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Arkivlov med forskrifter

VIII. Bestemmelser om elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som 
depositum til Arkivverket

Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner

Gitt med hjemmel i arkivforskrifta §5-12

Riksarkivaren 01.06.2002

DIAS – Digital arkivpakkestruktur

Krav til innleveringspakke (SIP)

http://lovdata.no/forskrift/1999-12-01-1566/§8-1
http://www.kdrs.no/prosjekt/Dokumenter/ReferanseDokumenter/Normalinstruks for arkivdepot i kommunar og fylkeskommunar.pdf
http://www.kdrs.no/prosjekt/Dokumenter/Krav/DIAS_Sluttrapport-Del1.pdf
http://www.kdrs.no/prosjekt/Dokumenter/Krav/SIP.html


SAMDOK – Samla samfunnsdokumentasjon  
https://samdok.com/

Arkiutvikling - Prioriterte oppgaver 2016

SAMDOK 3 Tjenestegrensesnitt mot Noark 5 (fra 2015/8)

SAMDOK 4 Standardisering av “virksomhetsspesifikke” metadata (fra 2015/12)

SAMDOK 8 Forprosjekt_

Utvikling av standardiserte utvekslingsformater for kommunal sektor

SAMDOK 9 Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystemer

https://samdok.com/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/SAMDOK/Prioriterte-oppgaver2/Prioriterte-oppgaver-2016
https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/01/pri2016-eforv-3_tjenestegrensesnitt-noark5-viderefc3b8ring-2015-8.pdf
https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/01/pri2016-eforv-4_std-virksomhetsspesifikke-metadata-viderefc3b8ring-2015-12.pdf
https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/01/pri2016-komm-8_forprosjekt_standardiserte-utvekslingsformater-for-kommunal-sektor-ny.pdf
https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/01/pri2016-komm-8_forprosjekt_standardiserte-utvekslingsformater-for-kommunal-sektor-ny.pdf
https://samdokdotcom.files.wordpress.com/2016/01/pri2016-komm-9_metodikk-for-bevaring-fra-kommunale-fagsystemer-ny.pdf


SAMDOK 2016–8 Oppvekst Skole pilot

• Inngå avtale med kommuner som ønsker å bli med som pilotkommuner for 
utvikling og implementering av det første standardiserte utvekslingsformatet.

• I første omgang gjelde leverandører som leverer systemer innen 
funksjonsområdet «oppvekst», nærmere bestemt systemer som dekker tjenesten 
«skole» i disse kommunene. 

• Videre vil prosjektet utvides og det vil bli aktuelt med et bredere samarbeid med 
leverandører innenfor de fleste tjenesteområdene i kommunal sektor.

• Mål å ha kartlagt nødvendige metadata i det skisserte området innen utgangen av 
august 2016. 

• Jobber nå med å etablere kontakt med aktuelle kommuner og leverandører som 
ønsker å delta i dette samarbeidet.



Prosesser for digitalt depot



Prosesser for digitalt depot

- A. Deponering, mottak og lagring i depot
(uttrekk og SIP innleveringspakke)

- B. Innsynsforespørsel (DIP visningspakke)

- C. Administrasjon

- D. Vedlikehold AIP (arkivpakke)

- E. Bevaringsplanlegging AIP





Prosesser – Uttrekk og SIP innleveringspakke

- A1-1 Kartlegging av system

- A1-2 Bevaringsplanlegging/vurdering

- A1-3 Avtale innlevering

- A1-4 Samle opplysning

- A1-5 Uttrekk / A1-6 Lage SIP

- A1-6 Utsending av SIP



Informasjon om innleveringen





Digital Depotforvaltning i DIAS-standarden



Mottakskontroll i Digitalt Depot



Integritetssikring i Digitalt Depot



AIP arkivpakke i DIAS-standarden



IKT ORKidé , kommuner og IKAMR saksgang
1. IKT ORKié tar Noark 5-uttrekk av ePhorte avsluttet arkivdel for hver kommune

2. IKT ORKidé lager SIP innleveringspakker

Pakker Noark 5-uttrekket inn i Riksarkivets foreskrevne tar-fil som lages sjekksum av

3. IKT ORKidé leverer SIP innleveringspakken til IKAMR som mottagende digitalt depot

4. IKT Orkide lager info.xml og InfoOmInnlevering.doc som sendes IKAMR etter at 
innleveringspakke SIP er mottatt

info.xml inneholder beskrivelse av SIP inkl. sjekksum.

