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1.

Dokumentbehandling og arkiv

Sammendrag og forslag til tiltak

Kontrollutvalget i Vestby kommune engasjerte BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av
dokumentbehandling og arkiv. Formålet har vært å undersøke om kommunen følger sentrale
lovbestemmelser, forskrifter og internt regelverk som gjelder for dokumentbehandling og
arkivtjenesten.
Kontrollutvalget vedtok i utgangspunktet følgende fire problemstillinger:
1. Har Vestby 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?
3. I hvilken grad etterleves internt og eksternt regelverk for dokumentbehandling og
arkivering?
4. Hva er årsaken til at kommunen i konkrete enkeltsaker ikke har kunnet frembringe
etterspurt dokumentasjon?
Vi anbefalte å supplere med en vurdering av om kommunen har organisert arkivfunksjonen i henhold
til lov og forskrift. Det ble derfor lagt til følgende problemstilling:
5.

Har Vestby kommune organisert arkivfunksjonen i henhold til kravene i lov og forskrift?

Vår overordnede vurdering er at Vestby kommune i hovedsak utfører arkiv- og
dokumentbehandlingen på en tilfredsstillende måte. Kommunen har etablert en arkivtjeneste som
er en sentralisert og felles tjeneste for resten av kommunen, og organiseringen og ansvarsdelingen
av arkivfunksjonen synes hensiktsmessig. I hovedsak er også de interne rutinebeskrivelsene for
dokumentbehandling og arkivering i henhold til kravene i lov og forskrift.
Etter vår vurdering er det enkeltområder innen arkiv- og dokumentbehandlingsrutinene og
etterlevelsen av disse som fortsatt bør styrkes. Særlig bør arbeidet med å komme à jour med
avslutning av arkivsaker prioriteres.1 Korrekt sluttføring av ferdigbehandlede arkivsaker inngår som
en viktig del av kommunens saksbehandlingsrutiner. Opplysningene fra arkivtjenesten om et
etterslep på avslutning av arkivsaker indikerer et behov for økt prioritering av dette. Vi vil for
ordens skyld påpeke at etterslepet på avslutning av saker ikke har konsekvenser for de som
henvender seg til kommunen.
Vi har registrert at det er etterspørsel etter økt kunnskap om arkiv- og dokumentbehandling blant
ansatte fra alle resultatområder, uavhengig av stillingsnivåer og ansiennitet. Vi vil her særlig
fremheve at kursing i hva som defineres som arkivverdige e-post er et sentralt tema.2 Det er særlig
ansatte med mindre enn tre års erfaring som i størst grad etterspør mer opplæring.
Det synes generelt ikke å være et stort problem at dokumentasjon ikke lar seg frembringe, men i de
tilfellene vi kjenner til, har årsaken vært enten begrensninger i saksbehandlingssystemets
søkefunksjon eller manglende journalføring av e-post.

1

Av høringsrunden fremkom det synspunkter på at avslutning av arkivsaker ikke er avgjørende for om
brev/henvendelser blir behandlet innen frister og restanser blir fulgt opp. Dette har vi tatt hensyn til i vår
vurdering. Vi viser til kapittel 8 der høringsuttalelsen fremgår i sin helhet.
2
Kommune har i sin høringsuttalelse påpekt at mesteparten av e-postene som kommunen mottar ikke er
arkivverdige og at de saksorienterte e-postene blir journalført og arkivert. Vi har etter en nærmere vurdering
valgt å ta hensyn til kommunens synspunkter og justert ned alvorlighetsgraden, men mener fortsatt at
kommunen bør ha fokus på opplæring til de ansatte når det gjelder journalføring av arkivverdig e-post.
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Arkivlokalene for bortsettingsarkivene tilfredsstiller ikke fullt ut forskriftens generelle krav. Blant
annet er det vannrør i taket uten stengeventiler eller alarm som etter vårt skjønn ikke gir
tilstrekkelig sikring. For øvrig bør også de elektroniske sikkerhetskopiene oppbevares separat fra
rådhuset.
Våre forslag til tiltak:
1. Ajourføre arkivplanen med tidsfrist for ferdigstillelse.
2. Gjennomføre generell opplæring av saksbehandlere og særlig nyansatte, slik at disse får
forståelse av hva begrepet arkivverdig innebærer.
3. Redusere tilgang til bortsettingsarkiver, samt forebygge lokalene mot fuktskader.
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2.

Dokumentbehandling og arkiv

Innledning

Offentlige organer plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. Sak- og arkivsystemet har stor betydning for
saksbehandlingen og dokumenthåndteringen i kommunen. Prosjektet har som formål å undersøke
om kommunen følger sentrale lovbestemmelser, forskrifter og internt regelverk som gjelder for
arkiv- og dokumentbehandling i kommunen.
Prosjektplanen ble godkjent i kontrollutvalgets møte den 3. oktober 2012.
2.1.

Problemstillinger

Med bakgrunn i formålet med prosjektet er følgende problemstillinger besluttet i samråd med
kontrollutvalget:
Vestby kommunes dokumentbehandling og arkiv
1.

Har Vestby kommune organisert arkivfunksjonen i henhold til kravene i lov- og forskrift?

2.

Har Vestby kommune etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering som
tilfredsstiller krav i lov og forskrift?

3.

Er rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering gjort kjent?

4.

I hvilken grad etterleves internt og eksternt regelverk for dokumentbehandling og
arkivering?

5.

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

Tabell 1 Problemstillinger

Etter standarden for forvaltningsrevisjon skal prosjektet konkludere opp mot problemstillingene. For
kontroll av de enkelte problemstillingene er flere områder blitt vurdert, men vår vurdering er
oppsummert i én konklusjon per problemstilling.
2.2.

Metode

Forvaltningsrevisjonen har i stor grad basert seg på innhentet dokumentasjon og intervjuer med
ansatte i kommunen. Vi har også gjennomført samtaler med arkivansvarlige for to delarkiver
innenfor sentralarkivet og et skolearkiv. Alle intervjuer har, så langt det har vært mulig, blitt
kvalitetssikret og godkjent av informantene. Rapporten bygger dessuten på dokumentanalyser. I
vedlegg 1 er det listet opp de viktigste dokumentene som har vært grunnlaget for analysene.
2.2.1. Nærmere om spørreundersøkelsen
Med utgangspunkt i revisjonskriteriene ble det utarbeidet en nettbasert spørreundersøkelse3 som
ble sendt på e-post til 138 unike brukere av sak-/arkivsystemet EDB Sak og Arkiv (heretter omtalt
som ESA). Svarene ble avgitt anonymt. Undersøkelsen lå tilgjengelig i fem virkedager med én
påminnelse, og tok i gjennomsnitt ca. 5-7 minutter å besvare. Til sammen svarte 76 personer på
undersøkelsen, som vil si en svarandel på 55 %. 11 personer meldte seg av spørreundersøkelsen og
51 har ikke svart.
Svarprosenten er forholdsvis lav, men ved å sammenholde resultatene fra spørreundersøkelsen med
informasjonen innsamlet gjennom dokumentanalyser og intervjuer, har vi tilstrekkelig med
3

BDO har benyttet verktøyet QuestBack til gjennomføring av spørreundersøkelsen.
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pålitelige og valide data for å kunne vurdere kommunens dokumentbehandling og arkivfunksjonen.
BDO forespurte kontrollutvalget om det ville stå som avsender for spørreundersøkelsen, gitt at dette
ofte kan gi en tyngde som hever svarprosenten. Kontrollutvalget valgte at BDO skulle stå som
avsender. Av hensyn til fremdriften i oppdraget ble det ikke funnet formålstjenlig å utsette
svarfristen på undersøkelsen.
Respondentene ble informert om bakgrunnen for spørreundersøkelsen, samt at alle svar behandles
på aggregert nivå, uten sporbarhet til den enkelte. Underveis mottok vi spørsmål knyttet til i
hvilken grad anonymiteten er tilfredsstillende ivaretatt i undersøkelsen. Vi forsikret om at BDO ikke
vil benytte svar fra undersøkelsen hvor svargruppen representerer færre enn fire brukere.
Kombinasjonen av relativt lav svarprosent og at avdelingene i flere tilfeller består av få ansatte,
innebar at vi ofte ikke har kunnet uttale oss om resultater for visse avdelinger. I lys av dette har vi
valgt ikke å gjengi en oversikt over brukerrespons på den enkeltes resultatområde (heretter omtalt
som RO), men kun på organisatorisk nivå. Brukernes organisatoriske tilhørighet fordeler seg som
følger:
Stillingsbenevnelse

Prosent

Verdi

Administrativ leder*

19,7 %

15

Arkivar**

5,3 %

4

Saksbehandler

43,4 %

33

Annet

31,6 %

24

TOTAL

100 %

76

Tabell 2 Svarprosent på stillingsnivå
*- rådmann, ass. rådmann, økonomisjef, personal- og organisasjonssjef, RO-ledere
**- gjelder også ansvarlige for objektarkiv

Brukere som svarte ”annet” (jf. tabell ovenfor), omfatter blant annet følgende stillinger: Sekretær,
virksomhetsleder, seksjonsleder, mellomleder, konsulent, fagleder og rektor.
Et flertall av respondentene (42 %) har brukt ESA i kommunen i fem år eller mer, mens 15 % har
brukt ESA i ett år eller mindre. En fjerdedel av respondentene har vært brukere av ESA i ett til tre
år og 18 % av respondentene har brukt sak-/arkivsystemet i 3-5 år.
2.2.2. Nærmere om rapportens oppbygging
Rapporten viser fortløpende til resultatene fra spørreundersøkelsen. Der vi har funnet det
hensiktsmessig har vi illustrert resultatene i form av grafer. For fullstendig oversikt over resultatene
fra spørreundersøkelsen henviser vi til vedlegg 4.
I tilknytning til vurderingene er det visuelt brukt symboler. Disse gir uttrykk for vår subjektive
oppfatning av resultatet ved gjennomgangen. Symbolene representerer ikke en garanti for den
reelle kvaliteten i dokumentbehandlingen og arkivfunksjonen i kommunen. Vurderingene er basert
på innhentet informasjon, og det vil alltid være en risiko for at forhold som ikke er omfattet av
revisjonen kunne ha medført en annen konklusjon. Symbolbruken og beskrivelsen av denne
illustreres i tabellen på neste side:
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Vurdering av kvalitet
Kvaliteten må forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke den forventede standard eller
krav i forhold til målekriteriene.

Rød
Kvaliteten bør forbedres – Det analyserte forholdet møter ikke alle aksepterte standarder eller
krav i forhold til målekriteriene.
Gul
Kvaliteten er tilfredsstillende – Det analyserte forholdet møter de fleste aksepterte standarder
og krav.
Grønn
Tabell 3 Visualisering av subjektiv oppfatning av kvalitet

Analyser, vurderinger, konklusjoner og forslag til tiltak bygger på den informasjonen som er
mottatt. Rapporten er sendt rådmannen på høring. Gjennom høringen blir faktabeskrivelsen
verifisert, men det kan fortsatt være opplysninger som av ulike grunner ikke har blitt forelagt, og
som kunne gi andre vurderinger og konklusjoner enn det rapporten bygger på. Vårt arbeid er
gjennomført innenfor en begrenset tidsramme og tidsperiode, og omfanget og fullstendigheten av
analysene som er foretatt må ses i lys av dette. Vi kan ikke gå god for at alle relevante forhold er
avdekket eller analysert.

2.3.

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er kilder som er normgivende eller styrende for de spørsmål som vurderes. Det
kan være lover og forskrifter, reglementer og instrukser, normer og standarder for yrkesutøvelse,
vedtak osv. I dette prosjektet er det nettopp etterlevelse av lover og regler som er formålet, og
kriteriene som problemstillingene ble målt opp imot i dette prosjektet, var:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lov om arkiv, LOV-1992-12-04 nr 126
Forskrift om offentlig arkiv, FOR 1998-12-11 nr. 1193
Forvaltningsloven LOV-1967-02-10 med forskrift til forvaltningsloven (av 15.12.2006)
Kommuneloven LOV-1992-09-25-107, jfr. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens
virksomhet (§ 4) og Reglement, Arkiv (§ 39)
FOR 1999-12-01 nr 1566: Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om
behandling av offentlige arkiver
Vestby kommunes arkivplan, 1999
Dokumenthåndteringsrutiner saksbehandlere/ledere, vedtatt 1.5.2011
Dokumenthåndteringsrutiner arkiv (under arbeid)
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Organisering av arkivfunksjonen

Problemstilling 1
Har Vestby kommune organisert arkivfunksjonen i henhold til kravene i lov- og forskrift?

3.1.

