
Arkivplan.no 

En innføring 



Bakgrunn 

• Arkivforskriften - § 2-2. 

• ”Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein 
ajourført samleplan, ein arkivplan, som 
viser kva arkivet omfattar og korleis det er 
organisert. Arkivplanen skal også vise kva 
slags instruksar, reglar, planar m.v. som 
gjeld for arkivarbeidet”. 



Arkivplan.no blir til 

• Mengden digital informasjon øker stadig 
• Dermed oppstod ideen om en digital arkivplan i 

IKA Møre og Romsdal 
• På IKA konferansen i 2002 ble ideen presentert 

og fikk stor oppslutning 
• I samarbeid med Nexus AS stod 14 norske IKA 

institusjoner og byarkiv bak samarbeidet 
• Siden er antallet økt til 16 institusjoner som 

representerer 281 kommuner og 
fylkeskommuner 



Deltakende institusjoner: 
• IKA Møre og Romsdal  
• IKA Hordaland  
• IKA Rogaland  
• Bergen Byarkiv  
• Fylkesarkivet i Sogn og 

Fjordane  
• Arkiv i Nordland  
• IKA Kongsberg  
• Aust-Agder Arkivet 

 
 

• Fylkesarkivet i Oppland 
• Tromsø Byarkiv 
• IKA Troms  
• IKA Finnmark  
• IKA Vest-Agder  
• Fylkearkivet i Hordaland  
• IKA Østfold 

 
 

• Kommet med på slutten: 
• Oslo Byarkiv 



Økonomien 

• Støtte fra ABM-utvikling, Statens senter for 
arkiv, bibliotek og museum 

• Kommunearkivinstitusjonene investerte i 
prosjektet både økonomisk og gjennom å 
tilføre kompetanse 

• Nexus tilførte teknologi 
• Utviklingsbudsjett på over 600.000 kr. 
 

 
 



Prosjektorganisering 

• Referansegruppen bestod av 1 person pr. 
institusjon 

• I tillegg ble det dannet en utviklingsgruppe 
bestående av 7 personer som skulle: 

• Diskutere løsninger 
• Lage kravspesifikasjon for arkivplan.no 
• Prøve ut løsningene 
• Legge stoff inn i en demo. 

 



Aktører i arkivplanen  



Kostnader ved bruk 

• 2490,- pr. år eks. mva. 
• Indeksregulert 
• 2490,- forutsetter medlemskap i KAI 

(kommunearkivinstitusjon) 
• Ikke-medlemmer henviser Nexus til KAI 

der det finnes slike. 
• Systemet vil ikke bli levert kommuner som 

ikke er knyttet opp mot et KAI 
 



Anskaffelse av elektronisk 
arkivplan 

• Utviklet av KAI for medlemmer 
• Nexus selger lisens 
• KAI penger og kompetanse gir lav pris for 

medlemskommuner 
• KAI sender ut kontrakt til medlemmer som 

vil ta i bruk systemet 
• Kommunene inngår avtale med Nexus 
 



Eiendomsforhold 

• Nexus AS eier teknologien i arkivplan.no 
 

• KAI eier innholdet i arkivplan.no – maler 
 

• Kommuner eier egen arkivplan på 
arkivplan.no 

 



Planens struktur 

• Delt i en ”lesemodul” og en 
”administratormodul” 

• Lesemodulen er arkivplanen slik den vil 
fremstå for brukerne 

• Administratormodulen er for 
innholdsleverandørene til planen. Den er 
passordbeskyttet og har en funksjonalitet 
som ligger nært opp til den vi kjenner fra 
Windows 



Innholdsleverandører 

• Interne leverandører vil være ulike grupper 
innenfor kommunen som arkivleder, 
depotansvarlig, IT-ansvarlig osv. 

• Eksterne leverandører vil først og fremst 
være IKAT, men man kan også tenke seg 
at Arkivverket og Datatilsynet i noen grad 
vil kunne være eksterne leverandører 
 



Status og videre arbeid 

• Det vil bli etablert et forum med utspring i 
det kommunale arkivmiljøet som skal 
kunne ta seg av oppdatering av basen 

• Tilbakemelding fra brukerne er viktig 
• Det er utarbeidet en brukermanual for 

basen 
• Et elektronisk samhandlingsrom er 

tilknyttet basen 
 



Arkivplan også for 
statsforvaltningen 

• Riksarkivet har hele tiden blitt holdt 
informert om arbeidet med planen 

• I dag pågår det samtaler mellom 
riksarkivet og Nexus Group AS for å få til 
et lignende prosjekt for statsforvaltningen 

• Nexus group AS gjør i disse dager 
arkivplan.no tilgjengelig for statlig sektor  
 
 



Webadresse 

 
• På nettet finnes en demonstrasjonsmodul 
• http://demo.arkivplan.no/ 
• Prosjektets hjemmeside: 
• http://www.arkivplan.no 
• Fra hjemmesiden kan man klikke seg 

videre til ulike kommuners arkivplaner 

http://demo.arkivplan.no/
http://www.arkivplan.no/


Om teknologien 

• Utviklet på opensource plattformen eZ publish. 
 

• Publiseringsløsning utviklet i PHP/MySQl. 
 

• Opensource - programvare uten lisenser, åpen 
kildekode og filformater.  
 

• Tilgangskontroll med LDAP støtte 
 

• Åpner for å knytte tilgangskontroll mot 
eksisterende system rundt om i kommunene  
 


