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Tema 

▪ Trondheim kommune  

▪ Trondheim byarkiv 

- organisering og oppgaver 

▪ Arkiv i en modernisert offentlig sektor 

▪ Skilsmissen mellom sak og arkiv 

▪ Læringspunkter og veien videre 

 

 

2 



Hvem er jeg? 

▪ Ækte Trondhjemmer                               

▪ IKT og ledelse  

▪ Bla NetCom, SINTEF, Helsedirektoratet  

▪ Trigges av: 

▪ godt lagarbeid 

▪ god fremdrift 

▪ samfunnsoppdraget!  

▪ Byarkivar i Tr.heim siden mai 2018 
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Trondheim kommune 

▪ ca. 14.000 medarbeidere 
▪ ca. 200 enheter 
▪ ca 300 fagsystem 

 

 

 

 

 

www.trondheim.kommune.no 

 

 

http://www.trondheim.kommune.no
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Modig - kompetent - åpen 

http://drive.google.com/file/d/1-3oAULxsogPSLRExVn-gUS4zB8o8USPe/view


Trondheim byarkiv 

 
1946 - Trondheim kommunearkiv 

1997 - Trondheim byarkiv, nye lokaler på Dora 

2004 - Sentralisert arkivtjeneste 

             Elektronisk arkiv 

             Fra 5 til 50 “over natta” 

2013 - Årets arkiv (Norsk Arkivråd) 

2017 - Avdelingsledelse og ny organisering 



45 medarbeidere 

3 avdelinger 

Byarkivar 

Stab 

Dokumentasjons- 
forvaltning 

Depot Formidling 

Trondheim byarkiv 



Avdeling Dokumentasjonsforvaltning 

▪ Journalfører, og skanner inngående og utgående brev 

▪ Sørger for at postgangen oppfyller lovpålagte kvalitetskrav 

▪ Publiserer kommunens postjournal på Internett 

▪ Sørger for rutiner, brukerveiledninger og brukerstøtte til 

kommunens enheter i ESA 

▪ Gir råd og veiledning til kommunens enheter i arkivfaglige 

spørsmål  



Avdeling Depot 

▪ Sørger for at kommunens arkiv blir avlevert fra enhetene og 
bevart for ettertiden 

▪ Ansvar for depot for kommunens papirbaserte- og digitalt 
skapte arkiv og arkiv fra privat sektor 

▪ Veiledning og rådgivning for avlevering av arkivmateriale 
▪ Katalogiserer deponert arkivmateriale 
▪ Drifter kommunens system for elektronisk saksbehandling og 

arkiv, og arkivkjerne 
▪ Kravstiller og tilrettelegger integrasjoner med fagsystem 



Avdeling Formidling 

▪ Legger til rette for gode publikumstjenester 
▪ Ansvar for lesesalen  
▪ Ansvar for Byarkivets nettsider 
▪ Saksbehandling av innsynsforespørsler 
▪ Digitaliserer dokumenter 
▪ Meglerpakken, en tjeneste for sammenstilling av 

dokumentasjon for eiendomsmeglere 



Trondheim byarkiv 

   



Arkiv i en modernisert offentlig sektor 

  ❏ Forenkling 
❏ Forbedring 
❏ Effektivisering 

 
“Digitalisering er løsningen 
og samarbeid er nøkkelen” 
 
 
 



  

“Digitaliseringen krever 

gjennomgripende endringer i 

måten offentlig sektor utfører 

sine oppgaver på, og dermed 

også hvordan man sikrer og 

forvalter dokumentasjon.” 



  

  



▪ Offentlig sektor står foran den største endringsprosessen 

noensinne på grunn av ny teknologi. 

▪ “Sak-/arkivløsninger er å sette strøm på papirprosesser.”* 

▪ “Mer enn 80 prosent av saksbehandling i offentlig sektor er 

basert på regler og ikke skjønn. Dette er oppgaver som kan 

automatiseres.” ** 

▪ Fra data til dokumentasjon - finnes automagisk arkivering? 

▪ Vi trenger hybridkompetanse.    

 *) Kristine Synnøve Brorson 

        

     **) Arne Krokan 

https://blog.soprasteria.no/blog/2019/01/25/la-oss-fa-styring-pa-digitaliseringen-av-norge/ 

 

Endringsbehov 
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Hvorfor går det så ofte galt? 

