
Arkivarkitekturprinsipper for Trondheim Kommune 

Formål og overordnet beskrivelse 

I det følgende er beskrevet Trondheim kommunes felles prinsipper for arkivering av informasjon fra IT-

løsninger. Prinsippene skal bidra til at all digitalt skapt informasjon Trondheim Kommune skal vurderes 

og behandles rett i henhold til krav i Arkivlova, Offentleglova, Forvaltningslova og andre lover og legge 

til rette for effektivisering samt legge til rette for innbyggernes tilgang til egen informasjon 

Prinsippene skal legges til grunn ved etablering av nye IT-løsninger eller ved vesentlige ombygginger 

av eksisterende IT-løsninger. Dersom prinsippene fører til vesentlige uønskede konsekvenser, kan de 

helt eller delvis fravikes. Slike avvik skal kunne begrunnes og godkjennes. 

Prinsippene operasjonaliseres gjennom prosesser og rutiner for å identifisere arkivering i nye IT-

løsninger og krav til arkivering. 

Prinsippene er beskrevet med kortnavn, prinsippformulering, begrunnelse og konsekvens. Dvs. 

hvordan prinsippet skal forstås og implementeres i praksis. 

1. Helhetlig informasjonshåndtering 
2. Forhåndsvurdering av informasjon  
3. Validering og sikring av kontekst 
4. Innsyn og gjenfinning 
5. Skille registrering og arkivering 
6. Funksjonsbasert klassifisering 
7. Automatiserte arkiveringsprosesser 
8. Sikkert, etterrettelig og sporbart 
9. Følge arkiv- og dokumentasjonsstandarder 
10. Selvstendige dokumenter 

 
 
 
 

Prinsipp 1: Helhetlig informasjonshåndtering 
Prinsippformulering Arkivarkitekturen skal tilrettelegge for helhetlig innsamling, behandling, gjenbruk og 

formidling av informasjon i kommunen 

 Begrunnelse Lover som Arkivlova, Offentleglova, Forvaltningslova, andre lover og tilhørende forskrifter 
setter krav til dokumentasjon og etterrettelighet som gjelder for alle kommunens 
virksomhetsområder 

 Konsekvenser All informasjon som skapes i tilknytning til kommunens virksomhet, uansett i hvilken 
sammenheng eller på hvilken måte, skal gis mulighet til å bli registrert og/eller arkivert 
på en enkel, trygg, gjenfinnbar og lovmessig korrekt måte. 

 

Prinsipp 2: Forhåndsvurdering av informasjon 
Prinsippformulering Informasjon som blir til som følge av kommunens virksomhet skal forhåndsvurderes 

og gis et livsløp basert på kommunens og innbyggernes langsiktige behov 

 Begrunnelse Lovene og forskriftenes krav samt kommunen og innbyggernes eget behov til 
dokumentasjon og etterrettelighet må være kjent og tatt stilling til på forhånd slik at 
informasjon kan behandles riktig fra starten av  

 Konsekvenser Nye tjenester og løsninger skal bare tas i bruk når behov for registrering, arkivering og 



bevaring har blitt formelt vurdert og ivaretatt 

 

Prinsipp 3: Validering og sikring av kontekst 
Prinsippformulering Dokumentasjon skal valideres, plasseres rett i tid og rom, tilknyttes riktige personer 

eller objekter og settes i riktig kontekst 

 Begrunnelse Dokumentasjon som er feil/inkonsistent eller mangler riktig kontekst er tilnærmet 
verdiløs 

 Konsekvenser Metadata som angir tids-, steds-, og personreferanser skal valideres og arkiveres 
sammen med dokumentasjonen/arkivobjektet 

 

Prinsipp 4: Innsyn og gjenfinning 
Prinsippformulering Dokumentasjon skal gis nøyaktig og obligatorisk klassifisering samt tilføres 

tilstrekkelige, standardiserte metadata for å sikre innsyn og gjenfinning 

 Begrunnelse Dokumentasjon skal potensielt kunne eksistere i hundrevis av år, og må gis nok 
metadata til at den er gjenfinnbar også hos de som har få kunnskaper om 
funksjonsfeltet dokumentasjonen tilhører 

