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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med forvaltningsrevisjon 

er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert dokumentbehandling og arkiv i 

Enebakk kommune. Innhenting av data er i hovedsak gjennomført i perioden juli til oktober 

2011. Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og 

øvrige ansatte i Enebakk kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med 

gjennomføringen av undersøkelsen.   

 

    
 

Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Enebakk kommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv i kommunen.  

 

Prosjektet har hatt fokus på interne rutiner, organisering, kompetanse og etterlevelse av 

sentrale bestemmelser i lov, forskrift og kommunens eget regelverk. Forvaltningsrevisjonen 

viser at Enebakk kommune har et tildels betydelig forbedringspotensial på noen områder. 

 

Undersøkelsen er gjennomført i form av gjennomgang av interne regler og rutinebeskrivelser, 

intervjuer med seksjonsleder for interne fellestjenester, rådgiver ved rådmannens stab og 

ansvarlige for 3 av kommunens objektarkiver. I tillegg har revisjonen gjennomført en 

nettbasert spørreundersøkelse blant brukere av kommunens saksbehandlingssystem ePhorte. 

 

Rapporten peker bl.a. på at Enebakk kommune har et sentralisert saksarkiv. Slik revisjonen 

vurderer det, fremstår imidlertid ikke arkivtjenesten som en felles tjeneste. Det er videre 

registrert mangler ved arkivplan og rutiner, samt at kommunen ikke har oversikt over om 

arkivlokalene tilfredsstiller kravene i forskriften om offentlige arkiv. Revisjonen konkluderer 

derfor med at Enebakk kommune sine rutiner for dokumentbehandling, organisering og 

arkivtjeneste, ikke er tilfredsstillende i henhold til krav i forskrift om offentlige arkiv. 

 

Kommunen har gjennomført tiltak for å gjøre rutiner og krav til dokumentbehandling kjent 

blant de som er brukere av ePhorte. Spørreundersøkelsen viser at  90 % har deltatt på kurs og 

50 % har fått personlig opplæring fra IFT. Dette er i seg selv et bra resultat. Samtidig viser 

undersøkelsen at kompetanse fortsatt bør være et satsingsområde. En relativ stor andel angir 

at de ikke har et tilstrekkelig kompetansenivå og at kjennskapet til kommunens 

rutinehåndbøker kunne vært bedre. Dernest er det svært mange som uttrykker at de ønsker 

mer kompetanse. 

 

Undersøkelsen viser også at Enebakk kommune har utfordringer i forhold til fullt ut å 

etterleve viktige deler av regelverket for arkivering og dokumentbehandling. Dette gjelder: 

 

 Dokumenter som ikke registreres i arkivsystemet. 

 Arkivering av arkivverdig epost. 

 Sørge for at saker blir avsluttet i saksbehandlingssystemet. 

 Retur av saksdokumenter til arkiv. 

 

Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en del anbefalinger som vi mener bør kunne 

medvirke til forbedringer i arkivtjenesten i Enebakk kommune. 
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2 Formål og problemstillinger 
 

2.1 Bakgrunn 

 

Under behandlingen av overordnet analyse høsten 2008, pekte kontrollutvalget i Enebakk 

kommune på temaet ”dokumentbehandling og arkiv” som et risikoområde, noe som også er 

gjenspeilet i planen for forvaltningsrevisjon som kommunestyret har vedtatt.  Dette området 

ble også trukket frem av rådmannen under dialogen med utvalget i møtet 20.oktober 2010. 

Kontrollutvalget vedtok derfor at det skulle legges fram en prosjektplan for 

forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv i Enebakk kommune i 2011. 

 

Prosjektplanen ble godkjent i kontrollutvalgets møte 23. mars 2011 (sak 12 /11).  

2.2 Formål og problemstillinger 

 

Prosjektet har som formål å undersøke om Enebakk kommune følger sentrale 

lovbestemmelser, forskrifter og internt regelverk som gjelder for dokumentbehandling og 

arkivtjeneste i kommunen. 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder følgende problemstillinger:  

 

1. Har Enebakk kommune etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering som 

tilfredsstiller krav i lov og forskrift? 

 

2. Er rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering gjort kjent? 

 Har brukerne i kommunen god nok kunnskap om arkivrutinene og kommunens 

dokumentbehandlingssystem (ePhorte)? 

 

3. I hvilken grad etterleves internt og ekstern regelverk for dokumentbehandling og 

arkivering, herunder: 

 Blir dokumenter avsluttet i dokumentbehandlingssystemet? 

 I hvilken grad foretas saksbehandling uten å benytte 

dokumentbehandlingssystemet? 

 Blir eposter arkivert? 

 Sendes avsluttede saker til arkiv? 

 

4. Hva er årsaken til at kommunen i konkrete enkeltsaker ikke har kunnet frembringe 

etterspurt dokumentasjon? 
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2.3 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Disse kriteriene benyttes som grunnlag for å vurdere om 

kommunens virksomheter og aktiviteter drives i samsvar med krav og forventninger. 

Kriteriene, holdt sammen med faktagrunnlaget, danner basis for de analyser og vurderinger 

som kan foretas, og de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. 

 

I denne undersøkelsen er kriteriene i hovedsak hentet fra: 

 

 Lov om arkiv, LOV1992-12-04 nr 126. 

 Forskrift om offentlige arkiv, FOR 1998-12-11 nr 1193. 

 Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av 

offentlige arkiver, FOR 1999-12-01 nr 1596. 

 Kommunens eget regelverk. 

 

2.4 Begreper og definisjoner 

 

Følgende begreper knytter seg til arkivlov med forskrift, og er et utdrag hentet fra nettsidene 

til arkivverket samt Enebakk kommunes arkivplan:  

 

Aktivt arkiv. Arkiv som er i daglig bruk hos arkivskaper.  

 

Arkiv. 

a) Dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet, det vil si dokumenter som mottas 

eller produseres som ledd i virksomheten hos en arkivskaper og samles som resultat av 

denne virksomheten. 

b) Organisatorisk enhet som utfører oppgaver knyttet til arkiv, også kalt arkivtjeneste. 

 

Arkiv- og saksbehandlingssystem. System for arkivering og saksbehandling. Vanligvis 

brukt om systemer for elektronisk arkivering og saksbehandling. 

 

Arkivansvarlig. Arkivforskriftens betegnelse på den som har det daglige ansvar for 

arkivarbeidet i et offentlig organ, og som leder organets arkivtjeneste. 

 

Arkivdanning. Det å danne eller skape arkiv. Også brukt som fellesbetegnelse på de to første 

fasene i arkivmaterialets livssyklus (aktivt arkiv  og bortsettingsarkiv), dvs. de fasene hvor 

arkivskaper har ansvaret for materialet (arkivdanningsfasen). 

 

Arkivdepot. Bevaringsverdig arkivmateriale som er mer enn 25 år.  

 

Arkivkode. En kode («verdi») som tildeles den enkelte sak i sakarkivet ut fra et 

ordningsprinsipp i en arkivnøkkel. Alt etter hvilket ordningsprinsipp som er benyttet, kan 

arkivkoden enten være en emnekode eller en objektkode, og den kan bestå av tall, bokstaver 

og andre tegn eller en blanding av disse. Tildeling og påføring av arkivkode kalles klassering. 
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Arkivleder. Daglig leder for arkivarbeidet og arkivtjenesten i et organ. Arkivforskriften 

benytter betegnelsen arkivansvarlig om denne funksjonen. 

 

Arkivlegging. Det å plassere et dokument i organets arkiv. 

  

Arkivnøkkel. System for ordning av sakarkiv, basert på ett eller flere ordningsprinsipper. 

Arkivnøkkelen beskriver inndelingsprinsipp(er) og rekkeordningssystem(er) og gir en 

systematisk fortegnelse over de verdier (arkivkoder) som benyttes i rekkeordningen. 

Arkivnøkler benytter vanligvis et ordningsprinsipp basert på inndeling etter emne. Det er 

derfor arkivforskriften i § 2-3 omtaler arkivnøkkelen som et klassifikasjonssystem og krever 

at den skal omfatte alle de saksområder organet steller med. 

 

Arkivplan. Samlet oversikt over arkiv og arkivfunksjoner i et organ. Ifølge arkivforskriften § 

2-2 skal arkivplanen vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Dessuten skal den 

vise hvilke instrukser, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. 

 

Arkivskaper. En organisatorisk enhet eller en person som skaper arkiv som ledd i sin 

virksomhet. En arkivskaper kan være et offentlig organ, en bedrift, en organisasjon, en 

institusjon, en stiftelse og liknende eller en del av en slik enhet. 

 

Avskrivning. Registrering av opplysninger i journalen om når og hvordan behandlingen av et 

inngående dokument er blitt avsluttet. 

 

Bortsettingsarkiv. Det arkivet som er avsluttet og som er for perioden mellom dagligarkiv og 

arkivdepot. 

 

Dagligarkiv. Arkiv som er i daglig bruk hos arkivskaper. 

 

Dokument. Etter arkivloven § 2: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et 

medium for senere lesing, lytting, framvisning eller overføring. Tilnærmet samme, men en 

noe utvidet definisjon er benyttet i forvaltningsloven og offentlighetsloven: en logisk 

avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, 

framføring, overføring eller lignende. Se også Arkivdokument og Saksdokument. 

 

Elektronisk arkiv. Arkiv som består av elektroniske dokumenter. 

 

Elektronisk journal. Journal i elektronisk form. Det samme som elektronisk journalsystem. 

Elektronisk journal er en nødvendig del av et elektronisk arkivsystem eller et arkiv- og 

saksbehandlingssystem i den offentlige forvaltning. 

 

Epostmottak. Elektronisk «postkasse» for å ta imot meldinger og dokumenter sendt via 

epost. Organer som benytter epost, skal ha et sentralt epostmottak som er knyttet til organets 

arkivtjeneste, jf. arkivforskriften § 3-2. 

 

Journal. Register over saksdokumenter som behandles i et organ.  

 

Journal- og arkivsystem. System (vanligvis elektronisk) som kombinerer funksjonene i et 

journalsystem og et arkivsystem. 
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Journalnummer. Fortløpende nummer på registrerte dokumenter i en journal. Fortløpende 

journalnummer er først og fremst benyttet i manuelle journaler. I systemer basert på Noark 

standarden, benyttes saks- og dokumentnummer. 

 

K-kodesystemet. Arkivnøkkel som benyttes i kommunal sektor. 

 

Kassasjon. Det å kassere, dvs. at arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling 

eller hatt verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og tilintetgjort. Jf. arkivforskriften § 

3-18. 

 

Noark (Norsk arkivstandard).Standard for elektroniske journal- og arkivsystemer. Etter 

arkivforskriften er Noark obligatorisk for elektronisk journalføring i offentlig forvaltning. 

Siste utgave av standarden er Noark 5. 

