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Vi skal snakke om… 
prosessen mot en ny arkivnøkkel 

 

• Utfordringen - Hvordan var situasjonen før vi 
startet? 

• Prosessen - Hva gjorde vi? 

• Resultatet - Hvordan ble arkivnøkkelen? 

• Hvordan vil vi anbefale andre å gjøre det? 



UTFORDRINGEN 
Hvordan var situasjonen før vi startet? 



Kulturrådets situasjon 2012 

1. Nylig sammenslåing med ABM-utvikling 
N 

 

 

 

Norsk Kulturfond 

Statens kunstnerstipend 

Fond for lyd og bilde 

ABM-utvikling 



Kulturrådets situasjon 2012 

2. Har to sakarkivløsninger + fagssystem + 
papirarkiv 

Winstip 

Progress 



Kulturrådets situasjon 2012 

3. Beslutning om å innføre ny søknadsløsning 

 

• Behandling av søknader er 
hoveddokumentmengden i Kulturrådet 

• 16000 papirsøknader per år 



Overordnede mål for ESS-prosjektet 
• Utvikle et nytt elektronisk system for søknadsbehandling for å 

effektivisere, gi bedre service og legge til rette for bedre 
dokumentasjon av søknadsprosessene 

• Gjennomgå alle sider av Kulturrådets tilskuddsforvaltning og 
etablere nye rutiner og prosesser for tilskuddsforvaltning 



PROSESSEN 
Hva gjorde vi? 



Oktober - 
desember 
2012 
Forarbeid med 
risikovurdering 
 
 

Prosessen mot en ny arkivnøkkel 
Mai 2012 
Etableringen 
av ESS-
delprosjekt 
Arkiv 
 
 

August 2012 
Oppstart 
arkivnøkkel-
prosjekt 
 
 

Desember 
2012 
Vurdere 
klassifikasjons-
metode 
 
 

Desember 2012 
- mars 2013 
Utarbeide 
arkivnøkkelens 
struktur 
 
 

Mars – april 
2013 
Forankre 
arkivnøkkel 
 
 



Delprosjekt Arkiv 

• Ansvar for 

– Arkivnøkkel 

– BK-vurdering 

– Arkivfaglig rådgivning til 
nytt søknads- og 
saksbehandlingsløsning 

 

• Ressurser 

– 3 interne (90% stilling til 
sammen) 

– 1 ekstern (40% stilling) 

Mai 
2012 



Oppstart arkivnøkkelprosjekt 

Utarbeidelse av hovedmålsetninger: 

Arkivnøkkelen skal så langt som 

mulig gjenspeile funksjonene 

Kulturrådet er satt til å utføre 

Arkivnøkkelen skal kunne fungere 

over lengere tid uavhengig av 

organisatorisk struktur 

Arkivnøkkel skal være så generell og 

helhetlig som mulig 

Aug.
2012 



Forarbeid til arkivnøkkel med 
risikovurdering 

• Samlet inn informasjon 

– fra arkivplan  

– tildligere arkivnøkler fra alle virksomheter 

• Vurdere: 

– Prosessbasert + ny BK vurdering = naturlig med 
funksjonsbasert klassifisering 

– Hvilke risiko har et arkivnøkkel prosjekt 

 

 
Okt 

2012 



Emnebasert 

• Kjent – letter opplæring 

• Kan bygge på dagens nøkkel – 
mindre arbeid 

• Man vet at det fungere med 
godkjente sak-/arkiv-systemer 

• Vi kjente ikke til mange erfaringer 
med funksjonsbasert 
klassifikasjon vi kunne bygge på 

Funksjonsbasert 

• Søknadsbehandling har klare 
prosesser 

– aktiviteter og transaksjoner 

• Funksjoner endrer seg ikke så 
ofte som organisasjoner  

• Arbeidet med funksjonsbasert 
klassifisering kan synkroniseres 
med bevarings og 
kassasjonsvurderinger 