Revisjonskriterier

Stortinget vedtok i 1992 ny arkivlov. Den gjelder i utgangspunktet for hele forvaltningen og loven
hjemler adgang til å gi nærmere forskrifter for den kommunale arkivforvaltningen. Loven trådte i
kraft 1. januar 1999. Samtidig med lovens ikrafttredelse ble det fastsatt forskrift om offentlige
arkiv.
Arkivloven pålegger offentlige organer å ha arkiv. Det overordnede ansvaret for arkivarbeidet ligger
hos rådmannen, jfr. forskrift om offentlege arkiv § 1-1. Forskriften omtaler en rekke krav til blant
annet organiseringen, systematiseringen, oppbevaringen og sikringen av arkivet:
Kapittel II. Arkivorganisering og arkivsystem
A. Organisering og ordning
§ 2-1 Organisering av arkivarbeidet
”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.”
§ 2-2 Arkivplan
”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.”
§ 2-4 Arkivordning
“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 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.”
B. Journal og elektronisk arkivsystem
§ 2-6 Journalføring og annen registrering
“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
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skal vere fullgodt dokumenterte.”
§ 2-7 Opplysninger i journal- og arkivsystem
”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:
c)
d)
e)
f)
g)

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.”
§ 2-10 kvalitetssikring av elektronisk journal og arkivsystem
“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.”
Tabell 4 Arkivforskriftens revisjonskriterier

Arkivforskriften stiller følgende krav til arkivlokalene:
Kapittel IV. Oppbevaring og sikring av offentlige arkiv
A. Generelt om arkivlokale
§ 4-1 Allmenne krav til arkivlokale
”Alle rom der ein oppbevarar arkivmateriale over lengre tid, blir rekna som arkivlokale.
Arkivlokale kan vere vanlege kontorrom eller spesialrom for arkiv.
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.”
§ 4-2 Plassering av ulike typer arkiv
“Eldre og avslutta arkiv, jf. kap. V, skal plasserast i spesialrom for arkiv. Bortsetjingsarkiv skal så
langt råd er plasserast i spesialrom for arkiv, men arkiv som er i hyppig bruk kan plasserast i
vanlege kontorrom. Daglegarkivet kan plasserast i vanlege kontorrom.”
Tabell 5 Arkivforskriftens revisjonskriterier

Forskriftens kap. 4 inneholder en rekke spesifiserte krav til arkivlokaler som utfyller det generelle
kravet i § 4-1- Forskriften stiller eksempelvis krav til arkivlokalene i nybygg og ved ombygging, samt
i eksisterende bygninger. I § 4-11 stilles det krav om at alle offentlige organer skal utarbeide en
oversikt over arkivlokalene, og vurdere om disse oppfyller kravene i forskriften. Ved mangler skal
det utarbeides en plan som legges frem for Riksarkivaren til godkjenning innen 1. januar 2002.
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Senest innen 1. januar 2012 skulle tiltakene i planen vært gjennomført. Arkivforskriften pålegger
med andre ord alle offentlige organer å tilfredsstille forskriftens krav til lokaler innen denne dato.
Forhold som skal besvares
•
•
•
•
•
•

Kommunen skal ha en felles arkivtjeneste, under daglig ledelse av en arkivansvarlig
Daglig arkiv (saksarkivet) skal være sentralisert så langt dette er praktisk mulig
Kommunen skal ha en ajourført arkivplan
Kommunen skal ha en eller flere journaler 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. Organisering og ordning
Det er tre alternative organisasjonsformer for kommunale arkiver:
a) Desentralisert arkivtjeneste
b) Sentralisert arkivtjeneste
c) Desentralisert arkivtjeneste med sentral ledelse
Vestby kommune har siden 2003 hatt en sentralisert arkivtjeneste. Avdelingen hører organisatorisk
til fellestjenesten, som igjen er en del av sentraladministrasjonen. I tillegg til stillingen som
arkivansvarlig, er det 2 ½ stillinger som ivaretar arkivtjenesten. Rådmannen har det overordnede
ansvaret for kommunens arkiver. Arkivansvarlig har ansvar for kommunens sentralarkiv med
tilhørende delarkiver, og skal føre tilsyn med og veilede samtlige av kommunens arkiver slik at
arkivdanningen og arkivforvaltningen skjer i henhold til lov og forskrift, samt målsettingene i
arkivplanen.
Kommunen har hatt elektronisk journal og elektroniske egenproduserte dokumenter fra 1996.
Kommunen bruker ESA.4 Fra 2006 har kommunen skannet inngående dokumenter eller lagt dem inn
elektronisk på andre måter. Arkivet er likevel ikke fullelektronisk, så papirarkivet er å betrakte som
det originale.
Kommunen har om lag 140 aktive brukere av ESA fra alle resultatområder. Sentralarkivet med ESA
består av flere arkivdeler. De største er saksarkivet, eiendomsarkivet, planarkivet og
personalarkivet. I tillegg har kommunen en rekke fagsystemer, for eksempel for barnevernet,
helsestasjonene og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Generelle saker fra alle resultatområder
inkludert den kommunale delen av NAV, føres i ESA. Kommunen mottok i 2011 om lag 10.000
inngående dokumenter som ble journalført i ESA. Kommunen har følgende objektarkiver i ESA:
•
•
•
•
•

Eiendomsarkiv – sortert på gnr./bnr. Kommunen har også eldre dokumenter som ikke ligger i ESA
Personalarkiv – kommunen har også fysisk personalarkiv som er eldre enn ESA
Planarkiv
Boliglån– og tilskuddsarkiv
Elevarkiv – fysisk arkiv på skolekontoret som omfatter elever som får spesialpedagogisk hjelp.
Kommunen har også fysiske elevarkiver på skolene som ikke ligger i ESA.
• Kommunal leie
• BEF-arkiv – drift, forvaltning og vedlikehold av kommunale eiendommer
• Kontraktarkiv - elektronisk ligger dokumentene på respektive arkivsaker i ESA
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Nedenfor gis en oversikt over objektarkiver som ligger i fagsystemer utenfor ESA.
Objektarkiv

Fagsystemer

RO Kultur, innvandrerkontoret

Visma flyktning

RO Kultur, kulturskolen

Visma kulturskole

RO Barnehage

Visma barnehage

RO Barnevern

Familia

Den kommunale delen av NAV-kontoret

Sosio

RO Rehabilitering

Gerica

RO Hjemmetjenesten
RO Sykehjemmet
RO Skole, Pedagogisk–psykologisk tjeneste

HK-Data

RO Helse

Winmed helse og Winmed asyl (helsestasjon)

Tabell 6 Oversikt over objektarkiver med respektive fagsystemer utenfor ESA

Rådmannen, alle arkivmedarbeidere på sentralarkivet, økonomisjef og kommuneadvokaten har full
tilgang til alle saker i ESA. For øvrig vurderes tilgangsgruppe for den enkelte sak. For alle
desentraliserte arkiver utpekes en arkivansvarlig. I arkivfaglige spørsmål samrår de arkivansvarlige
seg med arkivansvarlig for sentralarkivet. For andre fagsystemer er det egne systemansvarlige. De
papirbaserte objektarkivene er lokalisert ved virksomhetene, eksempelvis på den enkelte skole,
sykehjem og barnehage.
Arkivmedarbeiderne på fellestjenesten har ikke tilgang til dokumentene som ligger på arkiver
utenfor ESA. Informantene understreker at det er svært viktig at de som benytter andre
fagsystemer, har god arkivkunnskap.
Arkivleder opplever at arkivtjenesten ikke har tilstrekkelig med ressurser for å etterleve arkivloven
og kommunens nye rutiner fullt ut. I rutinegjennomgangen som arkivet for tiden arbeider med, har
de markert hvilke oppgaver som ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, og hvor dette utgjør en risiko for
kvaliteten på arkivet. Dette gjelder særlig kontroll av utgående dokumenter. Feil her innebærer at
det blir svært tidkrevende å avslutte saker. I møte med arkivtjenesten ble det også presisert at
arkivansvarlig ikke har kapasitet til å utøve så mange kontroller som ønskelig.
Fra spørreundersøkelsen ser vi at 60 % av respondentene opplever at organisering og ansvarsforhold
vedrørende dokumentbehandling og arkivrutiner oppleves som tydelige, men revisjonen registrerer
at det er spredning i svarene. 30 % av respondentene opplever imidlertid at organisering og
ansvarsforhold verken er tydelige eller utydelige.
3.2.2. Arkivplan
Gjeldende arkivplan ble vedtatt i november 1999. Planen har ikke i sin helhet blitt oppdatert siden
den gang, men kommunen oppdaterer for tiden rutinene for dokumenthåndtering.
Dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere ble godkjent av rådmannen i mai i fjor, mens
rutinene for arkivet er under arbeid. I møte med fellestjenesten erkjennes det at arkivplanen som
helhet burde vært oppdatert. Det er ikke fastsatt en endelig frist for når planen skal være ferdig.
Ettersom arkivplanen ikke er oppdatert viser den ikke fullt ut til relevant regelverk. Eksempelvis har
både personopplysningsloven og ny offentlighetslov trådt i kraft etter at planen ble vedtatt. Den
vedtatte dokumenthåndteringsrutinen for saksbehandlerne omtaler imidlertid relevant regelverk.
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Arkivplanens omtale av arkivets organisering gjelder ikke lenger ettersom kommunen er organisert
annerledes nå. I 2003 gikk kommunen fra å ha fem etater til å opprette resultatområder i tillegg til
sentraladministrasjonen. I arkivplanen henvises det eksempelvis til etatsarkivet for Helse og sosial. I
dag er dette arkivet organisert som klientarkiver per RO sykehjem, hjemmetjenesten,
rehabilitering, helsestasjonen, barnevernstjenesten og kommunal del av NAV.
3.2.3. Journalføring
Alle dokumenter (inklusiv e-post og telefaks) som er knyttet til sentralarkivet, journalføres av
arkivtjenesten i en felles journal i ESA. Dermed er alle elektroniske dokumenter tilgjengelig for alle
systembrukere, med unntak av dokumenter med begrenset tilgang i henhold til lovverket.
Dokumenter som behandles i andre fagsystemer, journalføres av arkivansvarlige for disse
systemene.

E-poster skal journalføres før saksbehandling, og arkivverdig e-post til ansatte i kommunen skal
videresendes til arkivtjenesten, som har ansvar for journalføring og arkivering av disse. I de
tilfellene en e-post etterfølges av et brev, erstatter brevet e-posten som dokument. Brevet påføres
de samme registreringer som e-posten, og denne makuleres. Samme prosedyrer følges for
journalføring av telefaks. Når muntlig henvendelse krever oppfølging av forvaltningen, er
hovedregelen at denne også bør journalføres. Henvendelser i en allerede opprettet arkivsak kan
registreres som egen dokumentart i ESA. Dersom det dreier seg om en ny sak, må arkivtjenesten
opprette denne.
3.2.4. Kvalitetssikring
I den nylig vedtatte rutinebeskrivelsen for dokumenthåndtering for saksbehandlere omtales sentrale
kvalitetssikringstiltak knyttet til post- og journalrutiner. Rutinebeskrivelsen omtaler blant annet
behandling av inngående dokumenter, e-poster og telefakser, utgående dokumenter og interne
notater. Arkivets kvalitetssikring av utgående dokumenter omtales i rutinene for arkivet, som er
under arbeid. ESA skal sjekkes daglig for nye saker og journalposter. Utgående e-post/telefaks skal
registres som en egen journalpost på rett arkivsak i ESA. Det er kun arkivet som oppretter nye saker
i ESA. Saksbehandler er ansvarlig for utsendelse av dokumenter. Når utgående dokumenter er
endelige, oppdaterer saksbehandler status E på journalposten i ESA. I utgangspunktet skal arkivet
søke opp journalposter med status E annenhver dag og rette eventuelle feil selv eller be
saksbehandler korrigere feil. Vi får opplyst at arkivtjenesten ikke har anledning til å føre kontroll av
utgående dokumenter slik rutinen krever.
Kommunen har fordelt ansvar når det gjelder hvem som skal kunne gjøre ulike former for
registrering og retting i ESA. Saksbehandler skal så raskt som mulig rette feil som oppdages. I de
tilfeller der saksbehandler selv ikke har tilgang til å korrigere, skal feilen meldes til arkivet. Dette
kan dreie seg om feil opprettet sak, feilført journalpost, feil saksbehandler o.a.
Kommunen tar sikkerhetskopi daglig av databasen på elektronisk lagringsmedium. Det er ITavdelingen som har ansvar for dette. Serveren ligger på Rådhuset. Sikkerhetskopiene oppbevares på
rådhuset.
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Revisjonen spurte om brukerne opplever at de har gode rutiner for kvalitetssikring av journal- og
arkivdatabasen:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Tilbakemeldingene angir at over 75 % av brukerne opplever at de har gode rutiner for
kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen. 5 % av brukerne er helt uenige i påstanden.

3.2.5. Oppbevaring og sikring
I vedlegg 3 gis en oversikt over plassering av de fysiske arkivene, om de er forsvarlig sikret mot
innbrudd, brann og fukt og hvorvidt det utføres fast tilsyn og renhold. Tabellen er fylt ut av BDO
etter tilsyn på enkelte lokasjoner og med dokumentasjon fra fellestjenesten5. Oversikten viser at
ingen av arkivene verken er plassert i tilfluktsrom eller er vurdert å være utsatt for skader fra
installasjoner fra nærliggende lokaler eller bygninger. Bortsettingsarkivene er ikke utsatt fra fukt
utenfra, men har vannrør i taket uten stengeventiler eller alarm.
I følge oversikten vi har mottatt fra arkivtjenesten er alle fysiske arkiver, bortsett fra det aktive
saksarkivet, låsbare.6 Eiendomsarkivet befinner seg med dør til publikumsareal i vestibylen. Dette
arkivlokalet er låsbart, men dørene er ulåste i arbeidstiden. I følge kommunens
dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere skal tilgang til bortsettingsarkiv og fjernarkiv
godkjennes av arkivet. Det er bare arkivtjenesten som skal ha nøkkel til bortsettingsarkiv og
fjernarkiv. BDO får opplyst at det for tiden er mange nøkler i omløp, og at det er for enkel tilgang
til bortsettingsarkivene på rådhuset.
Fjernarkivet er sikret mot fukt ved at vannrørene er lagt i doble rør. Det er opplyset at det ikke er
fast tilsyn eller fast renhold av verken fjernarkiv eller bortsettingsarkiv. For de arkivene som er
plassert i kontorlokaler, utføres renhold og brannvarsling som for kontorlokalene for øvrig. For disse
arkivene er det fast tilsyn i form av at ansatte er i nærheten eller innom hver dag, og det utføres
fast renhold ved disse arkivene.