 

Objektarkiv. Inneholder saksdokumenter, men er ordnet etter et annet system enn 

arkivnøkkelen, for eksempel fødselsnummer, gårds- og bruksnummer eller alfabet. 

Oppbevares på den enkelte avdeling.  

 

Periodisering. Sette et kontrollert tidsskille i arkivet med jevne eller ujevne mellomrom. 

Dette innebærer at alle saker med dokumenter som har vært registrert innenfor et fast tidsrom 

(en arkivperiode) settes bort samtidig, og utgjør en egen enhet i bortsettingsarkivet. I 

elektroniske journal- og arkivsystemer(Noark) foretas periodisering ved at alle registreringer 

innenfor en eller flere arkivperioder tas ut av den aktive Noark-basen og legges i en historisk 

base og/eller bevares i form av utskrift på papir eller mikrofilm. 

 

Restanse. Mottatt dokument som ikke er avskrevet. 

 

Sakarkiv. Den delen av arkivet som består av saksdokumenter. Inneholder saker som er 

ordnet etter arkivnøkkelen (K-koder).  

 

Saks- og dokumentnummer. Identifikasjonsnummer for registrerte dokumenter i et 

elektronisk journal- og arkivsystem basert på Noark standarden. Nummeret tildeles den 

enkelte journalpost når den opprettes. Saksnummeret er et felles identifikasjonsnummer for 

hele saken, mens dokumentnummeret er et løpenummer for registrerte dokumenter 

(journalposter) innenfor saken. 

 

Saksbehandlingssystem. System for elektronisk saksbehandling. 

 

2.5 Gjennomføring 

 

Problemstillingene i prosjektet er innledningsvis belyst gjennom intervju med seksjonsleder 

ved interne fellestjenester (IFT) og rådgiver ved rådmannens stab. I tillegg er det også 

gjennomført intervjuer med en av kommunalsjefene, en rektor ved en barneskole og en 

enhetsleder innen teknikk og miljø. Revisjonen har også hatt oppfølgingsmøter med 

seksjonsleder for interne fellestjenester. Aktuelle dokumenter for arkivtjenesten i Enebakk 

kommune er også gjennomgått.  
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Med utgangspunkt i revisjonskriteriene, ble det utarbeidet en nettbasert spørreundersøkelse 

som ble sendt til 95 brukere av kommunens saksbehandlingssystem ePhorte. Revisjonen 

benyttet verktøyet Questback til dette. Samlet har kommunen registrert omtrent 100 ePhorte-

brukere. 

 

Svarene ble avgitt anonymt. Undersøkelsen lå ute i to og en halv uke, med to oppfølginger.  

Det ble mottatt svar fra 66 respondenter, som gir en svarandel på 69,5 %. 28 av respondentene 

er tilsatt som enhetsleder eller høyere. 

 

Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. Den 

fullstendige rapporten er deretter sendt rådmannen på formell høring. 

 

2.6 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 

til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 

innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 

materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 

  

Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 

som ligger til grunn for undersøkelsen. Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne 

oppklare misforståelser og stille oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket 

reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten at intervjuobjektene selv har verifisert de 

opplysningene de har gitt i intervjuet.  

 

Revisjonen er tilfreds med en svarprosent på 70 på spørreundersøkelsen. Samtidig bør det 

presiseres at undersøkelsen kun retter seg mot brukere av ePhorte og ikke mot erfaringer fra 

de som kun er brukere av ulike fagsystemer. 

 

Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. 
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3 Saksbehandlingsrutiner 
 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

Arkivloven pålegger offentlige organer å ha arkiv. Det overordende ansvaret for arkivarbeidet 

ligger hos rådmannen. Pålegget er fulgt opp gjennom en rekke krav i Forskrift om offentlige 

arkiv. 

 

Forskriften sier bl. a. i §2-2: 

   

”Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som 

viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen skal også vise kva 

slags instruksar, reglar, planar m.v. som gjeld for arkivarbeidet.” 

 

Når det gjelder organiseringen av arkivarbeidet, sier forskriften i § 2-1 at: 

 

”Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel utførast av ei eiga eining, ei 

arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarleg. Arkivtenesta skal vere felles 

for organet. Dersom ikkje særlege omsyn tilseier noko anna, skal ho vere underlagd 

den administrasjonseininga som har ansvaret for organets fellessaker.” 

 

Både arkivplan, ansvar og organisering er knyttet opp mot forståelsen av hva som er et 

offentlig organ. Arkivloven definerer offentlig organ som ”en statleg, fylkeskommunal eller 

kommunal institusjon eller eining”.  Loven åpner dermed opp for at kommuner kan definere 

sine ulike virksomheter som egne organer. Dette reflekteres også i forskriftens § 1-1 hvor det 

bl.a fremgår at den enkelte kommune ”skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som 

eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her”. Det vises ellers til 

Arkivhåndbokens utredning om dette, som konkluderer med at små kommuner som 

hovedregel bør defineres som ett organ
1
. Revisjonen legger derfor til grunn at Enebakk 

kommune er å betrakte som ett organ i forhold til arkivlov med forskrift. 

 

Det fremgår også av § 2-1 at arkivarbeidet ”som hovedregel” skal utføres av en egen enhet. I 

dette ligger at det for små organer som bare har en arkivansvarlig i hel eller delvis stilling og 

ingen arkivansatte utover dette, kan være unaturlig å snakke om en arkivtjeneste som utgjør 

en egen enhet
2
. 

 

Det følger videre av § 2-4 at: 

  

        ”Daglegarkivet (aktivt arkiv) skal vere sentralisert så langt dette er praktisk tenleg.  

I aktivt arkiv inngår: 

a) sakarkivet (som omfattar alle saksdokumenta) med tilhøyrande register og 

                                                 
1
 Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, s. 65- 71. 

2
 Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, s. 92. 

Har Enebakk kommune etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering som 

tilfredsstiller krav i lov og forskrift? 
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databasar, som journalar, journalregister og kopibøker m.v.  

b) møtebøker, fagsystem, databasar og andre arkivseriar og dokument som blir 

mottekne eller skapte i tilknyting til den verksemda organet driv.  

Sakarkivet frå avslutta journalperiodar og andre arkivseriar som ikkje lenger er i 

aktiv bruk, skal skiljast ut frå daglegarkivet og plasserast i bortsetjingsarkiv. ” 

 

Forskriften stiller også krav om journalføring og registrering i § 2-6, der det bl.a. heter: 

 

”Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar for registrering av dokument i 

dei sakene organet opprettar. I journalen skal ein registrere alle inngåande og 

utgåande dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for 

organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som 

dokumentasjon.”  

”Arkivplanen skal innehalde eit fullstendig og ajourført oversyn over dei systema som 

blir nytta til journalføring og eventuelle andre former for registrering av 

saksdokument. Elektroniske system skal vere fullgodt dokumenterte. ” 

 

Når det gjelder opplysningar i journal- og arkivsystem, heter det i §2-7 at: 

 

”Innføring i journalen skal skje på ein måte som gjer det mogleg å identifisere 

dokumentet, så langt dette kan gjerast utan å røpe opplysningar som er undergitt 

teieplikt i lov eller i medhald av lov, eller som elles kan unntakast frå offentleg innsyn. 

Ved registrering av dokument i journalen skal ein føre inn følgjande:  

a) journalføringsdato,  

b) saks- og dokumentnummer (journalnummer i papirbaserte journalar),  

c) sendar og/eller mottakar,  

d) opplysningar om sak, innhald eller emne,  

e) dateringa på dokumentet.  

I tillegg skal journalen innehalde arkivkode (etter arkivnøkkelen), ekspedisjons- eller 

avskrivingsdato og avskrivingsmåte.”  

 

Forskriften stiller også krav til at kommunen skal ha rutiner for å kvalitetssikre journal- og 

arkivdatabasen(§2-10):  

”Organet skal leggje opp administrative rutinar som sikrar at arkivtenesta kan utføre 

kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen. Leiinga for organet må avgjere kven 

som skal ha høve til å gjere ulike former for registreringar og rettingar i basen.  

Kvar dag skal det takast tryggingskopi av databasen på elektronisk lagringsmedium. 

Tryggingskopiane skal lagrast på einingar som er fysisk åtskilde frå dei einingane der 

databasen ligg.”  
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Det følger videre av arkivforskriften at arkivlokaler kan være vanlige kontorer eller 

spesialrom for arkiv. Eldre og avsluttede arkiver skal plasseres i spesialrom for arkiv. 

Bortsettingsarkiv skal så langt det er mulig plasseres i spesialrom for arkiv, mens arkiv som er 

i hyppig bruk kan plasseres i vanlige kontorrom. Samtidig presiserer forskriftens §4-1 at 

 

 

”Arkivlokala hos offentlege organ skal gi arkivmaterialet vern mot vatn og fukt, mot 

brann og skadeleg varme, mot skadeleg påverknad frå klima og miljø og mot 

skadeverk, innbrot og ulovleg tilgjenge.” 

Arkivforskriften er gjeldende fra 1999. Forskriftens kap. 4 inneholder en rekke spesifiserte 

krav til arkivlokaler som utfyller det generelle kravet i § 4-1. I følge forskriftens § 4-11 skulle 

offentlige organ utarbeide en oversikt over sine arkivlokaler, og vurdere om disse oppfyller 

kravene gitt i forskriften. Ved mangler, skulle det utarbeides en plan som dernest skulle 

legges frem for riksarkivaren til godkjenning. Fristen for dette var satt til 3 år, dvs. innen 1. 

januar 2002. Dernest skulle planen være gjennomført senest innen 1. januar 2012. 

Arkivforskriften pålegger dermed som hovedregel alle offentlige organer å tilfredsstille 

forskriftens krav til lokaler innen denne dato. 

 

På bakgrunn av ovenstående, er følgende kriterier utledet: 

 

 Kommunen skal ha en felles arkivtjeneste. 

 Kommunen skal ha en ajourført arkivplan. 

 Daglig arkiv (saksarkivet) skal være sentralisert så langt dette er praktisk mulig. 

 Kommunen skal ha en journal for registrering av dokumenter. 

 Kommunen skal ha rutiner for å kvalitetssikre journal og arkivdatabasen. 

 Arkivlokalene skal tilfredsstille kravene i arkivforskriften. 

 

3.2 Faktabeskrivelse 

3.2.1 Arkivplan 

 

Generelt 

Enebakk kommune har en arkivplan. Denne er datert januar 2009. Det fremgår at planen bør 

oppdateres en gang årlig og at den skal oppdateres i forbindelse med periodisering av arkivet.  

Revisjonen får opplyst at arkivplanen ikke er oppdatert siden den ble utgitt. Organisering er 

bl.a. ikke korrekt, og det foregår også omorganiseringer innen teknisk etat som vil måtte 

reflekteres i planen. 