Okt 
2012 



Risikovurdering 

• For at arkivnøkkelen ikke ble ferdig i tide 

• For at arkivnøkkelen ikke kunne brukes av 
virksomheten 

• For at arkivnøkkelen ikke kan brukes av den 
tekniske løsningen 

• For at prosessene ikke var utforsket nok 

• At brukerne ikke vil skjønne den – at det 
trengs mye opplæring ved innføring 

Okt 
2012 



Vurdere klassifikasjonstype for ny 
løsning  

• For stor risiko å arbeide mot 
100% funksjonell 
klassifikasjon  

• Funksjonsinspirert 
hybridløsning: 

– Bruke funksjonsinndeling der 
det er mulig, ellers 
emnebasert 

– Følge Fellesnøkkelen 0-1-2 

 
Des 

2012 



Utarbeide arkivnøkkelens struktur 

• Finne hovedfunksjoner 

• Undersøkte hvilke arkivkoder som har blitt 
brukt i eksisterende løsninger 

• Undersøkte konsistent bruk av arkivkoder 

• Gjorde om alle tidligere arkivnøkler til 
regneark for å sammenligne 

 

 
Mars 
2013 



 

Under arbeid 



Arkivnøkkel klasse 0-1-2 

• Gikk gjennom bruken av klasse 0-1-2 

• Sjekket for inkonsistent bruk i de ulike 
avdelingene. Flyttet fagsaker til fagklasser 

• Utarbeidet beskrivelse for å hjelpe brukerne 
med å legge dokumenter riktig. Forhindre 
fremtidig uhjemlet kassasjon 

 

Mars 
2013 



Arkivnøkkel klasse 3-4-5-6 

Klasse 3 Tilskudd og prosjektstøtte 
– Kulturrådet rolle som forvalter av tilskuddsordninger. 

(Søknadsbehandling) 

Klasse 4 Forvaltning og utvikling 
– Kulturrådets rolle som forvalter i kultursektoren og pådriver for nye 

kunst- og kulturprosjekter 

Klasse 5 Rådgivning 
– Kulturrådets rolle som rådgiver for staten i saker som angår kunst og 

kulturfeltet 

Klasse 6 Formidling og utadrettet virksomhet 
– Kulturrådets rolle som støtter av kultursektoren gjennom utadrettet 

virksomhet 

Mars 
2013 



Forankring av arkivnøkkel 

• Workshop med referansegruppe 

• Internhøring 

• Forankring i direktørmøtet 

April 
2013 



RESULTATET 
Hvordan ble arkivnøkkelen? 



Mål og 
strategier 

Hovedfunksjon  

Funksjon Aktivitet 

Transaksjoner 

Transaksjoner 

Funksjon 

Aktivitet 

Transaksjoner 

Transaksjoner 

Aktivitet Transaksjoner 

Aktivitet 

Transaksjoner 

Transaksjoner 

Hovedfunksjon Funksjon 

Aktivitet Transaksjoner 

Aktivitet Transaksjoner 

Funksjonsbasert 
klassifisering 

For å forenkle gjenfinning 
for saksbehandlerne ble 

det innført en utvidet bruk 
av sekundærklassifikasjon 

 





Hovedmålsetninger 

Arkivnøkkelen skal så langt som mulig 
gjenspeile funksjonene Kulturrådet er 
satt til å utføre 

Arkivnøkkelen skal kunne fungere over 
lengere tid uavhengig av organisatorisk 
struktur 

 
 

Arkivnøkkel skal være så generell og 
helhetlig som mulig 

 
 



Konklusjon 



HVA VI VIL ANBEFALE ANDRE Å 
GJØRE 

Hva bør man tenke på?  



Positive erfaringer 

• Et eget delprosjekt arkiv  

• ESS-prosjektet var positiv til utforsking 
av funksjonell klassifikasjon 

• Gjennomførte en risikoanalyse 

• Forankring ved å involvere flere 

 



Utfordringer 

• Høye ambisjoner 

• Parallelle arbeidsoppgaver og 
prosjekter 

• Prosesskartlegging må være på 
plass 

• Risiko med manglende erfaring 
med funksjonell klassifisering 



Takk for oss! 
 

Maja Margrethe Braaten 
maja.margrethe.braaten@kulturrad.no 

 
Kristine Synnøve Brorson 

ksb@steria.no 