▪ Lav forståelse av kompleksiteten til systemet som skal lages 
▪ Liten evne til å stille kvalitetskrav 
▪ Manglende fokus på integrasjon og god system/portefølje-

arkitektur 
▪ Manglende risikoledelse og underestimering av risiko til 

prosjekter 
▪ Manglende ledelsesfokus, delvis som følge av at prosjekter 

ble sett på som et IKT-prosjekt og ikke et prosjekt av stor 
forretningsmessig betydning  

 
https://www.regjeringen.no/contentassets/9018344feae44c1f9a2a114e768ebd1b/suksess_fiasko_offentlige_ikt-prosjekter.pdf 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9018344feae44c1f9a2a114e768ebd1b/suksess_fiasko_offentlige_ikt-prosjekter.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9018344feae44c1f9a2a114e768ebd1b/suksess_fiasko_offentlige_ikt-prosjekter.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9018344feae44c1f9a2a114e768ebd1b/suksess_fiasko_offentlige_ikt-prosjekter.pdf


▪ Digitalisering som noe langt mer enn anskaffelse 

▪ kartlegging, endring av arbeidsprosesser og informasjonsflyt  

▪ organisatorisk og teknisk endringsarbeid 

▪ Analyseegenskaper - helikopterblikk 

▪ forstå sammenhenger 

▪ ta grep om tekniske muligheter gjennom gode konsepter  

▪ tilstrekkelig ressurser og tilgang til kompetanse innen IKT 

strategi, prosessledelse, arkitektur og forretning/fag 
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Sentrale utfordringer ved digitalisering       



Sentrale utfordringer ved digitalisering II 

▪ Forankring i ledelse og hos medarbeidere 

▪ En ledelse som går foran, tydeliggjør retning og støtter 

▪ Medarbeidere som faktisk bidrar og får tilstrekkelig kompetanse 

▪ Å forstå at digitalisering tar tid 

▪ stayerevne og langsiktighet i arbeidet 

▪ gode mottaksprosjekter, kompetanseheving, innarbeide 

gevinstuttak i linja 
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Skilsmissen mellom sak og arkiv 



Skilsmissen mellom sak og arkiv 

● Vedtatt i 2014 

● Arkivarkitektur vedtatt i 2015 

● NOARK 5 tjenestegrensesnitt 

● Vedtak om kommunesammenslåing i 2016 

● Arkivløsning skulle anskaffes først 

● Behov for nye roller 

● Behov for ny kompetanse 

● Behov for forsterket samarbeid 



▪ (Systemadministrator med utvidet rolle / mer ansvar) 

▪ Forutsigbarhet og kvalitet på elektronisk arkiv 

▪ Sikre behov for ny funksjonalitet 

▪ Support - Oppfølging av leverandør 

▪ Avtalemessige forhold 

▪ Endringshåndtering og -styring 

▪ Integrasjoner, Testing/prosedyre 

▪ Dokumentasjon, kvalitetssikre 
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Nye roller - Tjenesteforvalter arkivløsning(er) 



▪ “Arkivansvarlig” for løsninger med egen Noark arkivkjerne  

▪ Oppsett og kvalitetssikring arkiv  

▪ Endre, slette, kontrollere metadata ved behov 

▪ Gradere/avgradere ved behov 

▪ Kassere, deponere 

▪ Melde feil og avvik fra avleverende system 

▪ Melde systemfeil til tjenesteforvalter  
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Nye roller - Arkivadministrator 



▪ Sikre at registreringen og metadata på registreringen følger 

lov og rutiner 

▪ Sikre datakvalitet / arkivformat mv. 

▪ Kvalitetssikring av saker og mapper iht forvaltningsloven 

▪ Motta melding om feil, vurdere endringsbehov 

▪ Rette feil 
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Nye roller - Dokumentcontroller 



Nye prosesser 

▪ Anskaffelser - arkivarkitekt må inn 

▪ Videreutvikling av eksisterende løsninger  
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Change prosedyre - ITIL 

https://no.wikipedia.org/wiki/ITIL


Arkivarkitekt, 
prosjektleder og 

virksomhetsarkivar 
møtes 

for å  

tilpasse krav knyttet 
til arkivering 

slik at  

man får vurdert om 
noe er arkivverdig, og 

eventuelt  kartlagt 
arkivobjekt  

Arkivarkitekt og  
prosjektleder 

møtes  

for å  

Arkivarkitekt 
bidrar videre i 

prosjektet 

med 

gjennomgå 
arbeidsprosessene 

som den nye IT-
løsningen skal 

støtte 

Prosess 



Tidslinje TK-arkiv  
 

 

 

Oppstart prosjekt 

 Registrerings- og  

 arkivløsning 

Arkivarkitektur- 

prinsipper v1.0 

TK-arkiv etableres 

med Tieto eArchive 

Oppstart arkivintegrasjon 

med Tieto eByggesak Terminerer avtale 

med Tieto eArchive  

TK-arkiv denne gang med 

DocuMaster Arkiv 

Arkivintegrasjoner 

etableres nå mot ulike 

frittstående saks- og  

fagsystemer* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Arkivarkitektur- 

prinsipper v1.1 

Realisering av arkivintegrasjon 

ingen enkel oppgave 

* )   Vigilo OAS, Visma, Jupiter, 

       ServiceNow-plattformen mfl  



   



Skilsmissen mellom sak og arkiv II 

● Prosjekt IT-støtte for saksbehandling starter 2016 

● Konsept og saksbehandlingsprinsipper vedtatt i 2017 

● Utfasing/ deponering av ESA inngår 

● Nye Trondheim kommune 1.1.2020  

● Hva skjer i leverandørmarkedet? 