 

Sentralt saksarkiv er etablert fra 2002. I perioden 1. januar 2002 - 1. mai 2005 brukte 

kommunen sak/arkiv-systemet K2000. 1. mai 2005 byttet kommunen system til ePhorte og 

begynte å scanne inngående dokumenter. Serveren ligger i Rælingen kommune og drives av 

Øyeren IKT. Kommunens system tilfredsstiller kravene til Noark 4-standarden. Revisjonen 

får opplyst at Noark 5 tas i bruk når leverandør har dette klart og kommunen oppdaterer 

ePhorte. 

 

Kommunen driver papirarkiv og elektronisk arkiv parallelt. De papirbaserte objektarkivene er 

lokalisert ved virksomhetene, men sakene finnes også elektronisk i sentralarkivet. Noen av 
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virksomhetene benytter egne fagsystemer som ikke er en del av ePhorte, mens andre 

virksomheter har fagmoduler i ePhorte. 

 

Arkivet er ikke periodisert siden Ephorte ble innført i 2005. Kommunen har ingen planer om å 

gjøre dette før fulldigitalt arkiv innføres, noe det på den annen side heller ikke er lagt planer 

for. 

 

Organisering 

Arkivplanen presiserer at rådmannen har det overordnede ansvaret for kommunens arkiver.  

 

Kommunens arkiv er desentralisert. Innen sentraladministrasjonen, er seksjonsleder ved 

interne fellestjenester, ansvarlig for det papirbaserte sentrale saksarkivet for alle avdelinger. 

Ut over dette, finnes det ulike typer av objekt- og delarkiver ved enhetene
3
:  

 

Sentraladministrasjonen:     7 objektarkiver. 

Kultur, oppvekst- og skoleavdeling:  15 objektarkiver. 

Helse- og omsorgsavdeling:     6 objektarkiver. 

Teknisk avdeling:     4 objektarkiver. 

 

Samlet har kommunen dermed 32 objektarkiver.  

 

Enhetslederne har ihht. arkivplanen ansvar for objektarkiv på egen enhet. Saksbehandlerne i 

kommunen pålegges å bruke det saksbehandlingsverktøyet som brukes i egen avdeling. 

 

Arkivplanen presiserer at den enkelte arkivansvarlige skal sørge for at lover, regler og rutiner 

overholdes.  Det daglige arbeidet kan utføres av en medhjelper, men den arkivansvarlige har 

da ansvaret for at medhjelperen får nødvendig opplæring og gjøres kjent med de lover og 

regler som har betydning for tjenesten. Det skal også utarbeides en arbeidsbeskrivelse for 

medhjelperen. 

 

Arkivplanen angir hva kommunens saks- og objektarkiver omfatter, jfr vedlegg 1. Denne 

organiseringen har vært gjeldende fra 1. januar 2002. 

 

I noen grad vil dokumenter som er arkivert i objektarkivene også kunne finnes gjennom 

saksarkivet. Dette gjelder byggesak, reguleringer, startlån, naturforvaltning, personell(delvis), 

samt oppsigelser og tilsettinger. Andre typer arkiver tillater ikke innsyn fra seksjonsleder IFT 

eller andre.  

 

Innen IFT er det 3 tilsatte som har ansvaret for journalføring av alt som er arkivverdig og som 

registreres i ePhorte.  

 

Stillingsbeskrivelsen for seksjonslederen sier at denne blant annet ”er ansvarlig for 

utarbeiding og oppdatering av kommunens arkivplan, og for at Enebakk kommunes 

dokumenter blir registrert og oppbevart i samsvar med gjeldende bestemmelser.” 

Seksjonslederen er dessuten systemansvarlig for ePhorte og for opplæring i ePhorte/Word, og 

har også andre ikke-arkivfaglige oppgaver. 

 

                                                 
3
 Se vedlegg 1 – Arkivansvar og organisering av arkivarbeidet. 
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Det følger dessuten av rutinehåndboken for post-/journalføring-/arkiv at IFT blant annet har 

ansvar for å bistå ledere og saksbehandlere om gjeldende rutiner og regler for arkivering. 

 

I møte med IFT ble det presisert at stillingens ansvar gjelder kommunens saksarkiv og ikke de 

vel 30 objektarkivene som ligger ute i avdelinger og enheter. Ansvaret for disse er i sin helhet 

delegert til avdelings- og enhetsledere, slik det også er angitt i arkivplanen. Det er ikke kjent 

for IFT hvorvidt disse har utpekte medhjelpere og om disse eventuelt har en 

arbeidsbeskrivelse samt fått nødvendig opplæring. Enebakk kommune har ingen stilling som 

arkivleder med ansvar for kommunens arkivtjeneste. 

 

Revisjonen har spurt brukerne av ePhorte om hvordan de opplever organisering og 

ansvarsforhold gjennom å ta stilling til følgende påstand: 

 

  
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ 

-1 angir ”ingen formening”. 

 

Svarene viser at nær 70 % er mer enige enn uenige i påstanden (svaralternativ 4-6). Av disse 

kan omtrent 45 % oppfattes som tydelig enige (svaralternativ 5-6). Vel 25 % har plassert seg 

på den uenige siden av midten. Gjennomsnittet av svarene ligger på 4,33. 

 

Instrukser, regler og planer 

 

Arkivplanen viser til relevant lovverk, og har dessuten følgende vedlegg: 

 

 Oversikt over arkiver fram til 1. januar 2002 

 Rutinehåndbok for post/journalføring/arkiv (15.10.08) 

 Rutinehåndbok for saksbehandling (15. januar 04, revidert desember 2008) 

 Plan for informasjonssikring (Versjon 1.0 - 15.05.07) 

 Retningslinjer for bruk av IT-systemer (Vedtatt 8. oktober 2007) 

 Løsbladsystem for protokoller (29. januar 1979) 

 Pliktavlevering fra kommuner og fylkeskommuner (28.06.94) 

 

Planen inneholder også et eget kapittel om sikkerhet. Arkivplanen refererer også til 

kassasjonsbestemmelser og arkivnøkler. Kommunen har imidlertid ingen oppdatert oversikt 
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over kassasjonsbestemmelser. Det er overfor revisjonen vist til at heller ikke den sentrale 

forskriften er oppdatert, og at en ny forskrift er utarbeidet og skal være sendt på høring. 

Enebakk kommune har ikke mottatt denne. 

 

Foruten arkivplanen med vedlegg, har revisjonen for øvrig merket seg at kommunen har 

utviklet en ”Oppskriftsbok for saksbehandlingssystemet ePhorte” med tilpasninger for 

Enebakk kommune”, og dessuten følgende rutiner for bruk intern i IFT: 

 Saksbehandling i ePhorte av anskaffelse, rammeavtale, anbud. 

 Store prosjekter/saker i ePhorte – bruk av prosjektkode. 

 

3.2.2 Journalføring 

Kommunen sine rutiner for journalføring er nedfelt i ”Rutinehåndboken for 

post/journalføring/arkiv”. Hovedregelen er at alle dokumenter det kan stilles spørsmål om i 

ettertid skal arkiveres. I hovedsak er det avdeling for interne fellestjenester som er ansvarlig 

for journalføringen. Journalføring ivaretas av IFT for all post som mottas i kommunen, 

unntatt saker som skal saksbehandles i fagsystemer på objektarkivene.  

 

Når det gjelder elektronisk post spesielt (mottatt via epost eller internt meldingssystem), 

presiseres det i rutinehåndboken at elektronisk post skal journalføres etter samme regler som 

for annen post. Saksbehandler og/eller avdeling for interne fellestjenester er ansvarlig for 

dette. IFT erkjenner at journalføring av eposter, og i tillegg også muntlige avtaler, er en 

utfordring. 

 

Det er ikke kjent for IFT hvordan dokumenter saksbehandlet i fagsystemer på objektarkivene 

er journalført iht. bestemmelsene. Ut fra det ansvar som er tillagt enhetslederne, forutsetter 

IFT at enhetslederne ivaretar journalføring opp mot de kravene som gjelder. 

 

3.2.3 Kvalitetssikring 

Kvalitetssikring er basert på status og tilganger til saksbehandlingssystemet. Det føres 

imidlertid ingen kontroll av at det som er registrert i ePhorte, er det som fysisk går ut i en sak.  

Kommunen har ikke etablert administrative rutiner for å sikre at arkivtjenesten utfører 

kvalitetssikring av journal og arkivdatabasen, herunder hvem som skal kunne gjøre ulike 

former for registrering og retting i basen. Det fremgår imidlertid av kommunens rutiner at 

Øyeren IKT er ansvarlig for at det tas sikkerhetskopi hver dag av all data på kommunens 

servere. Det drives ingen oppfølging/kontrollvirksomhet ovenfor objektarkivene fra IFT. 

 

Når det gjelder internkontroll, skal alle utgående dokumenter journalføres sentralt. Dette er 

spesielt viktig i forhold til postlisten. Dessuten følges det opp mot saksbehandlernes i forhold 

til reserverte saker og saker som ikke er avsluttet. Det foreligger imidlertid ikke skrevne 

rutiner for dette. 

 

For øvrig viser kommunen til at når det kjøpes inn et system som ePhorte, ligger det også en 

kvalitetssikring i at ePhorte er et godkjent Noark - system. 
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3.2.4 Lokaler 

 

Arkivplanen til Enebakk kommune sier lite om lokaler. IFT har opplyst at det er etablert et 

nytt arkivdepot som foreløpig ikke er tatt i bruk. Her skal materiale som er 25 år eller eldre 

lagres. Kommunen planlegger å kjøpe et eget datasystem - Astra - som skal benyttes til 

registrering. 

 

Etter hva revisjonen får opplyst, ble det ikke foretatt en vurdering av arkivlokalene i Enebakk 

slik forskriften krever. Det eksisterer følgelig ingen oppfølgingsplan. Det er ikke foretatt 

kontroll av om forskriftens krav til arkivlokaler er ivaretatt, og kommunen har ingen samlet 

oversikt over arkivlokalenes tilstand i forhold til de krav til lokaler som gjelder. 

 

Kommunen har dog gjennomført en vurdering av dagens depotarkiv, men ikke dokumentert 

dette skriftlig. Det nye depotarkivet vil ikke være tatt i bruk innen 1. januar 2012, men det tas 

sikte på at overføringen av dokumenter har startet innen tidspunktet. 

 

Revisjonen får også opplyst at kommunen ikke har etablert regler om tilgang til arkivlokalene. 

I utgangspunktet har ”alle” ansatte tilgang til arkivlokalene, men arkivmaterialet er for enkelte 

arkiver låst. 

 

3.2.5 Objektarkiv 

Revisjonen har også gjennomført intervjuer med ansvarlige for tre tilfeldig valgte 

objektarkiver.  

 

Objektarkiv nr 1. 

