
 

Sjekkliste for kontroll av fagsystem på tilsyn 
 

Innledende spørsmål, kartlegging av system  

 

1. Har virksomheten vurdert om informasjonen som lagres i løsningen, eller som sendes eller 

mottas gjennom kommunikasjonskanalen, er arkivinformasjon etter arkivloven?  

• Dvs. er systemet i det hele tatt omtalt i arkivplanen? Og sier arkivplanen noe om hvordan 

evt. arkivinformasjon i eller fra løsningen håndteres?  

• Alle informasjonssystem og kommunikasjonskanaler i virksomheten bør vurderes, 

inkludert samhandlingsløsninger, sosiale medier og eksterne løsninger, register 

virksomheten henter informasjon fra. 

 

a. Hvis svaret er nei: Pålegg om å vurdere systemet. 

b. Hvis svaret er ja: Gå videre til 2. 

 

2. Er informasjonen som lagres i systemet, eller som sendes eller mottas gjennom løsningen, 

arkivinformasjon etter arkivloven?  

• Dvs. informasjon som virksomheten oppretter, mottar eller lagrer fordi det har noe å 

gjøre med det virksomheten driver med («som lekk i verksemda»), og som enten har 

verdi som dokumentasjon eller noe virksomheten saksbehandler. 

o Det finnes ikke forarbeider som nærmere drøfter hvordan 

saksbehandlingskriteriet i arkivforskriften skal forstås, men Riksarkivaren har 

generelt lagt til grunn at det skal lite til av overlegning før dette får karakter av 

saksbehandling. 

o Et dokuments verdi som dokumentasjon innebærer at dokumentet i ettertid skal 

kunne brukes til å framskaffe informasjon om og bevis for hva som er skjedd. 

Forskriften sier ingenting om varigheten av dokumentasjonsverdien – det er 

tilstrekkelig at det foreligger dokumentasjonsverdi i utgangspunktet. 

• Vurderingen og konklusjonen bør være dokumentert, og kan gjerne etterprøves på 

tilsynet. 

 

a. Hvis svaret er nei: ingen reaksjon 

b. Hvis svaret er ja: gå videre til 2. 

 

3. Blir informasjonen lagret i systemet eller i en arkivkjerne integrert med systemet?  

• Det er mange måter å løse arkivering på. Her er spørsmålet kun om informasjonen blir 

lagret eller ikke.  

• Arkivsystemet er ethvert system som styrer arkivering av og tilgang til arkivinformasjon.  

 

a. Hvis svaret er nei: Oppfyller ikke arkiveringsplikten, pålegg om å arkivere, hjemmel i 

arkivloven § 6. 



b. Hvis svaret er ja: Løsningen (systemet eller løsningen som helhet 

(fagsystemet+arkivkjernen) er arkivsystemet, riksarkivarens forskrift kapittel 3 om 

behandling av arkivdokument gjelder, gå videre til 4, 5, 6 og 7.  

 

Spørsmål som må stilles om alle kartlagte system med arkivinformasjon 

Rutinene skal sikre at virksomheten har kontroll på opprettelse, mottak, utveksling, arkivering, 

vedlikehold og bruk av arkivdokument. Det innebærer krav til autorisasjoner av brukerne (hvem som 

kan opprette og endre dokumenter, krav til frys, osv.), og at bruken av systemet er etterprøvbart 

(logging). Dokumentfangsten må være komplett, og dokumentene må være tilgjengelige for bruk. 

Dette skal ivareta egenskapene autentisitet, integritet, anvendelighet og pålitelighet, og dekkes blant 

annet av følgende spørsmål. 

 

4. Har virksomheten rutiner for oppbevaring og sikring av arkivdokumentene i løsningen?  

• Mangler skal resultere i pålegg om å utbedre, hjemmel i riksarkivarens forskrift § 3-4. 

 

a. Hvilke lagringsmedier og dokumentformat som brukes 

i. Dokumentene elektronisk eller på papir 

ii. Hvilke arkivformat brukes på ulike typer dokumenter, inkludert hvilke 

arkivformat ulike typer produksjonsformat blir konvertert til. 

b. Blanding av arkivering elektronisk og på papir 

c. Ansvar og prosedyrer for konvertering til arkivformat 

d. Plan for periodisering og vedlikehold av materialet inntil overføring til depot 

e. Informasjonssikkerhet 

 

5. Har virksomheten dokumentert ansvar, rutiner og rettigheter i løsningen? 

• Mangler skal resultere i pålegg om å utbedre, hjemmel i riksarkivarens forskrift § 3-2. 

 

a. Ansvar for tildeling av rettigheter i systemet 

b. Alle brukerrettigheter i systemet 

c. Regler for signering av dokumenter (rutiner for godkjenning) 

d. Rutiner for kvalitetssikring 

e. Ansvar og prosedyrer for registrering, journalføring og arkivering av 

korrespondansedokumenter 

f. Ansvar for fordeling, feilretting, avskrivning og ferdigstillelse, offentlighetsvurdering 

og registrering av opplysninger om skjerming 

g. Prosedyrer ved driftsstans av løsningen 

 

6. Har virksomheten kassasjonsregler for informasjonen i løsningen? 

 

a. Hvis svaret er nei: pålegg om å utarbeide kassasjonsregler, hjemmel arkivforskriften 

§ 15. 

i. Statlige organ skal lage forslag til bevarings- og kassasjonsplan som skal 

godkjennes av Riksarkivaren 

ii. Kommuner skal beskrive hvordan fellesbestemmelsene skal 

operasjonaliseres 

 



b. Hvis svaret er ja: Skal informasjonen bevares i mer enn 10 år?  

i. Hvis nei: ingen reaksjon 

ii. Hvis ja: har systemet eksportfunksjoner? 

1. Hvis ja: ingen reaksjon 

2. Hvis nei: pålegg om å sørge for at bevaringsverdig informasjon kan 

trekkes ut av systemet, hjemmel arkivloven § 9, riksarkivarens 

forskrift § 3-3 

 

7. Er dokumentene i løsningen underlagt journalføringsplikt?  

 

a. Hvis svaret er ja: er løsningen Noark-godkjent?  

i. Hvis nei: pålegg om å søke å få systemet Noark-godkjent, hjemmel 

arkivforskriften § 11 

ii. Hvis ja: gå til 8 

1. I dette tilfellet kan kontrollen også utvides med de øvrige kontrollene 

vi bruker for Noark-system på tilsyn (ulike søk på statuser, mv.) 

 

b. Hvis svaret er nei: gå til 8 

 

8. Er det informasjon i løsningen som ikke blir lagret i eller i tilknytning til arkivdokumentene?  

• Dette er informasjon fagløsningen bruker eller trenger for å utføre sine funksjoner, som 

kan variere for ulike sektorer, fagområder eller virksomheter.  

• Det er viktig å være klar over at en integrasjon med et Noark-system som regel ikke er 

tilstrekkelig til å sikre at bevaringsverdige opplysninger fra fagsystem blir bevart. 

 

a. Hvis svaret er nei: ingen reaksjon 

b. Hvis svaret er ja: er det bevaringsverdig informasjon som går tapt?  

i. Hvis svaret er nei: ingen reaksjon 

ii. Hvis svaret er ja: uhjemlet kassasjon, pålegg om å utbedre med hjemmel i 

arkivloven § 9 
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