsbevaring av elektronisk 

dokumentasjon.

Arkivlokalene tilfredsstiller ikke arkivregelverkets krav.



Oppdater arkviplanen…





Hvor er hva ? Hva har vi hvor? (Bevaring og kassasjon) 



Flere kommuner bør gjøre dette…



BK - igjen



Alle gjør det men, er det lurt?

Konvertering…



UTREKK ??



Langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale



.
Uttrekk

Tabell
Noark

SIP Behandling

AIP DIP

Beskrive maler
BK vurdere
Lage innsynspakke
Konvertere til PDF-A

Lage arkivpakke
Teste uttrekk

Testrapport

DSMSikringslager

Innsyn 
interne

Portal

Dagligarkiv

Innsyn 
eksterne

Tilgjengeliggjøring | kommunen

Bevaring | IKA/KDRS

Decom

innsyn

Arkiv

Manuell prosess

…enn så lenge

Migrering

Elektronisk arkivbevaring

Prosess for bevaring og tilgjengeliggjøring



Når dette er gjort… 

Bare dekke kravet til lovverket – holder 

det?

Hva med innsyn ? Eksternt/Internt



https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere


•Tips ! 

•Fastpris, 

•Prosjektplan (utfordringer 

til levering)

•Tenk helhetlig

•Ta kontakt med IKA

•Har vi nevnt SIARD 

Utrekk?



Paal Tidemand

Paal.Tidemand@documaster.com

Mobil: 408 43 408 
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