5

Jfr. Bygningsfaglig rapport for eldre og avsluttede arkiver, 19.12.2011
Jfr. vedlegg 3. Aktivt saksarkiv befinner seg mellom fellestjenesten og PBG i mobile reoler. Disse er ikke
låsbare.
6
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Bortsettingsarkivet i kjeller og under kommunestyresalen er separate brannceller. Disse har
automatisk brannvarsling utenfor døren. Det er ikke brannslukningsapparater i samme etasje som
bortsettingsarkivene i bankhvelvene.
Ifølge kommunens bygningsfaglige rapport for eldre og avsluttede arkiver av desember 2011 skal nye
arkivlokaler ferdigstilles og klargjøres for innflytting i løpet av kort tid. Fjernarkivet har fått nye og
tilfredsstillende lokaler, og det overføres stadig arkivmateriale som er eldre enn 25 år, til dette
lokalet.
Bortsettingsarkivet inneholder dokumenter tilbake til forrige arkivperiode fra 1964 til 2006. Dette er
saker som er avsluttet, men som fortsatt kan være aktuelle. Vi får opplyst at det forekommer at det
legges arkivmateriale i bortsettingsarkivene uten at arkivtjenesten er informert. Dette gjør at de
mister oversikten over innholdet på bortsettingsarkivene. Lokalene for de fire bortsettingsarkivene
er ikke utbedret.
Revisjonen har spurt brukerne av ESA 7 om hvorvidt de opplever at arkivlokalene er tilstrekkelig
sikret mot skader, innbrudd osv.

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Svarene angir at 20 % av brukerne mener at aktivt- og bortsettingsarkivene ikke er tilstrekkelig
sikret mot skader og innbrudd. I overkant av 60 % av brukerne oppfatter at arkivene er tilstrekkelig
sikret.
3.3.

Vurdering

Kommunen har en sentralisert arkivtjeneste under daglig ledelse av en arkivansvarlig. Verken
arkivtjenesten selv eller de ansatte for øvrig opplever store utfordringer knyttet til organiseringen
av arkivfunksjonen, grensesnittet mellom arkivene eller at det er store uklarheter omkring
ansvarsforholdene. Organiseringen og ansvarsfordelingen synes derfor å fungere tilfredsstillende. Vi
har imidlertid observert at arkivtjenesten har en ressursutfordring som gir et etterslep på å avslutte
saker, samt utilstrekkelige kvalitetskontroller.

7

Spørsmålet er stilt kun til administrative ledere og arkivarer i Vestby kommune
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Vi observerer at det kun er deler av arkivplanen som er ajourført. Det vil si den delen som
omhandler dokumenthåndteringsrutinene for saksbehandlere. Kommunen er i gang med å oppdatere
dokumenthåndteringsrutinene for arkivet, men arkivplanen som helhet er likevel ikke å anse som
ajourført. Ettersom planen refererer til kommunens tidligere organisering (etatsorganisering) og
ikke til dagens resultatområder, fremstiller ikke arkivplanen den faktiske organiseringen av dagens
arkivorganisering og ansvarsfordeling.
Vi merker oss at kommunen er i gang med å oppdatere deler av arkivplanen gjennom ajourføring av
dokumenthåndteringsrutinene for saksbehandlere og arkivet. På den måten foretar kommunen en
stegvis ajourføring både av rutiner, organisering og regelverk.
Arkivplanen er viktig for å sikre at kommunen opprettholder en korrekt og effektiv forvaltning av
dokumentene. Arkivplanen bør være et levende dokument som fungerer som et oppdatert
planleggings- og styringsverktøy, hvor formålet er å kvalitetssikre den interne arkivforvaltningen.
Den skal dokumentere organisasjons- og ansvarsforhold, samtidig som den skal være et redskap til å
holde oversikt over hvordan arkivet er bygget opp, hva det inneholder, fysisk plassering og de
forskjellige arkivdelene. Videre skal arkivplanen fungere som dokumentasjon dersom eksterne
myndigheter ber om opplysninger om arkivforholdene. Vi anbefaler derfor at kommunen prioriterer
arbeidet med å ajourføre planen som helhet, og fastsette en endelig frist for når arbeidet skal være
ferdig.
Kommunen oppfyller kravet om å ha journal for registrering av dokumenter. Det er alltid
arkivtjenesten som står for oppretting av saker, mens oppretting av dokumenter utføres av
saksbehandler. Arbeidsdelingen mellom saksbehandlere og arkivmedarbeidere når det gjelder
journalføring, dokumenthåndtering og kvalitetssikring, synes hensiktsmessig. Dette støttes også av
resultatene fra spørreundersøkelsen. Eksempelvis oppfatter vi at den nylig oppdaterte rutinen for
dokumenthåndtering for saksbehandlere omtaler sentrale forhold som er med på å styrke
kvalitetssikringen av journal- og arkivdatabasen. Det samme gjelder for rutinebeskrivelsen for
dokumenthåndtering for arkivet, som er under arbeid.
Vi vurderer at alle arkivene, med unntak av bortsettingsarkivene, generelt er godt sikret mot fukt.
Vannrør i taket uten stengeventiler og/eller alarm gjør at bortsettingsarkivene er etter vår
vurdering ikke tilstrekkelig sikret, og arbeidet med å utbedre lokalene for de fire
bortsettingsarkivene bør prioriteres.
Eiendomsarkivet i første etasje på rådhuset er plassert i et eget rom mellom vestibyle og
fellestjenesten, med dør i begge ender. Dette utgjør ifølge revisjonen potensielt en fare for at
uvedkommende kan komme inn i lokalet uten at det oppdages. Vi observerte at døren til vestibylen
holdes lukket i arbeidstiden, i tråd med arkivplanens retningslinjer. Lokalet er dessuten til enhver
tid trafikkert av de ansatte slik at uvedkommende raskt ville blitt oppdaget. Vi vurderer det derfor
ikke som kritisk å gjennomføre spesifikke tiltak for å hindre tilgangen ytterligere i arbeidstiden.
Det er for mange nøkler i omløp til bortsettingsarkivene. Vi er klar over at dette problemet blir løst
med nye lokaler, hvor tilgangen kommer til å være i henhold til rutinene. I mellomtiden vurderes
muligheten for innbrudd som liten da ingen av lokalene har vinduer, og hele bygningen er sikret
med innbruddsalarm. Det at arkivmateriale blir lagt til bortsettingsarkivene uten at arkivtjenesten
er informert, er uheldig. Antakelig vil dette problemet også løses når tilgangen begrenses.
Det er en svakhet at de elektroniske sikkerhetskopiene ikke er plassert i lokaler utenfor rådhuset.
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Oppsummering av vår vurdering
Har Vestby kommune organisert arkivfunksjonen i henhold til kravene i lov- og forskrift?
Kommunen skal ha en felles arkivtjeneste, under daglig ledelse av en arkivansvarlig
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

3.4.

Vår konklusjon – om organiseringen av arkivfunksjonen

Konklusjon
Generelt har kommunen en tilfredsstillende organisering av arkivfunksjonen. Likevel bør arbeidet
med å ajourføre arkivplanen prioriteres, samt arbeidet med å sikre bortsettingsarkivene blant annet
ved å begrense tilgangen til nøkler og å sørge for forsvarlige lokaler.
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Om kommunen har etablert rutiner for dokumentbehandling
og arkivering

Problemstilling 2
Har Vestby kommune etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering som tilfredsstiller
krav i lov og forskrift?

4.1.

Revisjonskriterier

Forskriftens kapittel III omhandler arkivrutiner i offentlige organer:
Kapittel III. Arkivrutiner
A. Behandling av post og saksdokument
§ 3-1 Mottak og opning av vanleg post
”Inngåande post skal leverast til arkivtenesta. Dersom arkivfunksjonane er desentraliserte, i
delarkiv eller eigne journalførande einingar, må ein fastsetje kva for eining av arkivtenesta som
skal motta post som er adressert til organet utan nærmare spesifikasjon.”
”Post til organet skal opnast av arkivtenesta. Rekommandert post og verdipost må behandlast
etter særskilde reglar. Det same gjeld annan post dersom det er nødvendig av tryggingsgrunnar,
jf. tryggingslova og verneinstruksen, eller for å ivareta lovbestemd teieplikt.”

§ 3-2. Behandling av telefaks og elektronisk post
”Dokument som blir avsende eller mottekne via telefaks og e-post, og som etter form eller
innhald må reknast som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandlast som andre
saksdokument etter denne forskrifta, jf. særleg §§ 2-6, 3-1 og 3-8.
Organ som nyttar e-post, skal ha eit sentralt e-postmottak for post til organet. E-post til det
sentrale postmottaket skal opnast av arkivtenesta.”
§ 3-3. Behandling av dokument på ulike medium
”Dersom organet ikkje nyttar elektronisk arkivering etter føresegnene i § 2-13, skal skriftlege
saksdokument som blir mottekne på anna medium enn papir, eller på papir som det er grunn til å
tru ikkje er arkivhaldbart, straks kopierast eller skrivast ut på slikt papir. Kopien eller utskrifta
på arkivhaldbart papir skal i så fall utgjere arkiveksemplaret av dokumentet.
Dersom saksdokument som nemnt i § 3-2 blir ettersendt i original, kan ein kaste kopi eller utskrift
av dokumentet, jf. første ledd.”
§ 3-4. Stempling av saksdokument
”Mottekne saksdokument på papir skal ved journalføringa påførast stempel som identifiserer
dokumentet og knyter det til journalen. Stemplet skal minst ha følgjande rubrikkar: namnet på
organet, saks- og dokumentnummer (journalnummer) og journalføringsdato.
Arkivkode (etter arkivnøkkelen) skal førast på saksomslaget, eventuelt også på dokumentet
dersom ein finn dette tenleg. Dersom ein ikkje har saksomslag, skal arkivkoden alltid førast på
dokumentet.”
§ 3-5. Registrering og fordeling
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”Saksdokument skal registrerast i journalen før dei går til saksbehandling. Dette gjeld også for
hastesaker, sjølv om desse kan vere underlagde særskilde behandlingsprosedyrar.”
§ 3-6. Behandling av dokument som tilhøyrer den same saka
”Arkivtenesta må sørgje for at nye saksdokument blir knytte til eventuelle tidlegare dokument i
den same saka og arkivlagde saman med desse. Dette bør gjerast ved at ein finn fram tidlegare
dokument i saka frå arkivet og legg desse ved det nye saksdokumentet (bilegging) før det går til
saksbehandling. Dersom ein ikkje praktiserer bilegging, må dokumenta i ei sak samlast seinast ved
arkivlegging, jf. likevel § 2-5 tredje ledd.”
§ 3-8. Avskriving og arkivlegging
”Når behandlinga er avslutta og svarbrev er ekspedert, skal alle dokumenta i saka tilbake til
arkivtenesta, og det dokumentet som eventuelt var opphav til saksbehandlinga (det innkomne
brevet e.l.), skal avskrivast i journalen. Innkome dokument som ikkje krev svar, eller som det er
gitt munnleg svar på, skal avskrivast i journalen når det er påført avgjerd om dette. Når eit
dokument får førebels svar eller blir sendt andre til fråsegn, skal det ikkje endeleg avskrivast.
Etter avskriving skal saka arkivleggjast. Arkivtenesta må sjå til at arkivkoden er korrekt og at
arkivavgrensing er utført. Ved arkivlegging av elektroniske saksdokument må organet gjennom
faste rutinar sikre at rett versjon av dokumentet blir arkivlagd, og at ein oppfyller dei krava som
er fastsette med heimel i § 2-13.”
§ 3-9. Kopibok
”Organet skal normalt lage kopibok som inneheld kopi av alle utgåande dokument. Riksarkivaren
kan fastsetje, gjennom generelle føresegner eller enkeltvedtak, at elektronisk arkiv på visse vilkår
kan erstatte kopiboka, jf. § 2-13.”
§ 3-10. Interne utlån, intern informasjon
”Ingen saker eller dokument må fjernast frå arkivet utan at det er registrert i journalen eller
markert ved utlånskort i arkivet. Arkivdokument skal normalt ikkje nyttast til intern sirkulasjon
for informasjonsformål. Til dette bør ein nytte kopiar.”
§ 3-11. Eksterne utlån
”For å unngå at arkivmateriale går tapt, skal det ikkje lånast ut saker eller dokument frå arkivet
til ekstern bruk med mindre spesielle omsyn gjer dette nødvendig. I staden kan dokumenta
kopierast.”
B. Periodisering av arkiv
§ 3-12. Journalperiodar
Sakarkiv og den tilhøyrande journalen skal delast inn i periodar. Det skal være samsvar mellom
periodeinndelinga i journalen og sakarkivet, men ein periode i elektronisk journal kan omfatte
fleire periodar i sakarkivet. Arkivperiodane bør vere på minst 4 – 5 år og følgje kalenderåret.
Leiinga for organet kan fastsetje at enkelte delar av sakarkivet (t.d. personalmapper) skal haldast
utanfor periodiseringa eller følgje særskilde prinsipp for periodisering. Slike unntak skal
spesifiserast i arkivplanen.
Når ein arkivperiode blir avslutta, skal arkivmaterialet frå perioden skiljast ut frå det aktive
arkivet. Papirbaserte sakarkiv, journalar, eventuelle journalregister og kopiboka skal setjast i
bortsetjingsarkiv etter føresegnene i § 3-14. Elektroniske journalar og sakarkiv skal behandlast
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etter føresegnene i §§ 3-15 – 3-17.
C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring
Arkivavgrensing bør gjennomførast i samband med postbehandling eller arkivlegging. Dersom
dette ikkje er skjedd, skal det gjerast ved bortsetjing eller seinast ved avlevering til arkivdepot.
Materiale som blir skilt ut ved arkivavgrensing, kan oppbevarast separat utanfor arkivet, slettast
eller kastast.
Følgjande typar av materiale skal skiljast ut ved arkivavgrensing:
1. Trykksaker, rundskriv, anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale og blankettar som
ikkje er utfylte. Frå dette er det følgjande unntak:
a) det organet som har utferda slikt materiale, skal arkivere eitt eksemplar og dei nødvendige
forarbeida,
b) dokument som fører til saksbehandling, eller som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal
arkiverast.
2. Konsept, utkast, kladdar og kladdenotat, ekstra kopiar, interne meldingar o.l. som ikkje har
verdi for saksbehandling eller dokumentasjon. Frå dette er det følgjande unntak:
a) konsept som har noteringar og påteikningar som er nødvendige for å forstå saka og den
samanhengen ho står i, skal arkiverast,
b) kopi av utgåande dokument skal arkiverast,
c) andre kopiar m.v. som er nødvendige vedlegg til ei sak, skal arkiverast.
3. Tekstbehandlingsfiler o.l., bortsett frå det som eventuelt inngår i elektronisk sakarkiv, jf. § 213.
4. Sakspapir som medlemene av offentlege utval mottek, med mindre dokumenta må reknast som
saksdokument for det organet medlemen representerer.
5. Anna materiale som verken er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon.
§ 3-20. Bevaringspåbod
Dersom ikkje Riksarkivaren fastset noko anna, skal følgjande materiale alltid bevarast:
a) arkivmateriale eldre enn 1950, etter at arkivavgrensing er utført,
b) møtebøker, forhandlingsprotokollar, referatprotokollar, møtereferat og eventuelle
vedleggsseriar til desse,
c) organets eigne årsmeldingar,
d) kopibøker (kopiar av utgåande dokument) og kopibokregister,
e) journalar, medrekna journaldatabasar, og journalregister,
f) alle andre former for register og hjelpemiddel som kan brukast til framfinning, t.d. arkivnøklar
som organet har brukt,
g) arkivplanar,
h) presedenssaker og andre saker av prinsipiell karakter, også innanfor saksgrupper der det i
godkjende kassasjonsreglar er gitt kassasjonspåbod utan spesifiserte unntak,