InfoOmInnlevering.doc inneholder andre metadata/beskrivelse av innholdet i 
innleveringspakke SIP og arkivskaper.



IKT ORKidé , kommuner og IKAMR saksgang

5. IKAMR bekrefter mottak av Noark 5-uttrekk (SIP innleveringspakke, info.xml og 
InfoOmInnlevering.doc)

6. IKAMR setter mottatt innleveringspakke SIP i karantene for virussjekk.

7. IKAMR validerer mottatt innleveringspakke SIP

Hvis avvik meldes dette tilbake til IKT ORKidé og kommuna.

Avhengig av grad av feil så enten GODKJENNES eller AVVISES SIP innleveringspakke

8. IKAMR lager AIP arkivpakke av SIP innleveringspakke

9. IKAMR bevarer AIP arkivpakke i digitalt depot 

(ESSArch Preservation Platform)



Prolog ePhorte Noark-uttrekk 12 IKT ORKidé-kommuner 

12 Noark 4-databaser med arkivdel SAK1 periode 01.01.2008 - 31.12.2011

De fleste saker i avleveringen er dannet i Noark 4-database.

Men det vil også finnes Noark 5 saker

Databasene er migrert til Noark 5 på et ikke spesifisert tidspunkt.

IKT ORKidé har kontraktfestet brukerstyrt uttrekk fra ePhorte databasene.

Hvilken Noark standard ønsker eller krever IKAMR levert fra IKT ORKidé-kommunene?

Noark 4-uttrekksformat siden arkivdelene er skapt i Noark 4?

Noark 5-uttrekksformat siden arkivdelenes database er migrert til Noark 5?



Alternativ A) Noark 5-uttrekk via ePhorte Submission fra Gecko

Noark 5 uttrekksformat fordi Noark 5 ble introdusert i ePhorte 2.x

ePhorte Submission er ikke brukerstyrt avlevering, men styrt av en tekniker.

Bistand fra Evry med brukerstøtte til Submission og PDF-konvertering.

IKT ORKidé /kommunenes  databaser/arkivdeler vil bli oppdatert (rettet opp).

Dvs. saker vil være avsluttet og filer vil være konvertert til arkivformat PDF/a.



Alternativ B) Noark 4-uttrekk via Adjuva i Trondheim

Noark 4 var produksjonsmiljø for databasene under danning (periode 2008-2011).

IKT ORKidé /kommunenes  databaser/arkivdeler vil ikke bli oppdatert (rettet opp).

Dvs. saker vil forbli uavsluttet og dokumenter vil forbli i produksjonsformat.

(for eksempel .doc MS Word eller pdf som ikke er /a arkivformat)

IKAMR vil motta et korrekt Noark 4-uttrekk inklusiv dokumenter i arkivformat.



Noark 5-uttrekk fra Gjemnes kommune, SAK1



Karantene og virus-sjekk



Digitalt Depot logg





Info.txt

Avleverende Myndighet:Gjemnes kommune

Kontaktperson: Liv Iren Lillevevang Holten

Telefon: 95181857

ePost: liv.holten@gjemnes.kommune.no

Arkivskaper: Gjemnes kommune

Uttrekksdato: 2015-10-19

Uttrekksmetode: periodisering

Kommentar: test: uttrekkkomentar

Start dato: 2008-01-01

Slutt dato: 2011-12-31

Antallagringsenheter: 1



Info.txt

Produsentnavn= IKT ORKidé

Kontaktperson: Hans Arvid Johansen

Telefon: 92824617

ePost: hansa@kristiansund.kommune.no

SystemType: Noark 5 versjon 3.1

Versjon: 5.2.6.2

SystemNavn: ephorte5

Systemversjon: 5.2.6.2



Info.txt

Filnavn arkivuttrekk.xml

Sjekksum: ******

Algoritme: SHA-256

Filnavn addml.xsd

Sjekksum: ******

Algoritme: SHA-256



Info.txt

Arkivstruktur detaljer:

