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Vårt felles skattekammer - eksempler

Helsejournaler
Norsk Helsearkiv

Oljesektorens 
etablering i Norge
Olje-og gassarkivet

Innbyggeres 
journaler fra NAV

Barneverns-mapper
I kommunale arkiv

Værdata fra 
metrologisk institutt

Attester og vitnemål 
fra universiteter

Folkeregisteret

Politikernes 
aktivitet på 
Sosiale medier



Tre viktige grunner til å ta vare på dokumentasjon

Vi kan finne igjen, dele og 
gjenbruke tidligere arbeid. 
Det handler om å være effektiv
og unngå dobbeltarbeid

Vi kan bevise hva som har 
skjedd. 
Det handler om rettsikkerhet, 
etterprøvbarhet og demokrati

Ettertiden kan bygge på våre 
erfaringer 
Det handler om forskning og
kunnskap, og det handler om 
kulturarv



Arkivverkets roller i bevaring og deling av data

Fagmyndighet -
bidra til at data 
forvaltes slik at 
samfunnet kan ha 
tillit til dem over tid

1

Deling av data vi 
bevarer for 
ettertiden2

Utvikling av fag-
feltet og
fellesløsninger3

Malte Baumann



En offentlig sektor i endring



Dokumentasjon skapes på nye måter i en digital forvaltning

Politiet

UDI Kommune

NAV

Skatteetaten

Livshendelser

Arkiv

FØR NÅ FREMTIDEN..



Det handler i bunn og grunn om dette

Brukere/ Aktører

Historiske Data/ 
Arkiv

Tjenester

Prinsipper

Satt sammen i et 
Økosystem

privatinnbygger
Produsenter Konsumenter



Arkivenes rolle i et økosystem

Data

Tjenester

Aktører

Prinsipper
Arkivverket vil være en sentral 
premissgiver og tilrettelegger i 
økosystemet

Data
Sikre

Søke

Dele

Koble

Produsenter Konsumenter

Validere

Data



Eksempler på aktiviteter i økosystemet

Selvbetjent 
saksbehandling

Sikring av data

Automatisert 
høsting

Innebygget 
arkivering

1-1,5 mill. årlige brukere
50 millioner objekter 

(tekst, video, bilde, lyd)

Innovasjon bygd på 
tjenestegrensesnitt Domstolene

Advokater
Meglere

Kartverket

NAV



Muligheter med ny teknologi

Ny innsikt gjennom stordata-analyser

Kobling av data fra ulike kilder – nye og gamle

Mer helhetlig dokumentasjon, bredere forståelse og 
sammenheng for brukere.

Gjenbruk og utvikling av nye tjenester

Bedre bakgrunn for dokumentasjonen gjennom Forklarbare
modeller for Kunstig intelligens 

Økt fokus på informasjonsforvaltning og deling av data – muliggjør bedre SAMARBEID



3 satsninger i arkivenes økosystem
Innebygget 
arkivering

Tilgjengeliggjøring og 
langtidslagring

«Innen 2025 skal offentlig 
ansatte ikke tenke på 
arkivering».

Nye brukerorienterte tjenester for 
bruk, deling og sikring av data

Digitalisering av 
analoge historiske data

OPP

Digitalisere data for å 
effektivisere prosesser, spare 
penger og forbedre tilgang