Side 19 av 68

Rapport forvaltningsrevisjon

Dokumentbehandling og arkiv

i) kart, unnateke trykte kart utan påteikningar,
j) teikningar og fotografi som har inngått som eit ledd i den verksemda organet har drive,
k) grunnlagsmateriale, innstillingar, protokollar/referat og endelege vedtak frå styre, råd,
nemnder og utval.
§ 3-21. Kassasjon
For materiale som ikkje kjem inn under arkivavgrensinga i § 3-19 eller bevaringspåbodet i § 3-20,
skal det utarbeidast kassasjonsreglar. Kassasjonsreglane skal gi oversikt over kva som skal
bevarast og kva som kan eller skal kasserast, eventuelt kor lenge materialet skal oppbevarast før
kassasjon.
Riksarkivaren utarbeider generelle kassasjonsreglar for saker som gjeld eigenforvaltning i statlege
organ. For fagsakene skal statlege organ utarbeide eigne spesifiserte kassasjonsreglar.
Riksarkivaren kan be overordna organ samordna arbeidet med slike reglar der dette er tenleg. Før
dei blir sette i verk, skal reglane godkjennast av Riksarkivaren. Dersom eit statleg organ ikkje har
godkjende kassasjonsreglar eller ikkje har gjennomført kassasjon før avlevering til Arkivverket,
kan Arkivverket nekte å ta imot materialet, jf. § 5-4, eller krevje refusjon for dei meirutgiftene
dette medfører, jf. arkivlova § 11.
For kommunar og fylkeskommunar utarbeider Riksarkivaren generelle kassasjonsreglar. Dersom
materiale som etter reglane kan kasserast ikkje er skilt ut frå det bevaringsverdige før avlevering
til arkivdepot, må alt materialet oppbevarast i spesialrom for arkiv, jf. kap. IV.
Det er forbode for tenestemenn å medverke til at arkivmateriale blir kassert i strid med
føresegnene i § 3-20 og paragrafen her, med mindre Riksarkivaren har gitt særskilt samtykke, jf.
arkivlova § 9. Brot på denne føresegna kan straffast etter arkivlova § 22.

Tabell 7 Forskriftens revisjonskriterier

Forhold som skal besvares
• Kommunen skal ha rutiner i henhold til forskriftens kapittel III A Behandling av post og
saksdokument vedrørende:
o Mottak og åpning av vanlig post
o Behandling av telefaks og elektronisk post
o Behandling av dokument på ulike medium
o Stempling av saksdokument
o Registrering og fordeling
o Avskriving og arkivlegging
o Kopibok
o Interne og eksterne utlån
• Kommunen skal ha rutiner i henhold til forskriftens kapittel III B Periodisering av arkiv
vedrørende:
o Journalperioder
• Kommunen skal ha rutiner i henhold til forskriftens kapittel III C Arkivavgrensning, kassasjon og
bevaring vedrørende:
o Arkivavgrensning ved postbehandling, arkivlegging eller bortsetting
o Rutiner for bevaring og kassasjon
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Faktabeskrivelse

Vestby kommune har oppdatert de interne rutinene for saksbehandlere knyttet til
dokumentbehandling, som gjelder fra mai 2011. For tiden oppdateres også rutinene for arkivet. I
tabellen nedenfor presenteres utdrag fra arkivplanen og dokumenthåndteringsrutinene som er
relevante for denne gjennomgangen.
Rutine

Rutinebeskrivelse

Kilde

Mottak og åpning av

Arkivet har ansvaret for å hente post daglig på

Arkivplan, kap 4 post- og

vanlig post

postkontoret, grovsortere og fordele posten i

journalrutiner

posthyllene til de ansatte. Post til blant annet
barnevern, NAV (sosial), helse, PPT,
hjemmetjeneste, sykehjem, overformynderiet
skal kun åpnes av saksbehandlere. Post merket

Dokumenthåndteringsrutiner for
arkivet, rutine 1 inngående
dokumenter

personlig eller konfidensielt åpnes ikke, men post
der navn på saksbehandler står foran VK åpnes
(fullmakt fra rådmannen). Dokumenter gradert
etter sikkerhetsforskriften åpnes ikke, men
leveres direkte til klarert mottaker. De skal heller
ikke føres i ESA, men ha egen journal og eget
arkiv.
Behandling av

E-postmottak sjekkes helst to ganger daglig.

Arkivplan pkt 4.4.3 nærmere om

telefaks og

Arkivverdig e-post skrives ut, stemples og

journalføringen

elektronisk post

journalføres. Arkivverdig e-post som kommer
direkte til saksbehandler, videresendes til
postmottak for journalføring og arkivering. E-post
med sensitivt innhold skal ikke sendes ut av
kommunen.
Arkivverdige utgående e-poster og telefakser skal
føres i ESA og for øvrig behandles på samme måte
som andre utgående brev.

Dokumenthåndteringsrutiner for
arkivet, rutine 2 epost/telefakser/elektroniske
søknadsskjemaer
Dokumenthåndteringsrutiner for
saksbehandler, rutine 2 inngående
og utgående e-post og telefaks

Behandling av

I de tilfellene en e-post etterfølges av et brev,

Arkivplan, pkt. 4.4.3 Nærmere om

dokumenter på ulike

erstatter brevet e-posten som dokument. Brevet

journalføringen

medium

påføres de samme registreringer som den
tidligere mottatte e-posten og denne makuleres.
Rutiner for behandling av dokumenter på
medium som facebook, sms osv er foreløpig ikke
nedfelt i rutinebeskrivelsene.

Stempling av

Dokumenter som er arkivverdige påføres

Arkivplan, pkt. 4.3.3 stempling av

saksdokumenter

journalstempel. Vedlegg til dokument skal

dokument

stemples med datostempel.

Dokumenthåndteringsrutiner for

Inngående post som ikke skal journalføres,

arkivet Rutine 1. Inngående

kan/bør påføres stempel som angir

dokumenter.

journalbegrensningen og dato for mottakelsen.
Registrering og

Når posten er ført på postliste, tas utskrift av
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Arkivplan pkt 4.3.1 Inngående

registreringene.
Posten fordeles så raskt som mulig etter sortering

post/dokument

og behandling etter de fordelingsrutiner som er

Dokumenthåndteringsrutiner for

fastsatt ved det enkelte tjenestested.

arkivet rutine 1 inngående

Fordeling av post herunder fakturaer, purringer,

dokumenter.

rekommanderte sendinger, sykemeldinger.
Avskriving og

Før saken arkiveres, kontrollerer arkivansvarlig

arkivlegging

om avskriving er gjort.

Arkivplan pkt 4.7 Arkivering
Dokumenthåndteringsrutiner for

Når saker skal avsluttes skal saksbehandler ha

arkivet, rutine 4 utgående

ryddet i den elektroniske og den fysiske

dokumenter og rutine 5 avslutning

saksmappen.

av sak.

Arkivet søker opp saker med status F og skriver ut
fullstendig journal. Sakene klargjøres for
arkivering ved å se etter at saksmappen er
komplett. Saker avsluttes ikke dersom
ovenstående ikke er utført.
Kopibok

Journalførende enheter som nytter manuell

Arkivplan, pkt. 4.3.2 Utgående

journal, skal lage kopibok som inneholder kopi av

post/dokument til arkiv

alle utgående dokumenter.
Utlån fra arkivet

Dersom saksbehandler skal låne

Arkivplan, pkt 6.1 Internt utlån og

saker/dokumenter fra arkivet, skal dette skje via

pkt 6.2 Eksternt utlån

arkivpersonalet.

Dokumenthåndteringsrutiner for

Originaldokumenter kan ikke lånes ut for å
bringes ut at kommunens lokaler. Det skal tas
kopier dersom dokumentene skal bringes bort fra
kommunens kontorer.
Journalperioder

arkivet, rutine 8 utlån fra arkivet
Dokumenthåndteringsrutiner for
saksbehandler, rutine 7 utlån fra
arkivet

Saksarkiv og tilhørende journal skal deles inn i

Arkivplan pkt. 8.1

perioder. Periodeinndelingen skal normalt følge

periodeinndeling

kalenderåret og skal ikke være kortere enn fire
år.
Ved periodisering av arkiv som ikke er elektronisk
basert, skal dokumenter som er journalført i
perioden fysisk adskilles fra nye dokumenter i ny
periode (skarpt periodeskille).
Ved periodisering av arkiv som er elektronisk
basert, skal journal og saksarkiv reorganiseres i
databasen. Periodiseringen kan enten
gjennomføres ved at alle dokumenter fra
perioden tas ut av databasen og lagres særskilt
eller ved at alle dokumenter fra perioden skilles
ut i en egen base med tilknytning til den aktive
databasen.
Arkivavgrensning

Arkivbegrensningen omfatter dokumenter som
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ved postbehandling,

ikke er gjenstand for behandling eller som ikke

arkivlegging eller

har verdi som dokumentasjon. Disse

bortsetting

dokumentene holdes utenfor arkivet eller fjernes

Rutiner for bevaring
og kassasjon
Behandling av
overført arkiv

fra arkivet.

Arkivbegrensning og kassasjon
Dokumenthåndteringsrutiner for
arkivet, rutine 12
bortsettingsarkiv/fjernarkiv

Kassasjon innebærer at dokumenter som har vært
gjenstand for behandling eller har hatt verdi som
dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og slettet
eller destruert.
Kassasjon vurderes ved flytting fra arkiv til
bortsettings- og/eller fjernarkiv.
Arkivansvarlig foretar kassasjon i samråd med
fagenheten.

Tabell 8 Oversikt over interne arkiv- og dokumenthåndteringsrutiner

Tabellen ovenfor viser at kommunen har rutinebeskrivelser i henhold til forskriftens krav om arkiv
og saksbehandling. Gjennomgangen viser imidlertid at rutinebeskrivelsene ikke eksplisitt nevner
hvordan henvendelser via sms, facebook osv. skal behandles, jf forskriftens § 3-3.
Vi har fått opplyst av arkivtjenesten at det er innholdet i henvendelsen som er avgjørende, og ikke
hvilket medium som har blitt benyttet, for hvordan kommunen skal behandle den. Det opplyses
dessuten at arkivtjenesten har journalført henvendelser via sms og facebook. Servicekontoret følger
opp og overvåker kommunens facebookside. Disse oversender arkivverdige facebook-sider til
arkivtjenesten for journalføring. Det er fortsatt sjelden at henvendelsene kommer via disse
kanalene, men de erkjenner at dette vil bli stadig mer aktuelt.
4.3.

Vurdering

Arkivplanen og dokumenthåndteringsrutinene dekker til sammen i hovedsak kravene i forskriftens
kap. III. Vi antar at omfanget på henvendelser via andre medium enn vanlig post og e-post, vil øke.
Utfordringen med nye kommunikasjonsformer, slik som sms, facebook og lignende, er at de ofte er
mindre formelle og at det ofte formidles generelle synspunkter og utsagn som gjør at det er
vanskelig å vurdere arkivverdigheten. Ettersom formen og innholdet kan være ulikt det man kjenner
fra ordinær post og e-post, mener vi at kommunen bør vurdere å nedfelle ”kjøreregler” for arkivog dokumentbehandling, også for denne typen henvendelser.
I rutinebeskrivelsene bør det for eksempel fremgå at henvendelser på sms og kommunens
facebookside følger samme prosedyrer som gjelder for e-post og telefaks.
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Oppsummering av vår vurdering
Har Vestby kommune etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering som
tilfredsstiller krav i lov og forskrift?
Kommunen skal ha rutiner i henhold til forskriftens kapittel III A Behandling av post
og saksdokument
Kommunen skal ha rutiner i henhold til forskriftens kapittel III B (periodisering av
arkiv)
Kommunen skal ha rutiner i henhold til forskriftens kapittel III C (arkivavgrensning,
kassasjon og bevaring) og D (overføring av arkiv)

4.4.