● Avhengighet til TK-arkiv 

● Avhengighet til Noark 5 WS 

● Hva skjer med regelverket? 



Kravspesifikasjon - høst 2018 

  



Tidslinje IT-støtte for saksbehandling 

2017 

Februar - Bevarings- og 

kassasjonsplan ferdig 

April - Prinsipper for IT-støtte 

for saksbehandling 

Mai - Første markedsdialog 

gjennomført 

Juni - Konseptrapport 1 ferdig 

Nov. - godkjenning 

hovedkonsept for 

totalløsning, overgang 

planleggingsfasen 

  

   

2018 

Jan. - Andre markedsdialog 

gjennomført 

Mars - vedtatt konseptet 

standard 

saksbehandlingsløsning og 

oppstart anskaffelsesprosess 

Juni - kravspesifikasjon 

godkjent og overgang til 

gjennomføringsfasen 

Oktober - tilbudsfrist 

November - konkurranse 

avlyses og prosjektet satt på 

vent 

 

   

2019 

Prosjektet er på vent, mulig 

oppstart ny plan 

   

2016 

   

Oppstart av konseptfasen for 

prosjektet IT-støtte for 

saksbehandling 

Kartlegging av ESA 

  



Læringspunkter og veien videre 



Det gikk altså ikke helt som planlagt.. 

● “The leading edge” kontra “the bleeding edge”? 

● Umodent marked 

● Standarder ble ikke ferdigstilt 

● Store utfordringer med kvalitet og kompletthet 

● Leveransen ble akseptert til tross for gjenstående mangler 

● “Black box” 

● Glemte vi å snakke om logikklaget for å sikre korrekt 

samhandling mellom systemene? 

● Glemte vi at endring av arbeidsprosesser og roller ikke bare 

kan vedtas?   



Læringspunkter 

● Komplekse omgivelser, fremoverlent organisasjon med høy 

endringstakt -> medfører risiko 

● Være tett på for å kunne justere kurs 

● Konsekvenser og muligheter ved ny teknologi 

(arbeidsprosesser, kompetanse, endringsarbeid)  

● Det kan være godt å ha en plan B  

● Vi må snakke (enda mer) om dokumentasjon og arkiv 

● Vi må ta ansvar (enda mer) for dokumentasjon og innholdet i 

arkiv   



Hva nå? ● Fokus på midlertidig ESA og 

kommunesammenslåingen    

● Bruke erfaringene i 

videreutvikling av 

arkivarkitekturprinsippene 

● “Venstreforskyving”  

● Ta ansvar for rett arkiv    

● Vi bygger morgendagens 

byarkiv..  

 



DM 

Journalføring 

Produksjonsarkiv 

Dagligarkiv 

DM 

DM 

Mellomarkiv 

Sluttarkiv 

Langtidslagring 

Depot KDRS 

N5-WS 

GI 

GI 

innsyn 

TIP 
integrasjons- 

plattform 

DsF Kundreg IAM IDP 
Felleskomponenter:  

OEP FIKS 

Ulike registre (DsF,  TK kunderegister mm)  

Ulike nasjonale fellestjenester (eInnsyn, Svarut mfl) 
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TK-arkiv arkitektur - overordnet nivå 

X 1) 

SAK/ 

FS1 

SAK/

FS2 

Data - transformasjon -  Informasjon - transformasjon - Dokumentasjon - transformasjon - Arkiv 



Internkontrollfunksjon etablert 
 

Komplett dokumentasjon 
- Dokumentasjon = informasjon + 
“prosess” 
- Utvidet virkeområde, alle som yter 
tjenester i eller på vegne av 
kommunen  
- Sammenhenger skal gjenskapes, 
der hvor informasjon tilhører en 
definert prosess 
- Dokumentasjonskrav/plikt  
 
 

Skisse - “Morgendagens byarkiv” 

Organisasjonsutvikling 
● Profesjonalisering  
● Endringsledelse 
● Tjenesteorientering 
● Automatisering 

Kvalitet 
- Internkontroll 
- Byarkivet tar ansvar for rett 
arkiv  
 
 

Tilgjengelighet 
- Verdiøkende forvaltning av innhold  
(bla  faglige metadata)   
- Informasjonssikkerhet  
- Klassifikasjon 
- Effektive løsninger for 
tilgjengeliggjøring av dokumentasjon 
 
 

2019 2022 2025 

Avklarte roller 
internt og 
eksternt 

Skille sak arkiv 

Tjeneste- 
katalog v 1.0 

 
 
Fagdager 
gjennomføres 

Åpne datasett v 1.0 

ITS anskaffet 
Byarkivet er en 
integrert del av TKs 
digitale grunnmur 

Helhetlige løsninger for 
scanning av inng post og 
historiske arkiv er 
etablert 

Mål og  
tiltak 

Mål og  
tiltak 

Mål og  
tiltak 

Data Lake 
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Fra informasjon til 

dokumentasjon 

TK-arkivintegrasjoner 
- Vigilo 
- Visma Flyktning  
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Strategi for bruk av 
Digitalarkivet 



Takk for meg! 


