
Prosjektgruppen hos Regjeringsadvokaten har 

foretatt flere 360°-tilpasninger på egen hånd enn 

det noen andre ”amatører” har turt å gjøre. - Vi 

er svært tilfreds med at produktet er så fleksibelt, 

sier advokat Amund Noss.

I moderne, men nøkterne kontorer et steinkast fra Tinghuset 
i Oslo, holder Regjeringsadvokaten til. Her arbeider 40 skarp-
skodde advokater og 17 kontormedarbeidere. De trår til når 
staten blir saksøkt for omstridte vedtak om skatt, trygd, eien-
dom, ekspropriasjon, erstatning, arbeids- og tjenesteforhold, 
eller asyl og tvungent psykisk helsevern. Mange av sakene 
ender i Høyesterett.  

Regjeringsadvokatens kontor er en ettertraktet arbeidsplass 
som rekrutterer de aller beste fra jusstudiet. Arbeidet er  
variert og selvstendig, og de unge advokatene får tidlig  
møterett for Høyesterett. 

E-post på papir

Gjennom mange år har advokatkontoret brukt database-
systemet SARA (SAksregister for RegjeringsAdvokaten) der 
alle nye saker ble registrert med nummer og navn. Deretter 
måtte advokaten skrive ut alle relevante brev, Word-filer og 
e-postmeldinger på papir, legge dem i en gul saksmappe, og 
til slutt sende den til arkivet. 

- Erstatningssaken etter skipet Rocknes’ forlis inneholdt flere 
tusen sider med dokumenter, pluss lydopptak, fotografier, 
kart og over 7000 e-postmeldinger, forteller arkivar Cathrine 
Moe Kristiansen.

Vil pensjonere SARA

- For å gjøre saksbehandlingen enklere, ønsket vi oss et ele-
ktronisk arkiv med enkel arkivering av e-post og gode rutiner 
for journalføring. Systemet måtte dessuten oppfylle NOARK-
standarden. Det var ikke aktuelt å bygge videre på SARA, sier 
advokat Amund Noss i Regjeringsadvokatens ledergruppe.  

Noss er prosjektleder for det heldigitale saksarkivet som nå 
innføres hos Regjeringsadvokaten. I prosjektgruppen deltar 
også advokatkontorets to IKT-medarbeidere, Trond Forsberg 
og Øystein Hansen, samt arkivar Cathrine Moe Kristiansen. 
Arbeidet med å tilpasse 360° startet i 2010. 

Om Regjeringsadvokaten:   
Regjeringsadvokaten er statens advokatkon-
tor og administrativt underlagt Statsminister-
ens kontor. Advokatkontoret fører sivile saker 
(ikke straffesaker) på vegne av statlige organer, 
og behandler 700 rettssaker og 300 rådgiv-
ingssaker i året. Regjeringsadvokat Sven Ole 
Fagernæs leder advokatkontoret med dets 40 
advokater og 17 kontormedarbeidere.

Produkt:  Public 360° med 
  SharePoint 2010
Bransje:  Advokatkontor / Offentlig   
  embete 

360° hos Regjeringsadvokaten:  
Laget saksarkiv med egne krefter



360° - best for oss

- Vi har to dyktige IKT-medarbeidere, og ønsket et system 
som vi kunne tilpasse selv. Dessuten brukte vi allerede  
Microsoft SharePoint 2007. Et system som bygget videre på 
dette, hadde mange fortrinn. Derfor passet Public 360° fra 
Software Innovation best for vårt formål, forteller Noss.

- Vi gjør det selv

Prosjektgruppen ville involvere seg maksimalt i utviklingen 
av det nye systemet. - Jeg tror vi er de første som har til- 
passet 360° til advokatvirksomhet, sier Noss. - Det hadde blitt  
vanskelig å få til dette hvis vi hadde overlatt hele prosjektet 
til eksterne konsulenter. Ved å bygge opp kompetanse på 
huset, har vi bedre forutsetninger for å rette opp feil og å 
forbedre systemet etter hvert som vi får erfaring med det, 
mener han.

Klara blir født

På et internt seminar i september 2010 presenterte Noss for 
første gang planene om nye SARA. En kollega foreslo navnet 
KLARA, og slik ble det. Hun fikk til og med sin egen logo.

KLARA (Komplett Lagrings- og Arkivsystem for Regjerings 
Advokaten) skulle ha en todelt oppgave: 

• Sikre at alt arkivverdig materiale ble arkivert på saken i 
henhold til Noark 5-standarden.

• Sørge for at saksrelevant materiale som ikke skulle 
avleveres til Riksarkivet, også ble knyttet til samme sak 
og lagret. 

På denne måten ville KLARA gi komplett saksoversikt.

