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Hvem er vi?

Kjetil Westgaard
Partner, Netcompany

Andreas Hauge Standal
Senior Consultant, Netcompany
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Agenda

• Intro om Netcompany

• Intro om DigiBarnevern

• Digitalisering og automatisering i Modulus Barn
• Kommunale og nasjonale felleskomponenter. 
• Arkivering via KS Fiks Arkiv

• Regulatorisk Sandkasse
• Deltagere, prosess, formål
• Resultat og konklusjon

• Innebygget Arkivering i praksis og veien videre.



4

LOKASJONER OG 
ANSATTE

Netcompany ble etablert i 2000. 

Netcompany er det raskest voksende IT selskapet i Norden. Vårt mål er å bli 
markedsleder i Nord-Europa. Vi skal lede an og vise hvordan digital transformasjon 
skaper sterke og fremtidsrettede virksomheter.

Oppkjøpet av Intrasoft i 2021 styrket ambisjonen vår – med utvidelse av våre plattformer 
og ekspertise på tvers av sektorer – nå med +6,500 ansatte.

Også kontorer i: 
Romania | Kypros | Jordan | Kenya | Sør Afrika

3.6mrd
Omsetning (DKK) i 2021

+20%
Gje.snittlig vekst +10 år

+3,600
Ansatte ved årslutt 2021

1.5mrd
Estimert omsetning (DKK) I 
2021

8.2%
Avg. revenue growth 
for +10 years

+2,850
Ansatte ved årslutt 2021

Netcompany 

Netcompany-Intrasoft 

Norge

UK

Greece

Danmark

Spain

Primærmarked

Nederland
Belgia

Luxemburg

Polen

Vietnam

Andre Netcompany lokasjoner
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Netcompany er med på å 
digitalisere offentlig sektor
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Modulus Barn – Utviklet i 
samarbeid med DigiBarnevern

DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ for å heve 
kvaliteten i barnevernet i alle kommuner i Norge. 
DigiBarnevern er et samarbeid mellom staten ved 
Bufdir, kommunene ved KS, og Trondheim, Oslo, 
Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Asker og 
Lørenskog kommune. 

Alt som gjøres i DigiBarnevern, handler om å 
forbedre det kommunale barnevernet. Netcompany 
ble valgt som leverandør av fagsystemet, og har 
utviklet Modulus Barn i tett samarbeid med det 
DigiBarnevern-prosjektet.
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Modulus Barn – et fagsystem lagd av og for det kommunale barnevernet

Brukervennlig løsning som 
er tilpasset og utviklet 
sammen med barnevernet

Software-as-a-Service-løsning 
basert på moderne teknologi, 
for PC, iPad og mobil

Velintegrert mot offentlige 
tjenester og kommunens IT-
system

Fremtidig satsning og 
videreutvikling med eget 
kommunalt samarbeidsforum

Barn og familier får en oversikt 
over egen sak og mulighet for 
ønsket grad av medvirkning

Ansatte får hjelp til å utføre 
tjenester som er effektive, 
forsvarlige og av høy kvalitet

Ledere får hjelp til å lede, styre 
og rapportere

Aktører i og utenfor 
barnevernet får god digital 
samhandling for kommunikasjon 
og overføring av informasjon 
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Modulus Barn syr sammen de forskjellige leveransene i det nasjonale DigiBarnevern-prosjektet via integrasjoner, og bidrar til 
digitalisering, forenkling og standardisering. Fagsystemet har også integrasjoner mot kommunale tjenester (KS), offentlige registre 
og kommunens system. Integrasjoner gir høyere kvalitet i saksbehandlingen, og mer tid til kjerneoppgaver i barnevernet.

Integrasjoner gir mer tid til kjerneoppgaver

Utveksling av informasjon 
med kommunens HR- og 

Økonomisystem

Folkeregisteret, Kontakt- og 
reservasjonsregisteret og 

Enhetsregisteret øker datakvaliteten

Integrasjon mot kommunal AD og 
IdP gir sømløs tilgangsstyring 

og innlogging

Effektiv og oversiktlig mottak og utsendelse 
av post gjennom SvarUt, SvarInn og Nasjonal 

portal for bekymringsmeldinger

Automatisert rapportering til 
Nasjonalt barnevernregister 
(med SSB, Bufdir og andre)

Kommunen velger mellom kobling 
mot kommunens arkiv eller 

innebygd arkivering

Fig

Fig
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Elektronisk arkivering gjennom KS

• Modulus Barn støtter automatisk løpende 
arkivering og integreres med kommunenes 
arkivsystem for automatisk arkivering via KS 
Fiks Arkiv.

• Modulus Barn støtter konvensjoner og 
retningslinjer:

• NOARK 5 
• KS’ Veileder for sikker håndtering av 

dokumentasjon i barnevernet.

• I samarbeid med DigiBarnevern er det 
utarbeidet en omfattende Bevaring- og 
kassasjonsplan (BK-plan)
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Arkivering via KS Fiks Arkiv
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Arkivverket - Regulatorisk Sandkasse
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Arkivverket - Regulatorisk Sandkasse

Vi er her
H2 2021 Des. 2021 H1 2022 H1 2022
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Resultat: Innebygget arkivering

• Automatiserte prosesser for 
dokumentfangst

• Automatisk fangst og lagring av 
metadatainformasjon

• Ingen obligatoriske manuelle prosesser for 
arkivering. Manuell arkivering ved ønske.

• Arkivstruktur og uttrekk som følger Fiks 
Arkiv og NOARK5
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1. Arkivfaglige hensyn er ivaretatt iht. ny arkivlov.

2. Kort sikt: Kommuner søker om dispensasjon fra å bruke et NOARK5-godkjent 
system

3. Medium sikt: Modulus Barn kan søke om NOARK5-godkjenning for det innebygde 
arkivet.

4. Kommunene velger mellom KS Fiks Arkiv og Innebygget Arkiv.

Konklusjon

NC

KS
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Nye muligheter for kommunene



www.netcompany.com
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