Filnavn: arkivstruktur.xml

Antall saksmapper: 3756

Antall journalposter: 10149

Antall dokumenter: 13412

Arkivskapere: Gjemnes kommune



Løpede journal validering

loependejournal.xml

Validert mot xml-skjema: loependejournal.xsd

Antall feil = 17

Antall linjer med feil = 17

cvc-complex-type.2.4.b the content of element 'korrespondansepart' is not complete. 
one of '{http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/loependejournal

:korrespondansepartnavn}' is expected.

http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/loependejournal


Offentlig journal validering

offentligjournal.xml

Validert mot xml-skjema: offentligjournal.xsd

Antall feil = 11

Antall linjer med feil = 11

cvc-complex-type.2.4.b: the content of element 'korrespondansepart' is not 
complete. one of '{http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/offentligjournal

:korrespondansepartnavn}' is expected.

http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/offentligjournal


Arkivstruktur validering

arkivstruktur.xml

Validert mot xml-skjema: arkivstruktur.xsd

Antall feil = 962

Antall linjer med feil = 1957 (hovedsakling 2 linjer feilmelding pr. feil)



Arkivstruktur validering

# 5 feil - Excel rad 1 til 5 #

5 rader, 1 rad pr. feil

xerces error cvc-complex-type.2.4.a invalid content was found starting with 
element {"http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur":forfatter} . 
one of {"http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur":tittel} is 
expected.63432 20 63432 29

http://www.w3.org/tr/xmlschema-1/#cvc-complex-type

Retting av feil: Uavklart (må kontrollere innholdet i xml-fil og deretter 

database). 

http://www.w3.org/tr/xmlschema-1/#cvc-complex-type


Arkivstruktur validering

# 483 feil Excel rad 6 til 971 #

966 rader, 2 rader pr. feil

avskrivningsmaate = besvart med utgående brev

Gyldige verdier = [besvart med brev, besvart med e-post, besvart på telefon, tatt til 
etterretning, tatt til orientering]

Retting av feil:  Utvide metadata.xsd med verdi?



Arkivstruktur validering

# 30 feil Excel rad 972 til 1031 #

60 rader, 2 rader pr. feil

avskrivningsmaate = besvart pr telefon

Gyldige verdier = [besvart med brev, besvart med e-post, besvart på telefon, tatt til 
etterretning, tatt til orientering]

Retting av feil:  Utvide metadata.xsd med verdi?



Arkivstruktur validering

# 132 feil Excel rad 1032 til 1295 #

264 rader, 2 rader pr. feil

avskrivningsmaate = ikke definert

Gyldige verdier = [besvart med brev, besvart med e-post, besvart på telefon, tatt til 
etterretning, tatt til orientering]

Retting av feil:  Utvide metadata.xsd med verdi?



Arkivstruktur validering

# 312 feil Excel rad 1296 til 1919 #

624 rader, 2 rader pr. feil

avskrivningsmaate = sak avsluttet

Gyldige verdier = [besvart med brev, besvart med e-post, besvart på telefon, tatt til 
etterretning, tatt til orientering]

Retting av feil:  Utvide metadata.xsd med verdi?



Arkivstruktur validering

# 312 feil Excel rad 1296 til 1919 #

624 rader, 2 rader pr. feil

avskrivningsmaate = sak avsluttet

Gyldige verdier = [besvart med brev, besvart med e-post, besvart på telefon, tatt til 
etterretning, tatt til orientering]

Retting av feil:  Utvide metadata.xsd med verdi?