Ved en barneskole ble det vist til at arkivet består av elevmapper og personalmapper for 

ansatte. Dette er papirbasert, og er derfor kun tilgjengelig for ansatte ved skolen. EPhorte 

brukes kun av rektor, i hovedsak ved ansettelser.  

 

Rent fysisk består arkivet av 2 låsbare skap med skuffer plassert ved siden av sekretærens 

kontorplass. I tillegg finnes et skap/fjernarkiv i et tilstøtende rom. Dette inneholder bl.a. 

papirer for elever som har sluttet (dvs. ikke har fortsatt på ungdomsskolen i Enebakk). 

 

Objektarkivet journalføres av sekretæren i egen excel-mal som kun er tilgjengelig for 

sekretæren. Denne er distribuert av IFT. Foruten rektor som ansvarlig, håndteres arkivet 

(journalføring mv.) av sekretær. Det er ikke utarbeidet arbeidsbeskrivelse. Sekretæren har fått 

individuell opplæring av kommunen. Når det gjelder rektors bruk av ePhorte, blir det vist til 

at hun ikke bruker dette ofte og derfor kan ha behov for bistand. Dette får hun av kommunen 

ved behov. 

 

Rektor gir uttrykk for at de generelt er fornøyd med dagens arkivordning og det ansvar de har 

for eget objektarkiv. Rektor opplever ikke at IFT har ansvar for dette, men at IFT ivaretar 

ansvaret som systemeier for ePhorte. 

 

Skolen har ikke gjennomført noen vurdering av lokalene for arkivet opp mot de krav som 

gjelder. Skolen er heller ikke kjent med disse kravene. 

 

Alle ansatte har tilgang til arkivet. Skapene låses rutinemessig av rektor utenom arbeidstid. 
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Det føres ingen spesiell kontroll av hvem som tar ut dokumenter. Adgangen er basert på tillit 

til at dokumentene kommer tilbake. 

 

Skolen er videre ikke kjent med kommunens rutinebeskrivelse for journalføring. Av egne 

instrukser og rutiner, vises til at arkivering er del av skolens rutinehåndbok. Her fremgår hva 

som skal arkiveres. Bruker/den enkelte lærer skal legge arkivverdige dokumenter til 

sekretæren som tar seg av journalføringen og legger dokumentet i riktig mappe. Når det 

gjelder eposter, er rutinen internt at disse skal skrives ut og legges i saksmappen. 

 

Rektor har ikke erfart at dokumenter har manglet når de er blitt etterspurt.  

 

Ved stikkprøver i arkivet, ble det registrert eksempler på at dokumenter var lagret i mapper 

uten å være journalført. Det var videre ikke etablert noen rutine for å ha kontroll med hva den 

enkelte mappe skulle inneholde av dokumenter. 

 

Objektarkiv nr 2. 

En annen avdeling revisjonen besøkte, var kjennetegnet av at virksomheten brukte et eget 

fagsystem, også til saksbehandling, og ikke ePhorte. Avdelingens arkiv består av både 

papirbaserte saksmapper og elektronisk lagrede saksmapper. Dokumentene i papirarkivet, 

journalføres i fagsystemet. 

 

Rent fysisk består papirarkivet av låsbare skap med skuffer plassert i eget rom som låses 

utenom arbeidstid. I tillegg finnes et fjernarkiv i et rom i kjelleren. 

 

Avdelingen er kjent med kommunens rutinebeskrivelser for journalføring og arkiv på et 

overordnet nivå.  

 

Leder av avdelingen ga uttrykk for at den generelt har god kontroll på hva som skal arkiveres 

samt prosedyrer for journalføring, men at dette i liten grad er formalisert i egne 

rutinebeskrivelser. Det oppleves ikke at IFT har noe ansvar for avdelingens objektarkiv,- kun 

som systemeier for ePhorte.  

 

Slik praksis er, er det mange som har et ansvar for at også hensynet til arkivering og 

dokumentasjon blir ivaretatt ved avdelingen. Det er ikke pekt ut medhjelpere/arkivansvarlig 

internt som har et særlig ansvar for arkivrutiner og etterlevelsen av disse. Avdelingen har 

likevel ikke erfart at dokumenter ikke har latt seg fremskaffe når de er blitt etterspurt, selv om 

saksmappen kan være i bruk av ansvarlig personell ved enheten. 

 

Det er gjennomført intern opplæring av bl. a. nyansatte som også inkluderer arkivrutiner. 

 

Ansatte har tilgang til arkivet ut fra det ansvar de har. Det er opp til den enkelte å sørge for at 

dokumenter blir journalført. Det føres ingen spesiell kontroll av hvem som tar ut eller setter 

tilbake dokumenter, men det skal kvitteres på blindjournal i saksmappen når dokumenter 

fjernes. Det er ingen systematisk kontroll på at dette gjennomføres etter intensjonen. 

 

Når det gjelder eposter, er rutinen internt at disse skal skrives ut, skannes inn i fagsystemet og 

arkiveres. 
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Avdelingen har ikke gjennomført noen vurdering av lokalene for arkivet opp mot de krav som 

gjelder.  

 

Ved stikkprøver i arkivet, ble det registrert ett tilfelle av at dokumenter var lagret i mappe 

uten å være journalført. Kontroll med hva den enkelte mappe skulle inneholde av dokumenter 

så ut til å være ivaretatt gjennom løpende nummerering av de dokumentene mappen 

inneholdt. 

 

Objektarkiv nr 3. 

Ved et tredje objektarkiv, besto enhetens arkiv av både papirbaserte saksmapper og 

elektronisk lagrede saksmapper.  Etter at Kontor 2000 ble innført, er dokumentene arkivert 

både manuelt hos enheten og elektronisk i ePhorte. Journalføringen ivaretas av IFT. Slik sett 

er det ikke nødvendig å beholde papirarkivet for de sakene som også finnes lagret elektronisk 

i kommunen. 

 

Enhetsleder er arkivansvarlig. Det ble opplyst at kommunens rutiner for saksbehandling var 

godt kjent, men at kjennskapet til arkivplan og rutinehåndbok for post/journalføring og arkiv, 

var mer overordnet. 

 

Én av enhetens ansatte har et særskilt ansvar for arkivet. Vedkommende har ikke fått særskilt 

opplæring i dette i den perioden enhetsleder har vært ansatt i stillingen (3 år). Det er ikke 

utarbeidet arbeidsbeskrivelse for denne funksjonen, eller andre skriftlige rutiner som gjelder 

for arkivering ved enheten. Den ansvarlige ivaretar den fysiske arkiveringen av nye saker og 

har ansvar for å hente ut og legge tilbake saker hvor det er etterspurt informasjon. Den enkelte 

saksbehandler ved enheten henter selv ut dokumenter ved behov, og kvitterer for utlånet. Alle 

ansatte har dermed adgang til arkivet.   

 

Papirarkivet befinner seg i korridoren hvor enheten holder til, samt i et tilstøtende rom hvor 

også kopimaskin er plassert. Arkivet består av et antall stålskap med skuffer. Krav til 

arkivlokaler er ikke kjent, og det er heller ikke gjennomført noen vurdering av om lokalene er 

tilfredsstillende ift forskrift. Døren inn til korridoren hvor kontorer og arkiv er, blir låst etter 

arbeidstid. 

 

Utover at IFT ivaretar journalføringen, oppleves det ikke at kommunen som sådan engasjerer 

seg i driften av objektarkivet, eller gjennomfører noen form for kontroll av hvordan enheten 

gjør dette. 

 

Saksbehandlingen skjer i ePhorte. Det er gjennomført internopplæring i bruk av maler mv. 

som gjelder for saksbehandlingen og i bruken av ePhorte som sådan. 

 

Enhetsleder fremholder at all saksbehandling skjer i ePhorte, og ikke ”på siden” av 

arkivsystemet. Epost er imidlertid en utfordring. Ikke all epost som vedrører en sak blir lagret 

i ePhorte, men enhetsleder mener at all epost som vurderes som arkivverdig, blir importert i 

ePhorte. 

 

Det erkjennes at saker ikke alltid blir avsluttet i ePhorte med en gang de er ferdigbehandlet. 

Årsaken er at dette lett kan bli nedprioritert i en travel hverdag. 

 

Enheten har ikke erfart at dokumenter har manglet når de er blitt etterspurt. 



Forvaltningsrevisjon  Dokumentbehandling og arkiv 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 21 ENEBAKK KOMMUNE 

 

 

 

 

Ved stikkprøver i papirarkivet, ble det registrert at det ikke ble ført oversikt over hva den 

enkelte mappe skulle inneholde av dokumenter. Dette er imidlertid registrert i ePhorte. 

 

Enhetsleder ga også uttrykk for at han gjerne hadde sett at det ble tatt et sentralt initiativ i 

kommunen for å få skannet eldre saker og arkivert disse elektronisk. 

 

3.3 Vurdering 

Kommunen har et desentralisert arkiv med et sentralisert felles saksarkiv og en rekke 

objektarkiver fordelt på enheter. Revisjonen har ikke vurdert om noen av disse arkivene bør 

sentraliseres, men ser at det er nødvendig å ha tilgang til dokumenter der saksbehandlingen 

skjer. Revisjonen registrerer at Rådmannen har det overordede ansvaret for arkivet, noe som 

også er i tråd med arkivforskriftens § 1-1. 

 

For øvrig er ansvaret delt mellom enhetsledere som har ansvar for sine objektarkiver, og 

seksjonsleder IFT som har ansvar for saksarkivet samt arkivplanen. Revisjonen kan ikke se at 

kommunen har noen som ivaretar funksjonen som arkivansvarlig for kommunen som helhet 

ut over det ansvaret Rådmannen har. 

 

Enebakk kommune har ikke definert bestemte enheter som egne organer i forhold til 

arkivloven, noe som neppe heller er hensiktsmessig. Hele kommunens forvaltning betraktes 

dermed som ett organ i forhold til arkivloven. Det er mulig at det forhold at kommunen ikke 

har etablert en egen enhet som ledes av en arkivleder, kan begrunnes som et unntak fra 

forskriftens hovedregel om at tjenesten skal utføres av en egen enhet. Likevel gjelder at 

arkivtjenesten skal være felles. Revisjonen mener derfor at kommunen ikke har organisert 

denne tjenesten på en tilfredsstillende måte slik at den har en felles arkivtjeneste under ledelse 

av en arkivansvarlig, slik loven krever. 

 

Kommunens arkivplan fra 2009 er ikke oppdatert. Revisjonen registrerer at dette anbefales 

gjort hvert år, og at det skal gjøres ifm periodisering. Det er også registrert at det er enkelte 

feil og mangler i planen. Samtidig er det heller ingen planer for periodisering av arkivplanen. 

