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Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koarksystemer er godkjent
Fra en del Noark- og Koark-systemer er det krevende å produsere arkivuttrekk. Kommunal sektor
har utviklet en ny metode som gjør det betydelig enklere og mindre ressurskrevende å hente inn
digitalt skapt materiale fra hyllevare fagsystem, dvs fagsystem som er uten spesialetilpasninger
eller egenutvikling . Denne metoden kan også brukes på Noark- og Koark-systemer.
Metoden går i korthet ut på at arkivskaper tar et uttrekk av databasen i et leverandøruavhengig
format som heter Siard (utviklet og forvaltet av det sveitsiske riksarkivet og benyttet en rekke land i
Europa). Uttrekket suppleres deretter med beskrivelse av tabeller og felter fra et skjema utarbeidet
for det aktuelle standardsystemet i et verktøy utviklet for dette formålet. Det lages et slikt skjema
for hvert fagsystem og dette skjemaet kan gjenbrukes for alle andre uttrekk fra samme fagsystem.
For en nærmere beskrivelsen av metoden, se vedlegg 1: Sluttrapport for pilotering av KDRS
produksjonslinje hos Giske kommune og politiet.
Arkivverket godkjenner med dette brevet metoden som er beskrevet over og i vedlegget. Metoden
godkjennes for framstilling av arkivuttrekk i kommunal sektor fra sakarkivsystemer basert på
Koark, Noark-3 og Noark-4 standarden. Gjennom denne godkjenningen, er det ikke nødvendig for
kommuner og fylkeskommuner å søke Riksarkivaren om godkjenning etter Riksarkivarens forskrift
§ 3-3 (4) før metoden tas i bruk.
Godkjenningen gjelder metoden som sådan, det vil si å supplere (berike) SIARD-filer ved hjelp av
strukturbeskrivelser for å kunne bevare digitale arkiver. Godkjenningen er ikke knyttet til bruk av
bestemte verktøy.
Arkivverket og KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes digitale Ressurssenter) har gjennomført
piloter med denne metoden både for fagsystemer og for Noark- og Koark-baserte
sakarkivsystemer. Pilotene og funnene er beskrevet i vedlagte rapport.
Ut ifra erfaringene med pilotene har Arkivverket konkludert med at metoden og det aktuelle
formatet (SIARD og strukturbeskrivelsene), i tilstrekkelig grad tilfredsstiller arkivfaglige hensyn,
blant annet anvendbarhet.
For mer informasjon, ta kontakt med det interkommunale arkivsamarbeidet (IKA) som
kommunen/fylkeskommunen) deltar i, eller med Kommunearkivinstitusjonenes digitale
ressurssenter (KDRS).
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