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Samfunnsmål:
• Effektivisering og redusert ressursbruk
• Tilrettelegge for større og mer robuste 

kompetansemiljøer
• Kvalitets- og kompetanseheving i 

administrative tjenesteledd

FORENKLE, 

FORBEDRE, FORNYE!



Tidslinje og bakgrunn for etablering av arkivtjenester i NHN

Konsernmodellutredningen Konseptutredning for arkiv
Plan for etablering av arkiv 

(konsept 2)

Oppdrag om gjennomføring 

av utvidet konsept for arkiv

November 2015 30.05.2016 17.02.2017 05.10.2017

Dialogmøte med HOD 

desember 2017 om hvordan 

oppdraget skal forstås

«NHN sin forståelse er et mål 

om full samordning av 

arkivtjenestene i alle etatene. 

NHN vil

• Klarlegge implikasjoner av 

full samordning 

(systemmessige, 

organisatoriske og 

økonomiske) 

• Etablere tidsplan for 

samordning per etat som 

inkl. muligheter/hindringer, 

avhengigheter og risiko

• Tilrettelegge for en 

involverende og forutsigbar 

prosess»

04.12.2017

Etablering av arkiv 

i NHN 1.6.2018

Videre 

samordning av 

arkiv - Del 2  

Plan for digitalisert 

arkivfunksjon

Prosjekter for å svare 

ut oppdraget

2017 - 2019



D-dag: 01.06.2018 
Avdeling arkiv- og 

dokumentforvaltning etablert



Kundene i helseforvaltningen
Ulike kunder og kundegrupper

Fullservice arkiv:

Postmottak:



Utviklingsplan 2019
Avdeling arkiv og dokumentforvaltning



NHN Arkiv og dokumentforvaltning
Status så langt



Mål 2019

NHN Arkiv og dokumentforvaltning 

God kjennskap til de enkelte kundenes behov og være gode rådgivere 

Effektivisere driften og ta ut gevinster ved å jobbe mer helhetlig og på tvers 

Være et ledende arkivfaglig kompetansemiljø

Være et utstillingsvindu for innovative arkivtjenester



Utviklingsplan 2019

NHN Arkiv og dokumentforvaltning 

Oppdrag fra HOD: Utrede og planlegge videre samordning av arkiv 

Oppdrag fra HOD: Plan for digitalisert arkivfunksjon 

Standardisere  arkivforvaltning

Revidere tjenestebeskrivelse

Etablere ett felles kundemottak

Etablere arkivfaglig nettverk

Kompetanseheving og medarbeiderutvikling



Fordelene





Ulemper?



Veien videre



Standardisering



…og sette verdi på hvert lille element!



Vi er leverandører,
brukerne våre kunder!



Vi er liten del av en større helhet!



Vi kan ikke bare være administratorer, 
utførere, regelryttere eller 

masekopper



Vi må være strategiske partnere 
i virksomhetens helhetlige 

informasjonsforvaltning



Sammen er vi mindre alene
- faglig og kollegialt,

og til det beste for kundene!

Takk for oppmerksomheten!
Ta gjerne kontakt: vilde.ronge@nhn.no