Vår konklusjon – om rutiner for dokumentbehandling og arkivering

Konklusjon
Vi vurderer at arkivplanen og rutinene for dokumenthåndtering i hovedsak dekker kravene i
forskriftens kapittel III Arkivrutiner i offentlige organer. Likevel bør rutinene også omfatte
dokumenthåndtering av henvendelser via ulike medium som for eksempel facebook og sms.
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Om rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering er
kjent

Problemstilling 3
Er rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering gjort kjent?
• Har brukerne i kommunen god nok kunnskap om arkivrutinene og kommunens
dokumentbehandlingssystem?
5.1.

Revisjonskriterier

Det er ikke objektive kriterier knyttet til denne problemstillingen. For at kravene i lov, forskrifter,
internt regelverk og rutiner skal kunne etterleves, er det nødvendig at brukere av arkivet og
dokumentbehandlingssystemet har tilstrekkelig kunnskap om disse. BDO har undersøkt hvorvidt det
er etablert tiltak som sørger for at de ansatte er kjent med dokumentbehandlings- og
arkiveringsrutinene, og at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Vi retter vår undersøkelse mot
disse forholdene:
• Det må være gjennomført tiltak som sikrer at retningslinjene er kjent.
• Brukerne må ha god kunnskap om arkivrutinene og dokumentbehandlingssystemet.

5.2.

Faktabeskrivelse

For å belyse i hvilken grad rutiner og krav til dokumentbehandling er gjort kjent i kommunen, har vi
stilt spørsmål til ESA brukere via spørreundersøkelse. Spørsmål knyttet til denne problemstillingen
dekket:
• Tydeligheten rundt organisering og ansvarsforhold vedrørende dokumentbehandling og
arkivrutiner
• Brukernes kjennskap til kommunens rutinehåndbok for post, journalføring og arkiv
(dokumenthåndteringsrutiner for arkiv; under utarbeidelse)
• Brukernes kjennskap til kommunens dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere/ledere
(godkjent av rådmannen 1. mai 2011)
• I hvilken grad ansatte har utarbeidet egne (lokale) rutiner for dokumentbehandling og arkivering
• I hvilken grad kommunens beskrivelse av bruken av ESA er dekkende for den enkeltes behov
• I hvilken grad brukerne føler de har fått tilstrekkelig formell opplæring i ESA siden ansettelse
• I hvilken grad brukerne vurderer egenkompetanse vedrørende ESA som tilstrekkelig
• I hvilken grad brukerne ønsker å øke egne kunnskaper om ESA
Arkivtjenesten arrangerer månedlig opplæringskurs kalt ”ESA-hjelpen”. Nyansatte får tilbud om kurs
(også én til én). I den senere tid har arkivtjenesten også arrangert temakurs, eksempelvis
nybegynnerkurs i ESA. Dessuten har arkivtjenesten planer om å ha en gjennomgang med hvert
enkelt resultatområde, samt holde et kurs i effektiv søking i ESA.
Halvparten av respondentene opplever at de har god kjennskap til kommunens
dokumenthåndteringsrutiner. En fjerdedel svarer imidlertid at de har lite eller ingen kjennskap til
rutinene.
Opp mot halvparten av respondentene har utarbeidet egne interne (lokale) rutiner for
dokumentbehandling og arkivering, mens ca. en tredjedel av brukerne ikke har gjort dette.
Respondentene (40 %) opplever i hovedsak at kommunens beskrivelse for bruk av ESA er dekkende
for deres behov. Revisjonen observerer likevel en klar spredning i svarene, med over 30 % av
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brukere som svarer at de verken er enige eller uenige i påstanden, og 25 % av brukere som ikke
opplever kommunens systembeskrivelse som tilstrekkelig.
På spørsmål om brukerne mener at de har fått tilstrekkelig formell opplæring i ESA siden ansettelse,
fordelte svarene seg slik:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

En tredjedel av brukerne svarer negativt på at de har fått tilstrekkelig formell opplæring i ESA siden
ansettelse, mens så godt som halvparten av brukere opplever at de har mottatt tilstrekkelig
opplæring.
Videre analyse viser at stillingsgruppene ”annet” og ”saksbehandler” utgjør henholdsvis 42 % og 33
% av de negative svarene fra respondentene. Disse gruppene opplever derfor størst mangel på
formell ESA opplæring. Gruppene ”administrativ leder” (73 %) og ”arkivar” (50 %) er de som avgir
høyest andel positive svar, og er derfor de som i høyest grad oppfatter at deres opplæring har vært
dekkende for bruk av ESA.
Nærmere analyse viser at det er særlig innenfor RO’ene Rehabilitering og Skole, hvor brukere
opplever at den formelle opplæringen er utilstrekkelig.
Tilbakemeldingene viser også at mer erfarne brukere, dvs. brukere med over 3 års erfaring, i større
grad opplever deres formelle opplæring som tilstrekkelig sammenlignet med nyere ansatte.
Når det gjelder brukernes vurdering av om egen kompetanse er tilstrekkelig til å kunne bruke ESAsystemet effektivt og uanstrengt, fikk revisjonen følgende svar:

Side 26 av 68

Rapport forvaltningsrevisjon

Dokumentbehandling og arkiv

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

40 % av brukere svarer positivt på at de har tilstrekkelig kompetanse, mens 40 % svarer negativt på
spørsmålet. Resterende 20 % av respondentene svarer at de verken er enig eller uenig i om de har
tilstrekkelig kompetanse til å bruke ESA effektivt og uanstrengt.
Analysene viser også at stillingsgruppene ”annet” og ”saksbehandler” er de gruppene som opplever
størst mangel på egenkompetanse innenfor ESA. I motsetning til disse er gruppene ”administrativ
leder” og ”arkivar” de som avgir høyest andel av positive svar, og er derfor gruppene som i høyest
grad oppfatter egen mestring som dekkende. Tilbakemeldingene viser også at mer erfarne brukere, i
dette tilfellet brukere med over 5 års erfaring, i større grad opplever deres kompetanse som
tilstrekkelig sammenlignet med nyere ansatte. I dette tilfellet opplever over halvparten av brukere
med under 5 års erfaring at de ikke har tilstrekkelig kompetanse innen ESA, mens over halvparten av
ansatte med over 5 års erfaring er av den motsatte oppfatning.
Revisjonen har også bedt respondentene vurdere eventuelt eget ønske om å øke kunnskaper om sak/arkivsystemet EDB Sak og Arkiv, og fikk følgende tilbakemelding:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.
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60 % av brukerne svarer at de ønsker å øke deres kunnskaper innenfor sak-/arkivsystemet EDB Sak
og Arkiv. Dette ønsket er felles for alle avdelinger. Kun 15 % av brukere har svart at de ikke ønsker å
øke sine kunnskaper.

5.3.

Vurdering

Det er positivt at de fleste respondentene i spørreundersøkelsen mener at de har tilstrekkelig
kompetanse til å kunne bruke ESA effektivt og uanstrengt. Det er imidlertid en tydelig spredning i
svarene i forhold til ansettelsestid og resultatområde.
Vi mener derfor at kommunen bør ha ekstra fokus på opplæring i tidlig ansettelsesfase, og
kompetanseheving på tvers av alle resultatområder og stillingsgrupper. Det at det er spredning blant
resultatområdene, innebærer at opplæringstiltakene må tilpasses de RO’ene med størst behov,
eksempelvis Rehabilitering og Skole, samt stillingsgruppene som opplever størst mangel på
egenkompetanse.
Det er videre positivt å registrere at over halvparten av respondentene vil øke eget kompetansenivå
innenfor ESA. Dette er et gjennomgående ønske fra alle avdelinger, og forsterkes av de øvrige
tilbakemeldinger revisjonen har mottatt i undersøkelsen. Svarene tyder på et utstrakt behov for og
ønske om opplæring og kompetanseheving innenfor ESA.
Resultatene fra spørreundersøkelsen viser ingen tydelige tegn på at det er store svakheter ved
kommunens kurs, opplæring og brukerinstruks for ESA. Det er etter vår mening positivt at
arkivtjenesten gjennomfører kurs så hyppig som en gang i måneden. Undersøkelsen sett under ett
gir signaler om et behov for videre kompetanseheving, og enda viktigere, en økt tilpasning av
opplæring etter brukernes behov. Dette kan omfatte flere kurs, ytterligere brukertilpasset
opplæring og/eller forbedret skriftlige rutinebeskrivelser for brukerne.
I spørreundersøkelsen fikk brukerne mulighet for å komme med åpen tilbakemelding vedrørende
spesielle områder innenfor ESA der de ønsker ytterligere opplæring. Revisjonen mottok 60 forslag,
som kan grupperes som følger:
• Søking av dokumenter
• Generell saks- og dokumentbehandling; herunder behandling og arkivering av e-post, saker til
politisk behandling, ansettelser, saksfremlegg, møteinnkallinger, avskriving, opprettelse av nye
saker, endringsmeldinger, rutine for svar på registrerte journalposter, personalmapper og
personaloppfølging, hva som skal arkiveres.
• Generell opplæring i bruk av ESA, spesielt mht. feilkoding, endringer, hva feltene betyr og
konsekvensene ved feil-/manglende bruk.
Oppsummering av vår vurdering
Er rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering gjort kjent?
Kommunen har gjennomført tiltak som sikrer at retningslinjene er kjent
Brukerne har god kunnskap om arkivrutinene og dokumentbehandlingssystemet
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Vår konklusjon – om rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering er gjort kjent

Konklusjon
Kommunen gjennomfører jevnlige opplæringstiltak, men det er et behov for ytterligere
kompetanseheving. Spesielt gjelder dette for nyansatte, uavhengig av stillingsgruppe og
resultatområde.
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Dokumentbehandling og arkiv

Om etterlevelse av internt og eksternt regelverk for
dokumentbehandling og arkivering

Problemstilling 4
I hvilken grad etterleves internt og eksternt regelverk for dokumentbehandling og arkivering,
herunder:
•
•
•
•

Blir dokumenter avsluttet i dokumentbehandlingssystemet?
I hvilken grad foretas saksbehandling uten å benytte dokumentbehandlingssystemet?
Blir e-poster arkivert?
Sendes avsluttede saker til arkiv?

6.1.

Revisjonskriterier

• Lov om arkiv av 04.12.1992 med forskrift
I forskriftens § 3-2, 1. ledd omtales håndtering av arkivverdig e-post:
”Dokument som blir avsende eller mottekne via telefaks og e-post, og som etter form eller innhald
må reknast som saksdokument for organet, skal arkivmessig behandlast som andre saksdokument
etter denne forskrifta”
Forskriftens § 3-8 omtaler kravene til avskriving:
”Når behandlinga er avslutta og svarbrev er ekspedert, skal alle dokumenta i saka tilbake til
arkivtenesta.”
I kommunens dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere stilles følgende krav når det gjelder
e-poster:
”Dokumenter som blir mottatt eller sendt som e-post/telefaks og som etter innholdet må regnes
som et saksdokument, skal journalføres jfr. arkivforskriftens § 3-2, 1. ledd. E-poster/telefakser
skal journalføres før saksbehandling. Arkivverdig e-post til ansatte i kommunen videresendes til
post@vestby.kommune.no. Arkivet journalførere-posten/telefaksen og arkiverer den. Utgående epost/telefaks skal registreres som en egen journalpost på rett arkivsak i ESA.”

6.2.

Faktabeskrivelse

6.2.1. Gjennomgang av tre objektarkiv
Revisjonen har gjennomført intervjuer med ansvarlige for tre tilfeldig valgte objektarkiver.
Objektarkiv nr. 1
Ved en barneskole består arkivet av elev- og personalmapper for ansatte. Skolen bruker ikke et
elektronisk system for arkivering av elevmapper. ESA brukes kun på personalmapper.
Skolen bruker Visma der det ligger opplysninger om elever og deres foresatte. Elevfravær føres i
Visma. For øvrig brukes manuelt arkiv for journalføring og arkivering av elevopplysninger. Skolen
benytter to bøker hvor det fremgår hvilke dokumenter som skal arkiveres.
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Foruten personalmapper og elevmapper, har skolen et K-kode arkiv. Her arkiveres saker som:
•
•
•
•

taushetserklæringer
flyttemeldinger på elever inn og ut
kritiske hendelser som ikke andre enn administrasjonen skal ha tilgang til
skademeldinger til NAV