 Konsekvenser Dokumentasjon skal klassifiseres hensiktsmessig og påføres alle relevante metadata 

 

Prinsipp 5: Skille registrering og arkivering 
Prinsippformulering Prosessene arkivering og registrering (journalføring) skal skilles fra hverandre fordi 

disse dekker forskjellige behov og lovkrav. Saksbehandling er ikke lenger en del av 
arkivarkitekturen, men skal skje i løsninger laget for dette formålet 

 Begrunnelse Saksbehandlingsprosessen har behov for arkiv, men skal ikke tvinges til å forholde seg til 
arkivets egne prosesser. Det skal være mulig å skal kunne arkivere uten registrere, og å 
registrere uten å arkivere 

 Konsekvenser Det skal finnes forhåndsdefinerte kvalitetskrav knyttet til registrering og arkivering fra 
saksbehandlingssystemer  

 

Prinsipp 6: Funksjonsbasert klassifisering 
Prinsippformulering Arkivarkitekturen skal være uavhengig av organisering. Organisasjonsstrukturen er et 

informasjonselement og ikke et klassifiseringsprinsipp 

 Begrunnelse Organisasjonen vil endre seg mye over tid, mens kommunale funksjoner er mer stabile 

 Konsekvenser Et mest mulig funksjonsbasert klassifiseringssystem gjør langsiktig bevaring og 
gjenfinning enklere 

 

Prinsipp 7: Automatiserte arkivprosesser 
Prinsippformulering Det skal i størst mulig grad tilrettelegges for automatisering av arkiverings- og 

registreringsprosesser og av arkivets egne prosesser 

 Begrunnelse Manuelle prosesser er ressurskrevende, i tillegg til at manuelle prosesser i arkivene er 
hyppige feilkilder og som kan ha alvorlige konsekvenser. Automatiserte prosesser er 
tryggere. 

Konsekvenser Prosesser som registrering, arkivering, validering, konvertering, periodisering, kassasjon 
og deponering skal analyseres og ut fra analysen automatiseres 

 

Prinsipp 8: Sikkert, etterrettelig og sporbart 
Prinsippformulering Arkivarkitekturen skal støtte opp om sikkerhetsarkitekturen slik at 

dokumentasjonsbehandling blir sikker, etterrettelig og sporbar 

 Begrunnelse Arkivet må etterleve Personopplysningsloven, Sikkerhetsloven, andre lover med 
forskrifter, Datatilsynets direktiver og kommunens Informasjonssikkerhetsstrateg 

Konsekvenser Arkivet skal innordne seg felles sikkerhetsarkitetur for kommunen 



 

Prinsipp 9: Følge arkiv-, og dokumentasjonsstandarder 
Prinsippformulering Arkivarkitekturen skal forholde seg til nasjonale og internasjonale standarder 

 Begrunnelse Standardisering gir lavere kostnader, enklere integrasjoner og bedre mulighet for 
samarbeid og utveksling av data 

Konsekvenser Eksempel på norske standarder er NOARK, GEO integrasjon og NORMEN, mens 
eksempel på internasjonale standarder er Moreq og ISO/TC 46/SC 11 

 

Prinsipp 10: Selvstendige dokumenter 
Prinsippformulering Arkivarkitekturen skal tilrettelegge for at dokumentasjonen beholder sin egen 

kontekst også utenfor arkivet, ved at data følger dokumentet 

 Begrunnelse Dokumentasjon må beholde sin integritet og autentisitet når den formidles ut av 
arkivløsningen 

Konsekvenser Nødvendige metadata må følge dokumentasjon/arkivobjekter når de formidles og 
gjøres tilgjengelig for andre (f. eks ved innsyn) 

 