I sum betyr dette at Enebakk kommune har en arkivplan som ikke er à jour slik lovverket 

krever, og som lett kan forbli slik med de rutiner kommunen har. På tilsvarende måte fremstår 

det som uvisst når arkivet vil bli periodisert. Revisjonen vil vise til at kommunens 

rutinehåndbok for post/journalføring/arkiv som er datert 15.10.2008, i pkt 5.5 uttrykkelig sier 

at journalperioden i Enebakk kommune skal være 5 år. Etter dette burde arkivet ha vært 

periodisert i 2010. 

 

Revisjonen registrerer også føringer i arkivplanen om at det skal utarbeides 

arbeidsbeskrivelser for arkivmedhjelpere på objektarkivene. Ut fra at ingen av de tre 

objektarkivene hadde dette og at IFT ikke ser det som sin oppgave å kontrollere dette, er det 

grunn til å anta at arkivplanen ikke blir fulgt opp godt nok på dette området.  

 

Revisjonen har også registrert at kommunen i noen grad driver papir og elektronisk arkivering 

parallelt og at dokumenter er registrert i begge formater. Revisjonen fremsetter ingen klar 

anbefaling om dette, men mener at kommunen bør vurdere om tiden snart er inne til å gå for 

en fullelektronisk løsning. 
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Når det gjelder brukerne av ePhorte, registrerer revisjonen at det er ganske stor spredning i 

svarene på spørsmålet om hvordan de opplever at organisering og ansvarsforhold er klargjort. 

Selv om et flertall plasserer sine svar på den positive siden av skalaen, må ikke det tilsløre at 

25 %, som i ulik grad er uenig i at dette er klargjort, tross alt er en betydelig andel.  

Revisjonen fant det dessuten påfallende at de styringsdokumenter kommunen har utgitt, bare i 

beskjeden grad var kjent ved de objektarkivene vi undersøkte. Revisjonen mener derfor at 

tilbakemeldingen viser at forholdsvis mange ikke opplever arkivrutinene som veldig 

klargjorte, og at det er indikasjoner på at dette ikke er veldig kjent i organisasjonen. 

 

Når det gjelder journalføring, fremstår dette som vel ivaretatt av IFT for de sakene som ikke 

saksbehandles i fagsystemene. Det er imidlertid ingen i kommunen som følger opp at dette 

gjøres slik det skal på objektarkivene. Dette forholdet underbygger at kommunen ikke har en 

felles arkivtjeneste som påser at denne tjenesten blir ivaretatt etter lovverket. Dette 

understøttes også av at det ikke er etablert rutiner for å kvalitetssikre journal- og 

arkivdatabasen eller drive oppfølging og kontrollvirksomhet overfor objektarkivene, og at 

ingen heller ser dette som sitt ansvar. Revisjonen viser også til at det var mangler i dette på de 

objektarkivene som ble undersøkt. 

 

Arkivforskriften inneholder en rekke spesifiserte krav til arkivlokaler. Det er kommunens 

ansvar å sørge for at lokalene er tilfredsstillende. Revisjonen finner det kritikkverdig at 

kommunen ikke har fulgt opp forskriften om å vurdere om lokalene er tilfredsstillende og 

eventuelt lage en oppfølgingsplan for dette.  Dette innebærer at kommunen ikke har noen 

dokumentert kunnskap om den tilfredsstiller disse kravene, som den etter forskriften plikter å 

tilfredsstille innen 1. januar 2012.  Det er derfor uvisst i hvilken grad arkivlokalene er 

tilfredsstillende i henhold til forskriften.  

 

Revisjonen vil også vise til arkivplanens pkt 4.4.1 som sier at ”Kontor/rom der det er 

sensitive opplysninger eller datautstyr med tilgang til sensitive opplysninger skal være låst.” 

Videre heter det i pkt 4.6 at ”saksbehandlere/ansatte skal henvende seg til arkivtjenesten for å 

få utlevert materiell som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver”. Revisjonen oppfatter 

dette dithen at den praksis som er etablert med at ”alle” har adgang til arkivlokalene, er i strid 

med hva kommune selv har sagt om hvordan praksis skal være. 

 

Når det gjelder objektarkivene, er revisjonen bevisst på at det utvalget vi har sett på, er lite. Vi 

er derfor varsom med å generalisere, men sammenholdt med de andre opplysningene vi har 

om kommunens arkivtjeneste, er det likevel grunn til å merke seg en del observasjoner: 

 Arbeidsbeskrivelse for medhjelper mangler. 

 Enhetsledere bekrefter at IFT eller andre ikke oppleves å ha ansvar for objektarkivet. 

 Arkivlokaler er ikke kontrollert og kravene til lokaler er ikke kjent. 

 Utlån og tilbakelevering av dokumenter er basert på tillit og skjer uten spesiell 

kontroll. 

 Kjennskapen til arkivplan og rutinebeskrivelser er mangelfull. 

 Stikkprøver viser mangler ved journalføring. 

 Arkivene har ikke opplevd at de ikke har funnet dokumenter som er blitt etterspurt. 

 

Revisjonen mener at flere av de mangler som det er vist til, kan tilbakeføres til at kommunen 

ikke har en felles arkivtjeneste. Dette innebærer også at det er en risiko for avvik i de rutiner 

som skal følges.  Ansvaret for kommunens arkiver er fordelt til en rekke enhetsledere uten at 

det, med unntak av rådmannen selv, er noen som har et helhetlig ansvar for dette. 
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3.4 Konklusjon 

 

På bakgrunn av det som er fremkommet i undersøkelsen, er det revisjonens oppsummering at: 

 

 Kommunen har et sentralisert saksarkiv. 

 Kommunen har en journal, men det er usikkert i hvilken grad dokumenter blir 

journalført på riktig måte ved objektarkivene. 

 

På den annen side mener revisjonen også at: 

 

 Kommunen ikke har en felles arkivtjeneste. 

 Kommunens arkivplan er ikke à jour. 

 Kommunen ikke har rutiner for å kvalitetssikre journal og arkivdatabasen. 

 Kommunen ikke har oversikt over om den tilfredsstiller kravene til arkivlokaler. Dette 

skal i henhold til forskrift om offentlige arkiv være i orden 1. januar 2012. 

 Kommunen følger ikke sin egen bestemmelse om å periodisere arkivet etter 5 år. 

 Saksbehandleres åpne tilgang til arkivmateriale er i strid med de bestemmelsene 

kommunen har nedfelt. 

 

Ut fra ovenstående konkluderer revisjonen med at Enebakk kommune sine rutiner for 

dokumentbehandling, organisering og arkivtjeneste, ikke er tilfredsstillende i henhold til krav 

i forskrift om offentlige arkiv. 

 

Revisjonen vil dessuten anbefale at kommunen vurderer hvorvidt den bør innføre 

fullelektronisk arkiv. 
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4 Kompetanse 
 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 

For at kravene i lov, forskrifter og internt regelverk og rutiner skal etterleves, er det 

nødvendig at personell som er brukere av arkivet og dokumentbehandlingsystemet, har 

tilstrekkelig kunnskap om disse. Det er følgelig også viktig at det er gjort tiltak som sørger for 

at brukerne har tilstrekkelig kompetanse. 

  

Revisjonen har derfor lagt følgende kriterier til grunn: 

 

 Det må være gjennomført tiltak som sikrer at retningslinjene er kjent.  

 Brukerne må ha god kunnskap om arkivrutinene og dokumentbehandlingssystemet. 

4.2 Faktabeskrivelse 

 

IFT gjennomfører opplæring av nytilsatte i kommunen. I tillegg har det vært gjennomført kurs 

i ansettelsessaker, byggesaker samt at workshops har vært forsøkt. Revisjonen får opplyst at 

dette skjer etter behov, og at det ikke er utarbeidet en plan for hvordan opplæring skal skje. 

Det blir videre opplyst at slike kurs/workshops har blitt gjennomført minimum én gang i året. 

 

Tilgang til ulike deler av saksbehandlingssystemet gis på bakgrunn av henvendelser fra 

enhetsledere eller tilsvarende. Kommunen har ingen sertifiseringsordning tilpasset dette. 

 

IFT har ingen registreringer av kompetansenivået hos brukerne, men opplever generelt at 

dette varierer med hvor ofte den enkelte er bruker av systemet. Ledere for objektarkivene har 

ihht. arkivplanen ansvaret for at lover, regler og rutiner følges ved egen enhet.  

 

Revisjonen har spurt brukerne av ePhorte hvordan de har fått opplæring. Svarene fordelte seg 

som følger (flere svar kunne krysses av): 

 Prosent Verdi 

Ved ansettelsen 15,4 % 10 

Personlig veiledning fra IFT 52,3 % 34 

Opplæring/kurs 89,2 % 58 

Utdelt materiale 32,3 % 21  

Via kolleger 27,7 % 18 

Fra min leder 4,6 % 3 

Informasjon på intranett 1,5 % 1 

På egen hånd 16,9 % 11 

Ephorte er ikke gjort kjent 0,0 % 0 

Annet, spesifiser her 1,5 % 1 

Total  65 

 

Er rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering gjort kjent? 

 Har brukerne i kommunen god nok kunnskap om arkivrutinene og kommunens 

dokumentbehandlingssystem (ePhorte)? 
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Revisjonen merker seg det store antallet som viser til at de har fått opplæring/kurs og at ingen 

mener at ePhorte ikke er gjort kjent. Mange har også fått personlig veiledning. 

 

Når det gjelder respondentenes vurdering av egen kjennskap til kommunens rutinehåndbok 

for post, journalføring og arkiv fordeler svarene seg slik: 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ 

-1 angir ”ingen formening”. 

 

Svarene angir at 35 % av brukerne er uenige (svaralternativ 1-3) i at kjennskapen til 

rutinehåndboken er god. En nærmere analyse viser at denne andelen ligger omtrent på samme 

nivå også blant de som bruker ePhorte ofte.  

 

62 % er mer enige enn uenige i påstanden(svaralternativ 4-6). Omtrent 33 % har indikert mer 

tydelig at de har god kjennskap (svaralternativ 5-6). Gjennomsnittet av svarene har verdi 4,02. 

 

Tilsvarende har vi spurt brukerne om deres kjennskap til kommunens rutinehåndbok for 

saksbehandling, og mottatt denne svarfordelingen: 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 
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Svarene angir at 29 % av brukerne er uenige (svaralternativ 1-3) i at kjennskapen til 

rutinehåndboken er god. Også her ligger denne andelen på samme nivå blant de som bruker 

ePhorte ofte. 

68 % er mer enige enn uenige i påstanden (svaralternativ 4-6). Omtrent 39 % har indikert mer 

tydelig at de har god kjennskap (svaralternativ 5-6). Gjennomsnittet av svarene har verdi 4,14. 

 

 

På spørsmål om beskrivelsen av bruken av ePhorte er dekkende for den enkeltes behov, 

mottok vi denne tilbakemeldingen: 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1  

angir ”ingen formening”. 