Enkel tilpasning

Våren 2010 begynte prosjektgruppen å tilpasse 360°. De fikk 
hjelp fra konsulenter fra Software Innovation, men gjorde det 
meste selv. 
- Vi har forsøkt å være kreative for å få mest mulig ut av 
standardfunksjonene i 360°. Dessuten har vi gjort en del kon-
figureringer som er helt særegne for oss. Mange av disse 
kunne gjøres veldig enkelt ved å justere innstillingene eller 
legge til nye felter. Vi er veldig fornøyd med at vi kan installere 
oppdateringer av 360° uten at tilpasningene våre forsvinner, 
forteller Amund Noss. 

Vi er svært tilfreds med at produktet er så fleksibelt. Vi 
har gjort mange særegne tilpasninger, og de fleste var 
enkle å gjennomføre.

Prosjektleder Amund Noss hos Regjeringsadvokaten

Utfordring: 

• Enklere lagring, rapportering og gjenfinning 

• Sporbarhet med Noark 5

• Integrasjon med Microsoft SharePoint, 
Office m.fl.

Løsning: 

• Public 360˚ tilpasses som saksarkiv for 
arkivverdige nye dokumenter og lagring-
splass for relaterte, ikke arkivverdige 
dokumenter

• Word, Excel, Outlook og SharePoint inte-
greres med 360˚

Resultat:

• KLARA innføres trinnvis med dobbelregis-
trering på papir og digitalt, før det digitale 
arkivet overtar 1. januar 2012. KLARA 
forenkler registrering og arkivering, au-
tomatiserer rutiner og rapporter, purrer og 
varsler om gjenstående oppgaver.
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KLARA trinn for trinn 

Etter sommerferien 2011 startet den trinnvise innføringen av 
KLARA:

1. SARA stenger og saksregistreringen overføres til 
KLARA. 

2. Advokatene lagrer e-post i KLARA. 

3. Opplæring av de ansatte. - Vi kjører 2 timers kurs med 
maksimalt fire deltakere på hvert kurs. Det viktigste er å 
lære hva som er arkivverdig, sier Cathrine Moe Kris-
tiansen. 

4. Nye Word-dokumenter åpnes, skrives og lagres i 
KLARA. - Vår nye prosesskriv-mal i Word fyller  
automatisk ut nøkkelopplysninger. I tillegg genereres 
presedenskort (korte rapporter) automatisk ut fra 
tidligere registrerte opplysninger, forteller Noss.

5. Arkivet skanner og lagrer inn- og utgående post i 
KLARA. Brevene blir tilgjengelige både i advokatenes 
posthyller og digitalt på skjerm.

6. 1. januar 2012: Nye saker arkiveres elektronisk i KLARA. 

Amund Noss og Cathrine Moe Kristiansen hos Regjeringsadvokaten. 

Enkel utfylling

Regjerningsadvokatens prosjektgruppe har lagt stor vekt på 
å gjøre KLARA enkel å bruke. 

Systemet kan vise sakstilgang, advokatenes porteføljer, be-
rammelser, dommer m.m. 

KLARA kan også spore fremdriften i saken, og til slutt minne 
advokaten på å rydde opp og be arkivaren om å fakturere 
sakskostnader. 

Stolte av resultatet

Amund Noss og Cathrine Moe Kristiansen synes at det 
har vært engasjerende og morsomt å utvikle det nye sak/
arkivsystemet. Prosjektgruppen har foretatt flere 360°-tilpas-
ninger på egen hånd enn det noen andre ”amatører” har turt 
å gjøre.
- Nå er vi bare spente på hvordan KLARA vil bli mottatt av 
brukerne, sier Amund Noss.
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Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, doku-
mentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere  fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige 
løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre 
standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

360° kan enkelt konfigureres og tilpasses  
virksomhetens behov!

360º er en standardløsning som lett kan tilpasses  
og konfigureres virksomhetens bransjespesifikke 
prosesser for dokumenthåndtering, arkivering, saks-
behandling, samhandling og prosjektarbeid, eller til 
den enkelte medarbeiders rolle og arbeidsoppgaver. 

Mulighetene er mange: 

• Konfigurere og tilpasse uten endring av  
standard kildekode eller programmering 

• Konfigureringer overlever nye versjoner 

• Tilpasse til den enkelte bruker, basert på rolle, 
arbeidsoppgaver og ønsker (personlig  
skrivebord, presentasjon av informasjon osv.) 

• Utvide løsningen med nye felter som er nyttige 
for virksomheten 

• Utvide løsningen med spesifikke informasjons-
bærere som er relevante for virksomheten  
(dokumentprofiler, sakstyper, aktivitet/ 
oppgavetyper, prosjektmaler osv.) 

• Tilpasse registreringsskjema, visningsbilder  
og lister 

• Gjenbruke 360°-elementer i standard  
SharePoint-rom 

• Tilpasse “look and feel” med farger, fonter osv. 

• Definere egne prosessmaler og arbeidsflyt 
(workflows) 

• Integrere dokumentmaler og rapporter 

• Definere regler for tilganger, kassasjon,  
nedgradering osv.
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