Foruten rektor som ansvarlig, håndteres arkivet (journalføring mv) av sekretær. Skolen hadde på
dagen for intervjuet ikke skriftlige rutiner for arkivering og journalføring, men disse er utarbeidet
og ettersendt etter møtet.
Skolens aktive arkiver består av låsbare arkivskap plassert ved siden av sekretærens kontorplass.
Alle lærere og administrativt ansatte har tilgang. Det er ikke tillatt å ta med seg elevmapper ut av
skolens område. Det føres ingen særskilt kontroll av verken hvilke dokumenter som blir hentet ut,
eller hvem som tar ut dokumenter. Adgangen er basert på tillit til at dokumentene kommer tilbake.
Verken sekretæren eller rektor har erfart at dokumenter har kommet på avveie eller har manglet
når de har blitt etterspurt.
Til personalmappene har kun de administrativt ansatte tilgang. Fjernarkivet er plassert i kjelleren
bak tre låste dører. Til dette arkivet har de administrativt ansatte, IKT-ansvarlig og vaktmester
tilgang til dørene inn til fjernarkivet. Det er kun sekretær som har tilgang til selve arkivet. Første
dør har ordinær nøkkel, de neste to har E-nøkkel. Skapene på fjernarkivet er brannsikre. I møtet
med skolen får vi vite at fjernarkivet har vært noe fuktutsatt, men dokumenter har ikke blitt
skadet. Muren har blitt utbedret.
Informantene i spørreundersøkelsen opplever at det er vanskelig å bedømme ressursbruken på arkivog dokumentbehandling isolert. Det nevnes at arbeidet hadde vært mer sikkert og mindre
ressurskrevende dersom det hadde vært et elektronisk system, med egne lukkede systemer
tilsvarende det som PPT og barnevern benytter.
Våre stikkprøver av journalføringen og arkiveringen viser ingen avvik.
Objektarkiv nr 2
Revisjonen kontrollerte ett av personalarkivene i kommunen. Personalmappene opprettes av arkivet
i ESA på den ansvarlige RO-leder. Kun den ansatte, organisasjons- og personalavdelingen og den
enkelte RO-leder har tilgang til personalmappen. Personalarkivet består av både papirbaserte og
elektronisk lagrede saksmapper. Papirarkivet for resultatområdene barnehage, skole, eiendom
(vaktmestre og renholdere), hjemmetjenesten, rehabilitering og sykehjem består av låsbare skap
plassert på eget RO. De øvrige personalmappene befinner seg på personalkontoret. Når en person
slutter, skal vedkommendes personalmappe overføres til fjernarkiv via organisasjons- og
personalavdelingen og fellestjenesten.
Kommunen har rutinebeskrivelse for behandling av personalmapper hvor det gis en oversikt over
hvordan saken opprettes, hva mappene skal inneholde og hvem som er ansvarlig for mappen. Det er
uklart når rutinebeskrivelsen ble opprettet og sist oppdatert, da dokumentet til enhver tid viser
gjeldende dato. I tillegg har kommunen utarbeidet dokumentet ”Personalmapper – hvem – hva –
hvor”, som gir oversikt over hvem som er saksansvarlig for mappene, definerte tilgangsgrupper og
fysisk oppbevaring. Denne er sist oppdatert 13. juni 2012.
Ved stikkprøver på tre personalmapper fant vi at alle mappene manglet taushetserklæring, to
manglet stillingsbeskrivelse og en manglet kopi av utlysningstekst og kopi av dokumenter
vedrørende lønnsopprykk, - plassering, ansiennitet og lignende.
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Arkivansvarlig for personalarkivet, som vi besøkte, opplyste at det er et stort etterslep på avslutning
av personalsakene. Det kan ta opp til et halvt år fra en person slutter til mappen er overført til
fjernarkiv.
Objektarkiv nr 3
Det tredje objektarkivet revisjonen besøkte har egne rutinebeskrivelser for arkiv- og
dokumentbehandling. Dessuten opplever avdelingen at de er godt kjent med kommunens rutiner for
journalføring og arkiv. I møte med arkivansvarlig for dette arkivet får vi opplyst at ESA sjekkes
daglig, og at saksbehandlerne åpner inngående dokumenter og sørger for å innhente dokumentasjon
som eventuelt mangler. Avdelingen har fast ansvarsfordeling ved registrering av nye saker,
journalføring, og kontroll av eventuelle mangler. Når det gjelder e-poster og telefakser opplyses det
at disse leveres fortløpende til fellestjenesten. Avdelingen vurderer selv at rutinene for
journalføring av arkivverdig e-post og telefaks fungerer tilfredsstillende.
Utgående dokumenter kodes. Når det er gitt to signaturer er dokumentet godkjent og skal
ekspederes. Dokumentet kommer da på postliste når de har status E (ekspedert) eller A (avsluttet).
Det fysiske arkivet er låsbart og plassert i et kontorlokale på rådhuset.
Vår stikkprøvekontroll av journalføringen og arkiveringen viser ingen avvik.
6.2.2. Resultater fra spørreundersøkelsen
For effektivt å kunne kartlegge etterlevelsen av internt og eksternt regelverk for
dokumentbehandling og arkivering i kommunen, har vi i spørreundersøkelsen stilt spørsmål om i
hvilken grad brukere:
•
•
•
•
•
•
•
•

har mottatt uregistrerte dokumenter som skulle vært journalført
har produsert uregistrerte dokumenter som skulle vært journalført
har mottatt uregistrert e-post som skulle vært journalført
har sendt uregistrert e-post som skulle vært journalført
jevnlig kontrollerer og gjennomgår egne restanselister i ESA
avslutter en arkivsak med status ”Kan avsluttes” i ESA når den er ferdigbehandlet
sørger for å arkivere dokumenter i arkivet når en sak er ferdigbehandlet
sørger for at avsluttede journalperioder og arkivserier ikke lenger i aktiv bruk blir satt i
bortsettingsarkiv

Så mange som 75 % av respondentene angir at de sjelden eller aldri mottar eller produserer
dokumenter som skulle vært journalført, men som ikke er registrert i postjournalen. Om lag en
tredjedel svarer at det hender at de mottar dokumenter som ikke blir journalført. Litt færre
respondenter (23 %) svarer at det hender at de har opprettet utgående dokumenter som ikke har
blitt journalført.8 Ut fra svarene er det avdelingene Helse og barnevern samt Plan, bygg og geodata
som færrest ganger mottar arkivverdige dokumenter som ikke er journalført. Nærmere analyse viser
at avdelingene Plan, bygg og geodata og Sentraladministrasjonen svarer at de oftest journalfører
egenproduserte utgående dokumenter.
Resultatene viser at 60 % av brukerne sjelden eller aldri mottar eller sender arkivverdig e-post uten
å journalføre disse. Om lag en tredjedel svarer at det hender at de både mottar og sender
arkivverdig e-post som ikke journalføres. Nærmere analyse viser at avdelingene Plan, bygg og

8

I høringsuttalelsen fra kommunen blir det påpekt at spørsmålet som ble stilt i spørreundersøkelsen
vedrørende journalføring av dokumenter er uklart. Vi viser til punkt 6.3 for vår vurdering og kommentar til
høringsuttalelsen.
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geodata og Sentraladministrasjonen er de som færrest ganger opplever at de mottar eller sender epost som ikke har blitt registrert i postjournalen.9
Revisjonen har også spurt brukerne hva som eventuelt er årsaken til at e-poster ikke blir
journalført. Tilbakemeldingene kan grupperes som følger:
•
•
•
•
•

manglende kunnskap om hva som skal registreres
feilplassering/registrering av e-post (for eks. e-post blir lagt på kommunens arkivmapper)
manglende rutiner for registrering av e-post
forglemmelse
tidspress

Revisjonen har videre spurt brukerne om de jevnlig kontrollerer og gjennomgår egne restanselister i
ESA. Tilbakemeldingene viser at over halvparten av brukere jevnlig gjør dette for å se om de har
dokumenter på vent. En fjerdedel av brukere svarer at de alltid sjekker sine restanselister, mens
ca. en fjerdedel av brukerne sjelden eller aldri gjør dette. Nærmere analyse viser at ansatte i
avdelingene for Kultur samt Helse og barnevern i størst grad opplever at de jevnlig utfører kontroll
av egne restanselister.
Når en sak er ferdigbehandlet tilsier kommunens rutiner for dokumentbehandling og arkivering at
saken skal gis status ”Kan avsluttes” og dokumentene arkiveres. Vår undersøkelse viste at
halvparten av brukerne svarer ofte eller alltid gir ferdigbehandlede arkivsaker statusen ”Kan
avsluttes”. Samtidig mener nærmere en fjerdedel av brukere at dette sjelden eller aldri gjøres.
Nærmere analyse viser at brukere i Plan, bygg og geodata og i Helse og barnevern i størst grad gir
statusen ”Kan avsluttes”.
På spørsmål om hva som eventuelt er årsaken til at saker ikke avsluttes i ESA, fikk revisjonen 40
tilbakemeldinger som kan grupperes som følger:
•
•
•
•
•

manglende kunnskap hos saksbehandler
forglemmelse
for tidskrevende
tekniske problemer
saker som sjelden blir avsluttet

Videre bes brukerne vurdere om alltid arkiverer dokumenter i arkivet når de er ferdige med en sak.
Ca. 70 % av brukerne svarer at de ofte eller alltid gjør dette. Nærmere analyse viser at ansatte i
avdelingene Plan, bygg og geodata og Sentraladministrasjonen i størst grad opplever at
ferdigbehandlede saker arkiveres.
Brukerne fikk muligheten til å utdype om årsaken til at dokumenter ikke alltid blir arkivert i arkivet
når en sak er ferdigbehandlet. Tilbakemeldingene kan grupperes som følger:
•
•
•
•
•

manglende kunnskap hos saksbehandler
forglemmelse
uklart hva som skal klassifiseres som ”arkivverdig”
knapphet på tid
tekniske problemer

Det ble videre gitt mulighet for å legge inn ytterligere kommentar vedrørende arkivfunksjonens
organisering, hvorpå revisjonen har skilt ut følgende som de mest relevante punktene:
9

I høringsuttalelsen fra kommunen blir det kommentert at mesteparten av e-postene som kommunen mottar
ikke er arkivverdig. Det er mye reklame, invitasjoner til kurs- og konferanser osv. Vi viser til punkt 6.3 for vår
vurdering og kommentar til høringsuttalelsen.
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• for åpen tilgang til bortsettingsarkiv
• lokal oppfølging av sentrale rutiner er tidvis krevende gitt tekniske problemer

6.3.

Vurdering

De tre objektarkivene følger etter vår vurdering i hovedsak rutinene knyttet til journalføring og
arkivering. Det ble identifisert noen svakheter på innholdet i personalmappene og et til dels stort
etterslep på å avslutte personalsakene. Avdelingen dette gjelder bør prioritere å komme à jour når
det gjelder å avslutte saker, samt å sørge for at mappene tilfredsstiller innholdskravene i den
interne rutinen.
Journalføringen på skolearkivet forgår manuelt som gjør systemet både sårbart og tidkrevende.
Systemet gir lite sporbarhet utenom opplysningene som registreres i journalbøkene. Vi anbefaler at
RO’et skole utarbeider fellesrutiner for arkiv- og dokumentbehandling, samt at det utarbeides
opplæringsrutiner innenfor dette. Vi mener dessuten at det er stort behov for et felles elektronisk
system for dokumentbehandling og arkivering for dette resultatområdet.
Ut fra spørreundersøkelsen ser vi at brukere generelt sett er innforstått med at arkivverdige
dokumenter skal journalføres. I høringsrunden fremkom det at spørsmålet som ble stilt kan
misforstås og at vi på den måten ikke uten videre kan konkludere på om rutinene knyttet til
journalføring av dokumenter etterleves eller ikke. Vi kan se at spørsmålet har vært noe uklart. Det
at en tredjedel av brukerne svarer at de tidvis opplever at de mottar og/eller produserer
arkivverdige dokumenter, som ikke journalføres, behøver med andre ord ikke at bety at de ikke
etterlever rutinene. Mange mottar dokumenter som siden skal oversendes arkivet til journalføring.
Undersøkelsen fanger ikke nødvendigvis opp hvorvidt dette gjøres. Generelt sett bør rutinene
knyttet til journalføring av arkivverdige dokumenter utgjøre en viktig del av opplæringen og
oppfølgingen av saksbehandlerne.
Spørreundersøkelsen viser at om lag en tredjedel mottar og sender e-post som ikke er registrert i
journalen, men som burde vært journalført. Kommune har i sin høringsuttalelse påpekt at
mesteparten av e-postene som kommunen mottar ikke er arkivverdige og at de saksorienterte epostene blir journalført og arkivert. Vi har etter en nærmere vurdering valgt å ta hensyn til
kommunens synspunkter og justert ned alvorlighetsgraden på dette punktet, men mener fortsatt at
kommunen bør ha fokus på opplæring til de ansatte når det gjelder journalføring av arkivverdig epost.
Spørreundersøkelsen viser at brukere i stor grad er innforstått med at restanselister jevnlig skal
ajourføres.
Korrekt sluttføring av ferdigbehandlede arkivsaker inngår som en viktig del av kommunens
saksbehandlingsrutiner. Opplysningene fra arkivtjenesten om et etterslep på avslutning av
arkivsaker indikerer et behov for økt prioritering av dette. Vi vil påpeke at et etterslep på
avslutning av saker ikke har konsekvenser for de som henvender seg til kommunen.
Vi ser at det enda er et stykke igjen til rutinene nevnt ovenfor følges fullt ut, og anbefaler derfor
kommunen å følge opp dette. Manglende etterlevelse av rutinene ser ut til å skyldes i hovedsak tre
forhold; manglende kunnskap (for eks. hva som defineres som et arkivverdig dokument), knapphet
på tid, og forglemmelse. Vi mener at tiltakene må tilpasses hva som er årsakene. Eksempelvis vil
tydeliggjøring av rutiner og målrettede kurs spisset til RO og kompetansenivå være tiltak for å heve
kunnskapsnivået. Ved å legge ut informasjon på kommunens intranett i form av for eksempel
ukentlige påminnelser til alle ansatte, vil brukere bli minnet på viktigheten av riktig løpende
dokument- og arkivbehandling. Etter en introduksjonsfase på et halvt år kan hyppigheten av
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påminnelser begrenses til for eksempel en gang i måneden. Det er viktig at dette forankres og
følges opp av den administrative ledelsen som har det overordnede ansvaret.
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Oppsummering av vår vurdering
I hvilken grad etterleves internt og eksternt regelverk for dokumentbehandling og
arkivering?
Alle dokumenter avsluttes i godkjent dokumentbehandlingssystem
All saksbehandling foretas kun gjennom godkjent dokumentbehandlingssystem
E-post journalføres og arkiveres på lik linje med andre dokumenter
Avsluttede saker returneres til arkiv

6.4.