 

72%  svarer  positivt (svaralternativ 4-6) på om beskrivelsen av bruken av ePhorte er 

dekkende. Omtrent 48 % har indikert dette mer tydelig(svaralternativ 5-6). 22 % angir at de er 

uenige (svaralternativ 1-3).  Gjennomsnittet av svarene har verdi 4,40. 

 

 

Når det gjelder brukernes vurdering av om egen kompetanse om ePhorte er tilstrekkelig til å 

kunne bruke systemet, gir tilbakemeldingene denne svarfordelingen: 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 
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68 % svarer over middels (svaralternativ 4-6) på at de har tilstrekkelig kompetanse om 

ePhorte til å kunne bruke systemet.  47 % har indikert dette mer tydelig(svaralternativ 5-6).  

29 % svarer under middels (svaralternativ 1-3). 13,6 % har indikert dette mer tydelig 

(svaralternativ 1-2).  

 

En nærmere analyse viser at av de som bruker systemet ukentlig, er 12 % uenige i påstanden 

(alternativ 1-3). Dette indikerer en sammenheng mellom kompetansenivå og hvor ofte 

respondentene bruker ePhorte. Gjennomsnittet av svarene har verdi 4,22. 

 

Revisjonen har også bedt om respondentenes samlede vurdering av eget kompetansenivå: 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1  

angir ”ingen formening”. 

63 % svarer over middels (svaralternativ 4-6) på at de mestrer ePhorte godt. 35 % har indikert 

dette mer tydelig (svaralternativ 5-6). 34 % svarer under middels (svaralternativ 1-3). 17 % 

har indikert dette mer tydelig (svaralternativ 1-2). En nærmere analyse viser at 17 % av de 

som bruker systemet ukentlig er uenige i påstanden. Dette indikerer en sammenheng mellom 

kompetansenivå og hvor ofte respondentene bruker ePhorte. Gjennomsnittet av svarene har 

verdi 3,95. 

 

For å få tilbakemelding på om respondentene ønsker å øke sine kunnskaper om ePhorte, har vi 

bedt dem ta stilling til følgende påstand: 
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Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 

 

75 % gir et positivt svar på at dette (svaralternativ 4-6). 

 

I vår spørreundersøkelse har vi spurt om det er spesielle områder innenfor ePhorte der 

respondentene ønsker opplæring. 28,1 % har svart ”ja”, 40,6 % ”nei” mens 31,3 % svarte ”vet 

ikke”. Flere har også begrunnet svaret sitt nærmere. Revisjonen mottok 20 forslag til slike 

områder, som kan grupperes slik: 

 

 Generell saksbehandling og bruk av ePhorte. 

 Søking og import av dokumenter. 

 Behandling av epost og importering i ePhorte. 

 Generell opplæring i arkivrutiner og bruk av systemet. 

 Rekruttering, utlysninger og ansettelser.  

 

4.3 Vurdering 

 

Ut fra spørreundersøkelsen fremstår det som at de fleste har fått en eller flere former for 

opplæring i ePhorte. Nær 90 % svarer bl.a. at de har fått opplæring eller kurs. Revisjonen er 

derfor positiv til at kommunen har gjort tiltak for å gi ansatte opplæring. Det er derfor noe 

overraskende når ca 1/3 (svaralternativ 1-3) er noe forbeholdne når et gjelder sin kjennskap til 

rutinehåndboken for post, journalføring og arkiv og for saksbehandling. Revisjonen vil i 

denne sammenheng vise til at intervjuene på objektarkivene også viste at kjennskapen til 

styringsdokumentene innen dette felt, kunne ha vært betydelig bedre. Revisjonen mener 

videre at tilbakemeldingene viser at beskrivelsen av ePhorte etter brukernes vurdering, kunne 

vært mer tilpasset brukernes behov. Selv om gjennomsnittet ligger på 4,4, er det tross alt ca 

22 % som er mer uenige enn enige i at beskrivelsen er dekkende. Revisjonen mener at 

andelen er så vidt høy at dette er noe kommunen bør følge opp. 
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De fleste mener samtidig at de har tilstrekkelig kompetanse til å kunne bruke systemet. 

Revisjonen mener at selv om et flertall jevnt over er positive i sin vurdering av kompetanse, 

er det grunn til å legge vekt på at relativt mange (ca 25%) angir at de er mer usikre 

(svaralternativ 1-3).  Dette samsvarer også med at ca 1/3 plasserer seg på den negative siden 

av midten i forhold til om de alt i alt mestrer ePhorte godt. Dette forsterkes også av de 

tilbakemeldinger vi har fått på påstanden om at den enkelte gjerne vil øke sin kompetanse. 

Hele 75 % angir at de er mer enige enn uenige i dette. Dette indikerer at behovet for 

opplæring og kompetanse fortsatt er tilstede i organisasjonen, noe kommunen derfor bør følge 

opp.  Revisjonen viser til hva brukerne selv har angitt som generelle opplæringsbehov i den 

forbindelse. Revisjonen tror det er viktig at slik opplæring gjøres målrettet og spisses mot 

brukernes behov. Revisjonen viser til de temaer brukerne selv har angitt som kan være et 

utgangspunkt for videre opplæring. 

 

4.4 Konklusjon 

 

Kommunen har gjennomført tiltak for å gjøre rutiner og krav til dokumentbehandling kjent 

blant de som er brukere av ePhorte. Spørreundersøkelsen viser at  90 % har deltatt på kurs og 

50 % har fått personlig opplæring fra IFT. Dette er i seg selv et bra resultat. 

Samtidig viser undersøkelsen at kompetanse fortsatt bør være et satsingsområde. En relativ 

stor andel angir at de ikke har et tilstrekkelig kompetansenivå og at kjennskapet til 

kommunens rutinehåndbøker kunne vært bedre. Dernest er det svært mange som uttrykker at 

de ønsker mer kompetanse. Kommunen bør etter revisjonens vurdering fortsatt tilby målrettet 

opplæring ut fra brukernes behov.  
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5 Etterlevelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Generelt er det i mange organisasjoner en risiko for at det foretas saksbehandling via epost 

som ikke arkiveres i henhold til bestemmelsene. Det kan derfor være grunn til å undersøke om 

dette er en utfordring også i Enebakk kommune. Forskriftens § 3-2 sier bl. a at: 

”Dokument som blir avsende eller mottekne via telefaks og epost, og som etter form 

eller innhald må reknast som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandlast 

som andre saksdokument etter denne forskrifta.”  

 

Arkivforskriften stiller en rekke krav til hvordan arkivrutinene i en kommune praktiseres. I 

forhold til prosjektets problemstillinger, vil revisjonen trekke frem forskriftens § 3-8 som sier 

følgende:  

 

”Når behandlinga er avslutta og svarbrev er ekspedert, skal alle dokumenta i saka 

tilbake til arkivtenesta.” 

 

Kommunens rutinehåndbok for post-/journalføring/arkiv klargjør videre at ePhorte skal 

brukes som elektronisk sak/arkiv-system, og angir også hvilke fagsystemer enhetene i tillegg 

bruker. Håndboken presiserer videre i pkt 2.6 at ”saksbehandler har ansvaret for at alle 

journalposter har status F når de er ferdigstilt.”  Eventuelle fysiske mapper leveres til arkiv. 

Når status settes til F i ePhorte, betyr det at saken kan avsluttes
4
. 

 

Revisjonen legger følgende kriterier til grunn: 

 All saksbehandling skal dokumenteres gjennom godkjent saksbehandlingssystem 

 Epost skal journalføres og arkiveres som for andre dokumenter 

 Saker som er ferdigbehandlet skal avsluttes i saksbehandlingssystemet 

 Avsluttete saker skal returneres til arkivet 

5.2 Faktabeskrivelse 

 

Etter hva revisjonen får opplyst, er det IFT sitt inntrykk at det i liten grad foregår 

saksbehandling utenom saksbehandlingssystemet, og at dette er noe som forekom oftere 

                                                 
4
 Oppskriftsbok for ePhorte, pkt 11.13 

 

I hvilken grad etterleves internt og ekstern regelverk for dokumentbehandling og 

arkivering, herunder: 

 I hvilken grad foretas saksbehandling uten å benytte 

dokumentbehandlingssystemet? 

 Blir eposter arkivert?  

 Blir dokumenter avsluttet i dokumentbehandlingssystemet? 

 Sendes avsluttede saker til arkiv? 

 



Forvaltningsrevisjon  Dokumentbehandling og arkiv 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 31 ENEBAKK KOMMUNE 

 

 

 

tidligere. Det kan likevel være en utfordring å sørge for at møtereferater, epost, 

telefonsamtaler mv, blir arkivert etter bestemmelsene. 

 

Når det gjelder epost spesielt, skal denne etter rutinene journalføres og behandles etter samme 

regler som for annen post. Saksbehandlingssystemet gjør det også mulig å importere epost i 

den saken som eposten gjelder.  

 

For saker som fremstår som ikke avsluttet i saksbehandlingssystemet, får revisjonen opplyst 

at det ikke har annen konsekvens enn at saken blir stående som ikke avsluttet i arkivet. Det 

betyr ikke at saken ikke er avsluttet reelt sett. 

 

Når det gjelder retur av dokumenter til arkiv, blir det fremholdt at IFT har kontroll på de 

mappene som er i saksarkivet. IFT har imidlertid intet oppsyn med hvordan dette er på de 

ulike objektarkivene. For innkjøpsdokumenter, er det klarlagt at disse i for stor grad har vært 

oppbevart utenom arkiv. Det blir hevdet at kommunen har gjort en innsats for å få arkivert 

disse. Det er opplyst at det bl.a. er utgitt nye retningslinjer for dette. 

 

Revisjonen ba brukerne av ePhorte gradere hvor ofte deres egen avdeling i løpet av det siste 

året hadde laget eller mottatt dokumenter som skulle vært journalført, men som ikke er 

registrert i postjournalen. Svarene fremkommer i de to tabellene nedenfor. 

 
Svaralternativ 1 angir ”svært sjelden” mens alternativ 6 angir ”svært ofte”.  

Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 
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Svaralternativ 1 angir ”svært sjelden” mens alternativ 6 angir ”svært ofte”.  

Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 
 

Tilbakemeldingene er nokså like for mottatte og egenproduserte dokumenter. Svarene kan 

leses som at mer enn 70 % mener at det er sjelden at dokumenter ikke registreres 

(svaralternativ 1-3). Ca 55 % har indikert dette mer tydelig (svaralternativ 1-2). En nærmere 

analyse viser at det innen sentraladministrasjonen er flest som svarer sjelden (91 %).  

 

Behandlingen av epost er en utfordring for mange organer. Revisjonen ba brukerne av ePhorte 

gradere hvor ofte i løpet av det siste året har skjedd at de selv har mottatt eller sendt epost 

som burde vært journalført, men som ikke er registrert i postjournalen. Svarene fremkommer i 

de to tabellene nedenfor. 

