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Hva er dokumentasjonsforvaltning i en digital 

tidsalder?

Hva er virksomhetsstyring for en arkivar?

Hvordan henger internkontroll og god 

dokumentasjon sammen?

Hva skal jeg snakke om?



Hva er 
dokumentasjonsforvaltning i 
en digital tidsalder?



Er virksomheten digital eller har den bare satt strøm 
på papir?



Innen 
dokumentasjonsforvaltning 
og arkiv er mange prosesser 

fortsatt lik slik de var på 
papir



Det blir flere og flere kanaler for arkivarene å følge 
med på



Med 
informasjonseksplosjonen er 
det mer og mer informasjon 

som skal vurderes for 
arkivverdighet



Hvem har kompetanse på digital 
dokumentasjonsforvaltning?

Prosess

Teknologi

Organisasjon

Kompetanse



For utvikling og innføring av 
teknologiske verktøy er det 

mer fokus på 
brukervennlighet enn 

virksomhetsbehov



Digitale virksomheter forventer raske og smidig endringer

Arkivet med stor A finnes ikke lenger. Det finnes mange lagringsplasser med dokumentasjon

De fleste medarbeidere kan ikke så mye om informasjons- og dokumentasjonsforvaltning og digitale 
verktøy hjelper foreløpig ikke så mye til

Dokumentasjonsforvaltningen, IKT og virksomhetsstyring må samarbeide

Arkivarer og IKT-ansatte i en digital organisasjon må ha fokus på dokumentasjonen, før snarere enn etter 
produksjon

Hva er dokumentasjonsforvaltning i en digital 
tidsalder?



Hva er virksomhetsstyring for 
en arkivar?



Kvalitetssystem Ledelsessystem

Internkontroll
Styrende 

dokumenter

Hva er virksomhetsstyring?



Hvordan fungerer et ledelsessystem?

Krav og 
forventninger

Ledelsen tar riktige 
beslutninger for å 
oppfylle policy og 
forventninger

Organisasjonens kontekst

Ledelse

Planlegging

Støtte

Forbedring

Evaluering av 
ytelse

Drift

Kvalitetssikret
dokumentasjon Utgangsfaktorer

Inngangsfaktorer



Virksomhetsstyring handler om å vite hvem som har 
ansvaret for hva, samt hvordan oppgaver skal 
gjennomføres. 



ISO standardene for 
dokumentasjonsforvaltnin
g ser dokumentasjon som 
knyttet til virksomhetens 
funksjoner, prosesser og 

oppgaver.

Riksarkivarens forskrift 
snakker om 

funksjonsbasert bevaring 
og kassasjon

Personvernforordningen 
snakker om formålet med 

prosessen som bruker  
personopplysningene

Beste praksis innen dokumentasjonsforvaltning 
tenker prosess og funksjon



Dokumentasjonskrav er 
kommer både av 

regulatoriske grunner og av 
virksomhetens behov for å 

dokumentere prosesser



Virksomhetsstyring er forholdet mellom ansvar, roller og prosess

Dokumentasjonskrav er knyttet til prosesser gjennom hvilket formål de 

Digitale prosesser kan støtte dokumentasjonsforvaltningen og dokumentasjonsforvaltningen kan støtte 
de digitalisering så sant man er enige om hva som skal digitaliseres

Hva er virksomhetsstyring for en arkivar?



Hvordan henger 
internkontroll og god 
dokumentasjon sammen?



Arkivforskriften

§4 Arkivplan og internkontroll

Alle offentlige organ skal til en hver tid ha en ajourført arkivplan som viser hva 
arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal også vise hva 
slags instrukser, regler og planer som gjelder for dokumentasjonsarbeidet.

Den øverste ledelsen i virksomheten må sørge for at dokumentasjonsarbeidet blir 
omfattet av virksomhetens internkontroll.

Internkontroll som beskrevet i arkivforskriften skal sørge for at 
virksomhetens samfunnsfunksjon og oppgaver blir dokumentert



Internkontroll for 
dokumentasjon er strategi 

og planer for å sikre 
dokumentasjonsbehovene 

for virksomheten samt 
forbedringstiltak



Alle de saksområdene 
virksomheten har ansvaret for

Dokumentasjon som følge av 
egenadministrasjon

Alt som er definert som dokumentasjon må forvaltes 
som dokumentasjon



Informasjonsstyring og 
informasjonseierskap er 

essensielt i en digital 
virksomhet og 

informasjonsforvaltere må 
bistå ledelsen



Dokumentasjonsforvaltningen må være underlagt internkontroll, men all internkontroll skal også 
dokumenteres

Internkontroll er å sørge for at virksomheten gjør det rette for å nå sine mål, 
dokumentasjonsforvaltningen skal støtte virksomheten i å nå sine mål

De fleste arkivplaner i dag er beskrivende, internkontroll handler om å være i kontinuerlig forbedring og 
dokumentasjonsforvaltningen må inkludere sine kontroller og forbedringstiltak

Den digitale verden er et paradigmeskifte hvor styring og planer for dokumentasjon må skje før 
dokumentasjon skjer og dette gjør internkontroll enda viktigere

Ansvar og roller er viktig for dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring

Hvordan henger internkontroll og god 
dokumentasjon sammen?



Takk for oppmerksomheten!
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