Vår konklusjon – om etterlevelse av internt og eksternt regelverk for
dokumentbehandling og arkivering

Konklusjon
Vi mener det er gjennomgående god forståelse for interne og eksterne krav til dokumentbehandling
og arkivering, men at kommunen har forbedringspotensial når det gjelder etterlevelse av kravene.
Dette gjelder spesielt journalføring av mottatte og sendte dokumenter, e-post og jevnlig
gjennomgang av egne restanselister.
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Om årsaken(e) til at enkelte saker ikke har latt seg frembringe

Problemstilling 5
Hva er årsaken til at kommunen i konkrete enkeltsaker ikke har kunnet frembringe etterspurt
dokumentasjon?

7.1.

Revisjonskriterier

Et av arkivlovens hovedformål er at dokumentasjon bevares og tilgjengeliggjøres for ettertiden.
I vår gjennomgang har vi valgt å vurdere følgende forhold:
• Mangelfull dokumentasjon skyldes manglende rutiner
• Mangelfull dokumentasjon skyldes manglende kunnskap om rutiner og krav
7.2.

Faktabeskrivelse

Revisjonen har blitt gjort kjent med at det i to konkrete saker inneværende år har blitt stilt
spørsmålstegn ved kommunens arkiv- og dokumentbehandlingsrutiner.
Den ene saken gjaldt en privatperson som henvendte seg til kommunen for å forhøre seg om brevet
hans var blitt registrert. Brevet ble ikke funnet ettersom navnet på vedkommende hadde blitt
stavet feil. Brevet var imidlertid journalført på saken.
Den andre saken dreide seg om forespørsel fra pressen på hvorvidt en konkret e-post var
journalført. Fellestjenesten kunne ikke frembringe dokumentet da e-posten ikke hadde blitt
videresendt fra politisk ledelse til dem. Da det ble oppklart hvem som hadde mottatt e-posten, ble
dokumentet raskt journalført på saken.
Arkivtjenesten er kjent med at det ikke er god nok etterlevelse når det gjelder journalføring av eposter som er sendt direkte til ansatte i kommunen. Informantene gir uttrykk for at kunnskapen om
rutinene generelt er brukbar, men at det er forskjeller mellom de ulike RO’ene.
Nærmere analyser fra spørreundersøkelsen viser at brukere i avdelingene Kultur og
Kommunalteknikk oftest opplever at etterspurt dokumentasjon ikke lar seg frembringe. Resultatene
fra undersøkelsen illustreres i figuren nedenfor.

Svaralternativ 1 angir ”aldri” mens alternativ 5 angir ”alltid”. Alternativ 3 angir ”ca. halvparten av tiden”.
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Brukerne fikk muligheten til å utdype om årsaken til at etterspurt dokumentasjon eventuelt ikke
alltid kan frembringes. Tilbakemeldingene kan grupperes som følger:
•
•
•
•
•

uklare søkekriterier og dårlig søkefunksjon
manglende registrering av saksvedlegg
manglende elektronisk lagring og registrering av eldre saker (for eks. saker fra 1964-1996)
ikke korrekt arkivering av dokumenter
manglende systemkunnskap hos saksbehandler

7.3.

Vurdering

Med utgangspunkt i informasjonen fra arkivtjenesten synes det ikke som om kommunen har et
utbredt problem med at saker ikke lar seg frembringe. De nevner kun to konkrete saker for
inneværende år. Selv om revisjonen kun har avdekket disse to sakene, tyder samtalene med
arkivstjenesten og resultatene fra spørreundersøkelsen på at det forekommer manglende
etterlevelse av rutiner for journalføring av e-post.
Hvor utbredt problemet er, er vanskelig å bedømme ettersom revisjonen ikke har funnet det
hensiktsmessig å skaffe tilgang til ansattes e-postkasse. Vi vurderer likevel at sannsynligheten for at
det er flere dokumenter som burde ha vært registrert og journalført, som relativt stor.
Kommunens ansatte peker på hva de oppfatter som årsakene, herunder svakheter ved ESAsystemet, manglende kunnskap om rutinene og systemene, samt knapphet på tid. Denne
gjennomgangen styrker våre forslag til tiltak om å prioritere kompetanseheving og faktisk
etterlevelse når det gjelder behandling av e-post.

7.4.

Vår konklusjon – om årsaken(e) til at enkelte saker ikke har latt seg frembringe

Konklusjon
Det synes generelt ikke å være et stort problem at dokumentasjon ikke lar seg frembringe, men i de
tilfellene vi kjenner til, har årsaken vært begrensninger i ESAs søkefunksjon eller manglende
journalføring av e-post.
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Høringsuttalelse

HØRINGSSVAR FORVALTNINGSREVISJON ARKIV- OG
DOKUMENTBEHANDLING
Vi viser til tilsendte utkast til forvaltningsrevisjonsrapport. Rapporten er etter vår oppfatning preget av
noe manglende kunnskap om arkiv, og det er ikke mulig for oss å rette opp alle mangler i forhold til
det. Nedenfor har vi noen merknader til de mest vesentlige spørsmålene.

Punkt 1. Sammendrag og forslag til tiltak
Det er viktig å avklare forståelsen av begrepet ”sak”. Det kan se ut til at BDO blander journalpost og
arkivsak (saksmappe).
Det konkluderes blant annet med at det er særlig viktig å avslutte saker. Dersom det her menes
arkivsaker, er dette etter vår mening ikke avgjørende for om brev/ henvendelser blir behandlet innen
frister og restanser fulgt opp. Mange arkivsaker må være under behandling i mange år (eksempelvis
eiendomsmapper), men henvendelser og søknader blir likevel behandlet innen lovbestemte frister. Det
er viktig å være klar over at det ikke har betydning for gjenfinning av dokumenter eller behandling av
saker om en arkivsak er avsluttet.
Vi forutsetter at dere retter opp rapporten ut fra det ovennevnte.
Vi forutsetter også at dere endrer rapporten når det gjelder e-poster. Når det gjelder journalføring av epost, så blir disse naturligvis journalført på lik linje med all øvrig post. Vi kan ikke se at dere har
grunnlag for en påstand om at kommunen bryter lov eller forskrift på dette området. Mesteparten av epostene som kommunen mottar er ikke arkivverdige. Det er mye reklame, invitasjoner til kurs- og
konferanser osv. Mye av den interne e-postkorrespondansen er påminnelser som før i tiden ble løst
gjennom post-it-lapper. De saksorienterte e-postene blir selvsagt journalført og arkivert. På samme
måte som for andre temaer er det viktig med opplæring at ansatte. Det er hele tiden vurderinger som
må gjøres. Vi aksepterer derfor et ”gult” lys i tilknytning til dette emnet, men regelbrudd eller for lav
standard er ikke dokumentert.
Ellers er forslagene til tiltak greie. Punkt 2 bør kanskje heller være at det er viktig å gi generell
opplæring av saksbehandlere og særlig alle nyansatte, slik at disse får forståelse av hva begrepet
”arkivverdig” innebærer.
Punkt 3. Organisering av arkivfunksjonen
Bortsett fra noen faktafeil ser konklusjonen ut til å være grei.
Punkt 4. Om kommunen har etablert rutiner for dokumentbehandling og arkivering
Konklusjonen her synes grei. Rutinene oppdateres.
Punkt 5. Om rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering er kjent
Noen faktafeil men konklusjonen synes grei – det vil alltid være behov for opplæring i kommunens
hovedverktøy for saksbehandling.
Punkt 6. Om etterlevelse av internt og eksternt regelverk for dokumentbehandling og arkivering
6.2.2 Resultater fra spørreundersøkelsen
Når det gjelder spørsmålet om saksbehandlere har mottatt uregistrerte dokumenter som skulle vært
journalført, så mener vi dette kan oppfattes noe villedende.
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Det er naturligvis mange som mottar slike dokumenter og svarer ja her. Det essensielle er hva som
skjer videre med dokumentene – rutinene tilsier at disse oversendes arkivet for journalføring.
Dersom BDO har tolket dette til å bety at disse dokumentene ikke kommer til journalføring, så vil
dette være misvisende.
Det virker også her som om begrepet journalpost og arkivsak blandes. Det er ikke nødvendig å
avslutte en arkivsak for at dokumentene skal arkiveres.
6.3 Vurdering
Her mener vi igjen å se at det omtales ”ferdigbehandlede saker” og at det egentlig menes
journalposter/dokumenter. Dette nevnes i sammenheng med restanselister som referer til ubehandlede
journalposter. At arkivet har et ønske om å avslutte en del saksmapper, henger ikke sammen med å
besvare henvendelser, søknader, brev osv. Dette skjer uavhengig av om arkivsaken er avsluttet.
Når det gjelder konklusjonen, er vi uenige i vurderingen av journalføring av e-post. Vi journalfører
naturligvis e-post på lik linje med all annen post.
Konklusjonen for øvrig om at det er mulighet for forbedring mener vi henger sammen med generell
opplæring av saksbehandlere og forståelse for begrepet ”arkivverdige dokumenter”.

Med hilsen

Knut Haugestad

Kari Røen

rådmann

leder fellestjenesten
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Vedlegg 1
Oversikt over mottatt dokumentasjon
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Liste over mottatt dokumentasjon
Vestby kommunes arkivplan (1999)
Dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere (2012)
Dokumenthåndteringsrutiner for arkiv (under arbeid)
Bygningsfaglig rapport – oversendelsesbrev (19.12.2011)
Objektarkiver som ligger i fagsystemer utenfor ESA
Objektarkiver som ligger i ESA
Personalmappenes Hvem- hva-hvor
Rutinerbeskrivelse personalarkivet
Arkivrutiner for NN skole
Diverse maler som dokumenterer rutiner for saksbehandling
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Vedlegg 2
Begreper og definisjoner
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Nedenfor presenteres sentrale begreper som benyttes i arkiv- og dokumentbehandling.
Definisjonene er hentet fra nettsidene til arkivverket10.
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 (§ 2-1) på den som har det daglige ansvaret for
arkivarbeidet i et offentlig organ, og som leder organets arkivtjeneste. Vanligvis benyttes tittelen
arkivleder.
Arkivbegrensning Å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som verken er gjenstand for
saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, jfr. arkivforskriften § 3-18.
Arkivdanning Det å danne eller skape arkiv. Også brukt som fellesbetegnelse på de to første fasene
i arkivmaterialets livssyklus.
Arkivdel En vilkårlig definert del av et arkiv.
Arkivdepot Institusjon eller annen organisatorisk enhet hvor bevaringsverdig arkivmateriale
oppbevares permanent. Arkivdepotet avlaster arkivskaperen for lagring av eldre arkivmateriale og
legger forholdene til rette for betjening av brukere som er interessert i materialet.
Arkivdokument Dokument som mottas eller produseres som ledd i den virksomhet et organ utøver,
og som ikke er gjenstand for arkivbegrensning.
Arkivering Det å plassere et dokument i organets arkiv. For arkivmateriale på papir benyttes også
betegnelsen arkivlegging, for elektronisk materiale snakker man vanligvis om lagring.
Arkivlokale Rom der man oppbevarer arkivmateriale over lengre tid, jfr. arkivforskriften § 4-1.
Arkivmappe Mappe der man samler arkivdokumenter som hører sammen. Vanligvis benyttes en
mappe (eller flere) til å samle saker som har felles arkivkode. Den enkelte sak ligger da i et eget
(saks)omslag.
Arkivmateriale Generell og kollektiv betegnelse på arkivdokumenter. Arkivloven benytter begrepet
arkiv i samme betydning.
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.