 
Svaralternativ 1 angir ”svært sjelden” mens alternativ 6 angir ”svært ofte”.   

Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 
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Svaralternativ 1 angir ”svært sjelden” mens alternativ 6 angir ”svært ofte”.  

Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 

 

Generelt viser svarene at respondentene erkjenner at manglende registrering forekommer, 

men at få mener det skjer ofte. Noe flere mener det er mer sjelden (alternativ 1-3) at epost 

sendes uregistrert, enn mottas uten å bli registrert.  

 

Svarene kan leses som at rundt 60 % mener at det er sjelden at epost ikke registreres 

(svaralternativ 1-3).  Mellom 42 og 53 % har indikert dette mer tydelig (svaralternativ 1-2). 

Rundt 25 % svarer at dette skjer mer ofte(svaralternativ 4-6). 

 

En nærmere analyse viser at det innen sentraladministrasjonen er flest som svarer ”sjelden”. 

Det er flest som svarer ”ofte” innen teknikk og miljø. 

 

Revisjonen har også spurt om hva som eventuelt er årsaken til at dokumentene ikke ble 

registrert. Svarene kan grupperes på følgende måte: 

 

 Mangel på kunnskap om hva som skal registreres. 

 Har sendt/mottatt post utenom postmottak. 

 Forglemmelse. 

 Ephorte er arbeidskrevende. 

 Mangler tilganger i ePhorte. 

 Mangel på rutiner. 

 

 

For å få et inntrykk av om brukerne av ePhorte kontrollerer om de har saker liggende på vent i 

systemet, har vi stilt følgende spørsmål: 
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Svaralternativ 1 angir ”svært sjelden” mens alternativ 6 angir ”svært ofte”.  

Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 

 

Tilbakemeldingene viser 57,5 % (svaralternativ 4-6) ofte kontrollerer om de har reserverte 

skriv i ePhorte. Av disse er det 34,8 % som bekrefter dette mer tydelig (alternativ 5-6). En 

nærmere analyse viser at de som jobber i sentraladministrasjonen i større grad svarer at de 

kontrollerer dette svært ofte. Gjennomsnittet av svarene har verdi 4,08. 

 

I henhold til kommunens rutinehåndbøker for saksbehandling og for post/journalføring/arkiv 

skal saksbehandler gi saken status ”kan avsluttes” når den er ferdigbehandlet samt eventuelt 

levere eventuelle sakspapirer tilbake til arkivet. Dernest vil IFT kunne avslutte og arkivlegge 

saken. Revisjonen har ønsket en tilbakemelding på om denne rutinen følges, og har bedt 

brukerne ta stilling til påstanden: 

 

”Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: 

    Når jeg er ferdig med en sak gir jeg den alltid statusen "kan avsluttes" i ePhorte.” 
 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 
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Revisjonen merker seg at 63,7 % gir et svar som er mer positivt enn negativt (svaralternativ 4-

6), og at 44 % er tydelig enige i påstanden(svaralternativ 5-6). Samtidig er det 13,6 % som er 

tydelig uenige (svaralternativ 1-2). Gjennomsnittet av svarene har verdi 4,08. 

 

En nærmere analyse viser at brukere i sentraladministrasjonen i størst grad svarer positivt, 

mens prosentandelen blant de som er klart uenige, er høyest i Kultur og oppvekst(17,3 %) og 

Teknikk og miljø (23,6 %). 

 

På spørsmål om hva som eventuelt er årsaken til at saker ikke avsluttes i ePhorte, fikk vi 20 

tilbakemeldinger som i hovedsak vedrører følgende forhold: 
 

 Saksbehandler glemmer å gjøre det. 

 Saken som er til behandling tar tid eller kan bli aktuell igjen. 

 Saksbehandler vet ikke at det skal gjøres 
 

For å få et inntrykk av i hvilken grad dokumenter returneres til arkivet når de er 

ferdigbehandlet, har vi bedt brukerne ta stilling til følgende påstand: 
 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”.  

Alternativ -1 angir ”ingen formening”. 

 

Revisjonen merker seg at 70 % gir et svar som er mer positivt enn negativt (svaralternativ 4-

6), og at vel 50 % er tydelig enige i påstanden(svaralternativ 5-6). Samtidig er det 10,6 % som 

er tydelig uenige (svaralternativ 1-2). Gjennomsnittet av svarene har verdi 4,48. .En nærmere 

analyse viser at innenfor kultur og oppvekst svarer 21,7 % at de er tydelig uenige i påstanden. 

 

På spørsmål om hva som eventuelt er årsaken til at dokumenter ikke alltid blir arkivert i 

arkivet når en sak er ferdigbehandlet, ble det angitt årsaker som kan samles i følgende 

punkter: 

 

 Forglemmelse. 

 Dårlig med arkivplass. 

 Saksbehandler vet ikke hva som skal gjøres. 
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 Gammel vane. 
 

Som avslutning på spørreundersøkelsen, ble det også gitt mulighet for å komme med andre 

innspill eller ytringer til temaet. De revisjonen vurderer som mest relevante, var: 

 

 EPhorte oppfattes som et omstendelig program. Søkefunksjonene er lite logiske. Tar 

gjerne kontakt med interne fellestjenester for å få hjelp. 

 EPhorte har en litt for høy brukerterskel.  Programmet er dessuten svært treigt, og en må 

i blant mobilisere tålmodighet for å vente på at ePhorte utfører alle oppdateringer som 

må gjøres før en kan komme videre. 

 Saksbehandler må kunne opprette mapper selv. 

 Saksbehandler må få tilgang til å endre tittel på mappe/sak og endre tittel på dokument.  

Dette for at det skal bli enkelt for saksbehandler å søke /lage rapporter på dokumenter 

eller mapper med et bestemt tema. 

 EPhorte er et system som må benyttes ofte for å føle seg trygg på det. Er forholdsvis 

vanskelig tilgjengelig. 

 Vi skulle hatt adgang til å åpne og evt lukke saker. Saker skulle vært åpne for alle så vi 

slapp å lage tilgangsgrupper. Når man gir tilgang i en sak burde hver journalpost også 

bli tilgjengelig. IFT burde legge inn alle sakspartene. Systemet burde gått litt raskere. 

 EPhorte oppfattes som et tungrodd og lite fleksibelt system. "Vankelmodig". 

5.3 Vurdering 

 

Ut fra de svar revisjonen har mottatt på spørreundersøkelsen, blir saksdokumenter generelt i 

stor grad registrert i journalen. Dette gjelder både dokumenter som sendes og mottas. Dette er 

en tilbakemelding revisjonen mener det er rimelig å forvente. Det svarene også viser, er at en 

relativt stor gruppe også er mer forbeholdne i sine svar. Slik revisjonen tolker dette, 

forekommer det at dokumenter ikke registreres slik rutinene krever. Revisjonen vil også vise 

til de sakene som er nevnt i kapittel 6 som eksempler på dette. 

 

Bruk av epost i saksbehandlingen kan være nyttig. Det er imidlertid viktig at arkivverdig 

materiale på epost blir arkivert som en del av den saken den tilhører. Ut fra mottatte svar ser 

det ut som om mange er bevisste på dette. Til tross for dette forekommer det likevel relativt 

ofte at epost ikke blir arkivert. Det finnes også eksempel på at viktige beslutninger er foretatt i 

kommunen basert på epost-kommunikasjon som i ettertid ikke kan fremlegges (jfr. kap. 6). 

Dette er derfor et tema kommunen fortsatt bør ha fokus på. Årsaken til at dette skjer er litt 

ulik, jfr. pkt 5.2. Slik revisjonen oppfatter det, er dette et spørsmål om holdninger og 

bevissthet hos den enkelte omkring forholdet. Revisjonen tror derfor dette er en sak det må 

jobbes med på flere nivåer over tid for å få resultater. 

 

På spørsmål om den enkelte kontrollerer om han eller hun har saker liggende i systemet, viser 

svarene at ganske mange gjør dette relativt sjelden. Ca 35 % av svarene indikerer at dette er 

noe de gjør ofte (svaralternativ 5-6). Revisjonen mener dette tallet burde være høyere. Dernest 

ser det ut til at det fortsatt er en utfordring å få saksbehandlere til å avslutte en sak i ePhorte 

når den er ferdigbehandlet. Selv om majoriteten  gir et svar som er mer positivt enn negativt, 

er det fortsatt ca 25 % som medgir at de ikke alltid gjør dette. De årsaker som nevnes, peker 

på at det også her er snakk om et holdningsspørsmål, hvor ”gammel vane er vond å vende”. 
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På samme vis tyder tilbakemeldingene på at det fortsatt er en utfordring å få dokumenter 

tilbake til arkivet etter at saksbehandler er ferdig med dem. Selv om majoriteten svarer at 

dette gjøres, er det etter revisjonens mening for mange som bekrefter at dette ikke alltid skjer. 

Også dette fremstår som en holdningssak mer enn noe annet. Revisjonen viser for øvrig til 

kapittel 6 hvor det bekreftes at i det minste enkelte typer saker i praksis er arkivert på 

saksbehandlers kontor begrunnet med at det vil kreve for mye ressurser å registrere saken i 

arkivet. 

5.4 Konklusjon 

De fleste saksbehandlere ser ut til å følge arkivbestemmelsene i forhold til de temaer som er 

undersøkt. Til tross for dette, er det en ikke ubetydelig andel som kan forbedre sin praksis. En 

forsvarlig forvaltning krever at kommunen stiller høye krav til etterlevelse. Revisjonens 

konklusjon er derfor at Enebakk kommune har utfordringer i forhold til fullt ut å etterleve 

viktige deler av regelverket for arkivering og dokumentbehandling. De områder rapporten har 

sett på gjelder: 

 

 Dokumenter som ikke registreres i arkivsystemet. 

 Arkivering av arkivverdig epost. 

 Sørge for at saker blir avsluttet i saksbehandlingssystemet. 

 Retur av saksdokumenter til arkiv. 
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6 Noen enkeltsaker 
 

 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 

Deskriptiv undersøkelse uten kriterier. 

 

6.2 Faktabeskrivelse 

 

Revisjonen har i møte med IFT pekt på at det i noen sammenhenger har vært vanskelig å 

fremskaffe etterspurt dokumentasjon i Enebakk kommune. IFT har fremholdt at det er en 

erfaring de ikke deler.  

 

Revisjonen viser til undersøkelsen om Fortuna rideklubb i 2008, gjennomført av FIKS.
5
 

Undersøkelsen pekte på at gjennomgangen hadde avdekket et mangelfullt arkivhold. Det ble 

registrert vansker med å finne frem til følgende saker: 

 

 Spillemiddelsøknadene fra Fortuna rideklubb. 

 Spillemiddelsøknadene med kommunens erklæring som ble sendt til Fylkesmannen. 

 Flere brev manglet vedlegg. Kommunens forklaring er oppgitt til å være at kopier av 

anleggsregnskap ikke nødvendigvis beholdes av kommunen da det er 

fylkeskommunen som etterspør disse. 

 Ett angitt brev fra Fylkeskommunen. Kommunens forklaring er oppgitt til å være feil i 

scanning-funksjonen i arkivet. 

 

Ut fra dette er det manglende dokumentasjon av spillemiddelsaker som ikke er forklart. 

Kommunen erkjenner at disse sakene ikke har vært under god nok kontroll, noe som igjen 

forklares med at det ikke har vært avsatt tilstrekkelige ressurser til å håndtere disse sakene. 

 

I en annen enkeltsak som gjaldt kommunens kjøp av aksjer i Prime Office Germany AS, 

synes årsaken til at etterspurt dokumentasjon ikke lot seg frembringe, å være at sakspapirene 

ikke ble dokumentert slik de burde ha blitt, og at arkivrutinene ikke ble fulgt. 

  

Revisjonen vil i tillegg til disse to sakene, også vise til forvaltningsrevisjonsrapporten om 

anskaffelser i kommunen fra 2010.  En av konklusjonene i rapporten var som følger: 

 

”For flere kjøp som Enebakk kommune har gjennomført har den ikke kunnet gi konkret 

tilbakemelding på om konkurranse er gjennomført. Kommunen har heller ingen sentral 

arkivrutine for dokumenter og dokumentasjon for de innkjøp som gjøres, slik at eventuelle 

dokumenter i denne sammenhengen er vanskelig å spore opp.” 

  

                                                 
5
 Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat  

Hva er årsaken til at kommunen i enkeltsaker ikke har kunnet frembringe etterspurt 

dokumentasjon? 
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Videre anførte rapporten at: 

 

”I vår gjennomgang av kommunens anskaffelser har vi ikke mottatt opplysninger eller 

dokumentasjon på at det er foretatt konkurranse i kjøp fra 33 leverandører slik loven setter 

krav om. For deler av disse kjøpene vil enkelte av leverandørene kunne bli å betrakte som 

eneleverandører. Disse kjøpene skulle i så fall vært gjennomført i samsvar med del I i forskrift 

om offentlig anskaffelse hvor det bl.a. fremgår at protokoll skal skrives for alle kjøp over kr 

100 000,-. Protokollen burde etter revisjonens syn redegjøre for de undersøkelser som 

kommunen har gjort for å fastslå at det bare foreligger en tilbyder i forbindelse med det 

gjennomførte kjøpet. På bakgrunn av den manglende dokumentasjonen er det ikke mulig å 

fastslå hvor mange anskaffelser som er gjort uten at konkurranse er gjennomført slik loven 

setter krav om. Revisjonen ser det som svært alvorlig at kommunen ikke kan dokumentere 

eller redegjøre for hvilke konkurransetiltak som er gjort i forbindelse med anskaffelser av et 

slikt omfang.” 

 

Revisjonen har fått bistand til å søke i arkivet etter den dokumentasjonen som ikke ble 

fremlagt. Det ble ikke funnet innkjøpsprotokoller i arkivet som dokumenterte at anskaffelsene 

var gjort etter regelverket.  

 

Revisjonen får videre opplyst at kommunen har hatt rutiner som skal sikre at innkjøp blir 

foretatt etter regelverket. Det har imidlertid ikke vært kultur for å dokumentere dette slik 

lovverket også krever. Kommunen har derfor nå utarbeidet nye rutinebeskrivelser i samarbeid 

med enhetslederne for å endre denne praksisen. 

 

Revisjonen får videre opplyst at den dokumentasjonen som skulle vært i arkivet, gjerne er å 

finne på kontoret til den som har hatt saken. Revisjonen har også fått bekreftet dette hos 

saksbehandler som behandler slike saker spesielt. Saker som gjelder prosjekter og 

anskaffelser innen tekniske tjenester, er i stor utstrekning oppbevart på saksbehandlers kontor. 

Dette gjelder også protokoller. Saken lar seg dermed ikke dokumentere gjennom 

arkivtjenesten. Denne praksisen blir forklart med at enheten har for lite ressurser til å skanne 

dokumentene og registrere disse i arkivet. Rådmannen har frist til mars 2012 på å avgi rapport 

om oppfølgingen av dette forholdet. 

 

6.3 Vurdering 

Revisjonen mener de ovennevnte tilfellene i stor grad taler for seg selv. Dels er årsakene 

utilstrekkelige ressurser i saksbehandlingen, dels manglende arkivering uten at det er lett å 

dokumentere hvorfor, og dels et spørsmål om en innarbeidet kultur og praksis for hvordan 

enkelte saker håndteres. Revisjonen registrerer dog at nye rutinebeskrivelser er utarbeidet. 

 

Kommunen har prosedyrer og rutiner, og det er etter revisjonens mening neppe flere slike 

som er løsningen. Vi tror at Enebakk kommune bør foreta en mer grunnleggende og helhetlig 

tilnærming til utfordringene og organisere dette som en felles tjeneste, herunder få på plass en 

arkivansvarlig slik loven krever. Denne må da ha et ansvar for hele virksomheten og påse at 

de krav som gjelder blir fulgt. Dernest bør behovet for justeringer av instrukser og 

styringsverktøy bli en del av prosessen videre. 
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6.4 Konklusjon 

Det har ikke lykkes revisjonen å finne nye forklaringer på hvorfor de undersøkte sakene ikke 

har latt seg frembringe. Ressursmangel, rutinesvikt og innarbeidet praksis er noe av 

forklaringene. 
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7 Anbefalinger 
 

Follo distriktsrevisjon anbefaler følgende hovedtiltak: 

 

Enebakk kommune bør foreta en grunnleggende omorganisering av sin arkivtjeneste ved å 

etablere en felles arkivtjeneste ledet av en arkivansvarlig på rådmannens vegne. Kommunen 

bør vurdere om dette skal være en egen enhet, eller et ansvar som ivaretas innenfor 

eksisterende organisasjon. 

 

Dernest bør kommunen også: 

 

 Frembringe oversikt over arkivlokalenes standard og evt. treffe nødvendige tiltak for at 

disse skal tilfredsstille gjeldende krav. 

 Ajourføre arkivplanen. 

 Etablere rutiner for å kvalitetssikre journal og arkivdatabasen. 

 Sikre at dokumenter journalføres etter bestemmelsene. 

 Påse at kommunens egne krav til periodisering blir etterlevd. 

 Påse at kommunens egne krav til tilgang til arkivmateriale blir etterlevd. 

 Fortsatt tilby målrettet opplæring ut fra brukernes behov.  

 Arbeide systematisk for å etterleve regelverket, herunder sikre at: 

o Alle arkivverdige dokumenter blir registrert i arkivsystemet. 

o Arkivverdig epost blir arkivert. 

o Saker blir avsluttet i saksbehandlingssystemet. 

o Saksdokumenter returneres til arkiv når de er ferdigbehandlet. 

 

 

Revisjonen vil dessuten anbefale at kommunen vurderer hvorvidt den bør innføre 

fullelektronisk arkiv. 
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8 Rådmannens uttalelse 
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9 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen ser det som positivt at rådmannen finner rapporten nyttig, og at konklusjonene vil 

følges opp i løpet av 2012. Revisjonen merker seg også at rådmannen mener det til dels er lagt 

for stor vekt på svar som ikke er tilfredsstillende og at rapportens oppbygging kunne vært 

klarere.  

 

Videre bemerker rådmannen at rapporten til dels inneholder sammenblandinger og uklare 

begreper. Revisjonen vil presisere at dette aspektet fra revisjonens side har vært tillagt stor 

vekt, jfr. kapittel 2.4, nettopp for å redusere muligheten for misforståelser og uklarheter. 

Faktadelen av rapporten har dessuten vært på høring i kommunen uten at dette er blitt 

kommentert tidligere. 

 

Revisjonen tar til etterretning rådmannens bemerkning om at organisasjons- og personalsjefen 

ikke har vært kontaktet ifm. med utarbeiding av rapporten. Organisasjons- og personalsjefen 

har vært inkludert i den nettbaserte spørreundersøkelsen som er gjennomført. Ut over dette 

mener revisjonen det ikke er urimelig å forvente at personer i kommunen som har et 

lederansvar, selv tar et initiativ dersom de mener at de bør involveres i prosessen.  

 

Når det gjelder organisasjons- og personalsjefens ansvar for saksarkivet, fremkommer dette 

ikke av arkivplanen, jfr. arkivforskriftens § 2-2 (pkt 3.1 – s 12) om organisering. 

 

Revisjonen ser behov for å knytte kommentarer til noen av de enkeltpunkter rådmannen tar 

opp: 

 

Pkt 3.1. Etter arkivforskriften skal arkivtjenesten være felles. Men dette betyr ikke 

nødvendigvis at alt arkivarbeid skal være sentralisert og plassert ett sted rent fysisk. 

Det er ingenting i veien for å organisere arkivtjenesten i flere enheter som er plassert 

hvert sitt sted. Men disse enhetene skal alltid være en del av en felles arkivtjeneste og 

underlagt arkivlederen. 

 

Pkt 3.2.3. Revisjonen har fått opplyst at kommunen ikke har utviklet administrative 

rutiner for kvalitetssikring, jfr forskriftens § 2-10 som er gjengitt på side 13 i 

rapporten. Punktet som er en del av faktagrunnlaget, forsøker å fange opp den 

beskrivelsen som ble gitt i intervju omkring dette. Revisjonen beklager at beskrivelsen 

oppfattes som ikke presis nok. Revisjonen vil ellers vise til forskriftens formulering 

om at ”leiinga for organet må avgjere kven som skal ha høve til å utføre ulike former 

for registreringar og rettingar i basen” som en sentral føring for hva rutinene bør 

omhandle, jfr. også rådmannens bemerkning til anbefalingen omkring dette forholdet. 

 

Pkt 3.2.4. Revisjonen oppfatter at den rapporten som er sendt Statsarkivet, kun 

omfatter det nye arkivrommet kommunen etablerer for eldre og avsluttede arkiver. 

Revisjonen ser derfor ingen grunn til å endre revisjonsrapportens vurderinger med 

hensyn til arkivlokaler. 

 

Pkt 3.2.5 -3. Revisjonen registrerer at kommunalsjefene har ansvar for objektarkiv i 

sin avdeling. Dette er heller ikke reflektert i arkivplanen. 
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Revisjonens hovedanbefaling er at kommunen etablerer en felles arkivtjeneste, ledet av en 

arkivansvarlig, og registrerer at rådmannen finner det vanskelig å prioritere dette nå. 

Revisjonen viser til at dette i så fall vil være et brudd på arkivforskriften. Revisjonen 

fastholder anbefalingen både av denne grunn, men også fordi det må betraktes som en 

forutsetning for en velfungerende arkivtjeneste. 
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11 Vedlegg 1- Arkivansvar og organisering 
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