10

Arkivbegreper; http://arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Regelverk/Arkivbegreper
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Arkivplan Samlet oversikt over arkiv (1) 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.
Bortsetting At arkivmateriale etter en tid (vanligvis etter et bestemt antall år, jf. Arkivperiode) tas
ut av aktivt arkiv og settes bort på et dertil egnet sted.
Bortsettingsarkiv
a) Materiale som er satt bort etter de prinsipper som er beskrevet under bortsetting.
b) Oppbevaringssted for bortsettingsarkiv
Delarkiv Enkeltarkiv skapt av en arkivskaper som er del av en større enhet, for eksempel en eller
flere avdelinger i et offentlig organ
Depotarkiv Eldre eller avsluttet arkiv. Siste fase i arkivmaterialets livssyklus. Depotarkiv skal
normalt avleveres til arkivdepot.
Depotfunksjoner De funksjoner som er knyttet til virksomheten i et arkivdepot.
Desentralisert arkivordning Arkivordning (2) hvor et organ har flere arkivskapere med hvert sitt
arkiv (1), jf. også Delarkiv.
Digital lagring Lagring av informasjon i digital form, dvs. ved digital representasjon, på et
elektronisk medium. I håndboken benyttes begrepet elektronisk lagring.
Digital signatur Elektronisk verktøy (en form for kodesystem) som benyttes til å identifisere
utstederen av et dokument. Dette gjør det mulig å verifisere om et elektronisk dokument er
autentisk og uforandret.
Digitalisering Det å overføre et dokument fra papir, mikrofilm, lydbånd, film mv. til digital
representasjon og elektronisk lagring. Overføring av tekst og lignende skjer enten ved skanning av
dokumentsider eller ved registrering av teksten i et datasystem.
Digitalt medium Det samme som elektronisk medium.
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.
Dokumentasjon Dokument(er) som stadfester eller beviser, dvs. dokumenterer, at bestemte
handlinger har funnet sted.
Dokumentnummer Se Saks- og dokumentnummer.
Egenprodusert dokument Dokument produsert i eget organ, dvs. utgående dokumenter og interne
dokumenter.
Ekspedisjonsdato Dato som angir når et dokument er sendt (ekspedert).
Eksternt dokument Dokument som inngår i korrespondanse med instanser utenfor organet, dvs.
inngående eller utgående dokument.
Elektronisk arkiv Arkiv (1) som består av elektroniske dokumenter.
Elektronisk dokument Et dokument lagret på elektronisk medium og tilrettelagt for gjenfinning,
prosessering og kommunikasjon ved hjelp av en datamaskin.
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Elektronisk fagsystem Elektronisk støttesystem som er spesialisert for saksbehandlingen i et organ,
ofte tilrettelagt for håndtering av et stort antall saker som krever likeartet behandling.
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.
Elektronisk lagring Lagring av dokumenter og annen arkivrelatert informasjon, for eksempel
journalopplysninger, på et elektronisk medium.
Elektronisk medium Medium som lagrer informasjon i elektronisk form, dvs. ved bruk av digital
representasjon. Informasjon på elektroniske medier behandles ved hjelp av datamaskiner.
Elektronisk saksbehandling Saksbehandling basert på elektronisk dokumentflyt, saksgang og annen
IT-støtte i behandlingsprosessen.
E-postmottak Elektronisk «postkasse» for å ta imot meldinger og dokumenter sendt via e-post.
Organer som benytter e-post, skal ha et sentralt e-postmottak som er knyttet til organets
arkivtjeneste, jf. arkivforskriften § 3-2.
Fagsystem Se Elektronisk fagsystem.
Fast periodeinndeling Periodeinndeling som innebærer at alle avsluttede saker i perioden settes
bort samtidig.
Inngående dokument Dokument som et organ mottar fra en annen instans. Se også Eksternt
dokument.
Innsyn Det å gjøre seg kjent med opplysninger eller hele innholdet i et eller flere dokumenter.
Internt dokument Etter offentlighetsloven § 5: Dokument som er utarbeidet for et
forvaltningsorgans interne saksforberedelse, enten av organet selv eller av et underliggende organ,
av særlige rådgivere eller sakkyndige eller av et departement til bruk i et annet departement. Se
også Organinternt dokument.
Journal Register over saksdokumenter som behandles i et organ. Se også Journalføring. (I
helsesektoren benyttes begrepet «journal» vanligvis om pasientjournaler.)
Journal- og arkivsystem System (vanligvis elektronisk) som kombinerer funksjonene i et
journalsystem og et arkivsystem.
Journalfunksjoner De funksjoner som er knyttet til journalføring. Vanligvis brukt om funksjonene
for journalføring i et elektronisk journal- og arkivsystem eller arkiv- og saksbehandlingssystem.
Journalførende enhet En organisatorisk enhet som fører journal. En journalførende enhet kan være
hele arkivtjenesten i et organ eller del av denne.
Journalføring Systematisk og fortløpende registrering av opplysninger i en journal. Etter
arkivforskriften § 2-6 skal man registrere alle inngående og utgående saksdokumenter som er
gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. Organinterne dokumenter
registreres i den grad man finner det hensiktsmessig.
Journalnummer Fortløpende nummer på registrerte dokumenter i en journal. Fortløpende
journalnummer er først og fremst benyttet i manuelle journaler. I systemer basert på Noarkstandarden, benyttes saks- og dokumentnummer.
Journalopplysninger De opplysninger som inngår i en journal, jf. arkivforskriften § 2-7.
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Journalperiode Tidsperiode for inndeling av journalen i forbindelse med bl.a. bortsetting. Det skal
være samsvar mellom periodeinndelingen i journalen og sakarkivet (journalperioder og
arkivperioder), men en periode i en elektronisk journal kan omfatte flere perioder i sakarkivet, jf.
arkivforskriften § 3-12.
Journalpost En enkelt registrering (innførsel) i en journal, dvs. opplysningene om et saksdokument
med eventuelle vedlegg. I elektroniske journaler skal en journalpost alltid være knyttet til en sak,
jf. Noark-standarden.
Journalsystem System for journalføring, vanligvis elektronisk. Et elektronisk journalsystem omtales
også som elektronisk journal.
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.
Kassasjonsliste Oversikt over hvilket materiale som skal kasseres eller som er kassert.
Kommunearkiv Arkivdepot for en kommune.
Kopibok Systematisk, vanligvis kronologisk, oppstilling av kopier av alle utgående dokumenter i et
organ. Kopiboken kan også inneholde egenproduserte vedlegg til dokumentene.
Lagringsformat Format for lagring av elektroniske data, herunder elektronisk arkivmateriale.. Se
også Arkivformat og Produksjonsformat.
Lagringsmedium Medium for lagring av informasjon.
Manuell journal Tradisjonell journal som føres på papir.
Noark Standard for elektroniske journal- og arkivsystemer, se Riksarkivaren (1999 og 2008). Etter
arkivforskriften er Noark obligatorisk for elektronisk journalføring i offentlig forvaltning.
Objektkode Arkivkode etter et ordningsprinsipp basert på inndeling etter objekt. Eksempler på
objektkoder er fødselsnummer, gårds- og bruksnummer, kommunenummer osv. Se også Arkivnøkkel.
Objektordnet arkiv(del) Arkiv (1), arkivdel eller arkivserie som er ordnet etter objekter.
Objekttype Spesifikasjon av et inndelingsprinsipp. Dersom et materiale er ordnet etter objekter,
angir objekttypen hvilken type objekter som benyttes, for eksempel personer, eiendommer,
administrative enheter osv.
Offentlighetsprinsippet Prinsippet om at allmennheten skal ha rett til innsyn i
beslutningsprosessene hos den offentlige forvaltning. Offentlighetsprinsippet omfatter
dokumentoffentlighet og møteoffentlighet. Se stortingsmelding nr. 32 (1997–98).
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.
Personopplysning Etter personopplysningsloven § 2: Opplysning og vurdering som kan knyttes til en
enkeltperson.
Personvern Å sikre at personopplysninger behandles på en slik måte at de ikke skader personens
interesser.
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Politisk organ I utgangspunktet det samme som et folkevalgt organ. Men styrer, råd og utvalg som
er oppnevnt av et folkevalgt organ, vil også i en del tilfeller bli betraktet som politiske organer. Et
politisk organ er ikke et offentlig organ i arkivlovens forstand.
Postjournal Se Journal.
Postliste En liste over journalførte saksdokumenter som er mottatt i et bestemt tidsrom.
Restanse Mottatt dokument som ikke er avskrevet.
Restansekontroll Oversikt over og kontroll med restanser.
Restanseliste Liste over restanser.
Riksarkivet Arkivdepot for den sentrale statsforvaltning. Del av Arkivverket.
Sak
a) Abstrakt: Et spørsmål som er til behandling på grunnlag av en henvendelse utenfra eller på
initiativ fra organet selv (jf. forvaltningsloven og offentlighetsloven). Begrepet benyttes
også om selve behandlingsforløpet.
b) Konkret: En sak omfatter de saksdokumenter, registreringer, påskrifter og liknende som
oppstår og/eller inngår i behandlingsforløpet.
c) I elektroniske journal- og arkivsystemer (Noark): En sak består av én eller flere
journalposter med tilhørende dokumenter, som er knyttet sammen under en felles identitet
(saksnummer).
Sakarkiv Den delen av arkivet som består av saksdokumenter. Merk at begrepet saksdokument i
noen tilfeller også benyttes om dokumenter som ligger utenfor det man normalt vil betrakte som
sakarkivet.
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 (3), mens
dokumentnummeret er et løpenummer for registrerte dokumenter (journalposter) innenfor saken.
Saksbehandler Den person i organet som står for behandlingen av en sak eller enkeltdokumenter i
en sak.
Saksbehandling Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern problemstilling og
utarbeidelse av det nødvendige grunnlag for en beslutning eller et vedtak.
Saksbehandlingssystem System for elektronisk saksbehandling.
Saksdokument Etter offentlighetsloven er forvaltningens saksdokumenter dokumenter som er
utferdiget av et forvaltningsorgan, og dokumenter som er kommet inn til eller lagt fram for et slikt
organ. I arkivsammenheng brukes begrepet i hovedsak på samme måte, men litt mer avgrenset, jf.
kapitlene 6.1.1 og 9.1.1. Et saksdokument er alltid et arkivdokument, men ikke alle
arkivdokumenter er saksdokumenter.
Saksframlegg I kommunal/fylkeskommunal forvaltning: Saksframlegget inneholder
administrasjonens utredning og eventuell innstilling i saker som skal behandles i politiske organer.
Saksgang «Gangen» i behandlingen av en sak, dvs. selve behandlingsprosessen. Omfatter de trinn
eller faser som en sak følger fra den oppstår til den er avsluttet.
Sakjournal Journal hvor journalpostene alltid er knyttet til en sak og ordnet etter saker.
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Saksnummer Unikt identifikasjonsnummer for den enkelte sak. Se også saks- og dokumentnummer.
Sentralisert arkivordning Arkivordning (2) hvor et organ har kun én arkivskaper og ett arkiv (1) som
er plassert ett sted.
Skarpt periodeskille Absolutt periodeskille i arkiv (1) og journal, hvor utskilling og bortsetting
foretas straks en periode er avsluttet.
Spesialrom for arkiv Rom for oppbevaring av depotarkiv og bortsettingsarkiv. Det stilles strengere
krav til spesialrom enn til andre typer arkivlokaler.
Statsarkiv Arkivdepot for den regionale og lokale statlige forvaltning. Del av Arkivverket.
Tilbakelån Det at et arkivskapende organ får lånt tilbake arkivmateriale som vedkommende organ
har avlevert til et arkivdepot.
Tilegning (tilegne seg arkiv) Overta arkivmateriale som er skapt av en annen instans.
Utgående dokument Dokument som et organ sender til en annen instans. Se også Eksternt
dokument.
Utlånskort Kort som plasseres i arkivet, for eksempel i en arkivmappe, for å markere at materiale
(vanligvis en sak eller deler av en sak) er utlånt.
Utskrift
a) Avskrift av utdrag fra et dokument, for eksempel karakterer fra en eksamensprotokoll.
b) Papirutskrift av elektroniske dokumenter eller opplysninger.
Utvalgsarkiv Arkiv (1) skapt av et (offentlig) utvalg. Merk at ikke alle offentlige utvalg danner eget
arkiv, jf. kapitlene 4.2.4 og 5.2.4.
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Vedlegg 3
Oversikt over fysiske arkiv
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Arkivtype

Fysisk plassering

Dokumentbehandling og arkiv

Plassert i

Fare for skader

Dokumentert

tilfluktsrom

fra

renhold og tilsyn

Utsatt for fukt

Brannvarsling

Låsbart

Fast tilsyn av

Lite utsatt for fukt.

Som for vanlige kontorlokaler

Ja

ansatte

Som for vanlige

Som for vanlige kontorlokaler

Nei

Se bortsettingsarkiv

Ja

Som for vanlige kontorlokaler

Ja

Som for vanlige kontorlokaler

Ja

installasjoner
fra nærliggende
lokaler eller
bygninger
Personalarkivet

Eget arkivskap hos det

Nei

Nei

enkelte ROs
personalgruppe

Renhold som for

kontorlokaler

kontorlokaler
Aktive saksarkivet

Eget arkivlokale mellom

Nei

Nei

vestibyle og
Fellestjenesten

Fast tilsyn av

Lite utsatt for fukt.

ansatte

Som for vanlige

Renhold som for

kontorlokaler

kontorlokaler
Planarkivet

Plassert i

Nei

Nei

bortsettingsarkiv i

Se

Se

bortsettingsarkiv

bortsettingsarkiv

Fast tilsyn av

Lite utsatt for fukt.

ansatte

Som for vanlige

kjeller
Eiendomsarkivet

Vanlige kontorlokaler

Nei

Nei

Renhold som for

kontorlokaler

kontorlokaler
Boliglån- og

Vanlige kontorlokaler

tilskuddsarkiv

hos saksbehandler

Nei

Nei

Fast tilsyn av

Lite utsatt for fukt.

ansatte

Som for vanlige

Renhold som for
kontorlokaler

Side 51 av 68

kontorlokaler

Rapport forvaltningsrevisjon

Arkivtype

Fysisk plassering

Dokumentbehandling og arkiv

Plassert i

Fare for skader

Dokumentert

tilfluktsrom

fra

renhold og tilsyn

Utsatt for fukt

Brannvarsling

Låsbart

Fast tilsyn av

Lite utsatt for fukt.

Som for vanlige kontorlokaler

Ja

ansatte

Som for vanlige

Som for vanlige kontorlokaler

Ja

Som for vanlige kontorlokaler

Ja

Automatisk brannvarsling

Ja

installasjoner
fra nærliggende
lokaler eller
bygninger
Elevarkiv

Skolekontoret, de

Nei

Nei

enkelte skoler

Renhold som for

kontorlokaler

kontorlokaler
BEF-arkiv

Vanlige kontorlokaler –

Nei

Nei

gammelt hos
eiendomsavdelingen,

Nei

Nei

Eget arkivlokale mellom
vestibyle og

Arkivlokale i underetasje

til 1964)

på Vinmonopolet

kontorlokaler

Fast tilsyn av

Lite utsatt for fukt.

ansatte

Som for vanlige

Renhold som for

Fellestjenesten
Fjernarkiv (frem

Som for vanlige

kontorlokaler

Fellestjenesten
Vanlige kontorlokaler -

Lite utsatt for fukt.

ansatte
Renhold som for

aktivt arkiv hos

Kontraktsarkiv

Fast tilsyn av

kontorlokaler

kontorlokaler
Nei

Nei

Ikke dokumentert

Stor sikkerhet med

tilsyn. Ikke

tanke på fukt.

dokumentert

Vannrør er lagt om

renhold

og i doble rør.
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Arkivtype

Fysisk plassering

Dokumentbehandling og arkiv

Plassert i

Fare for skader

Dokumentert

tilfluktsrom

fra

renhold og tilsyn

Utsatt for fukt

Brannvarsling

Låsbart

Ikke dokumentert

Ikke utsatt for fukt

Ikke automatisk brannvarsling.

Ja

installasjoner
fra nærliggende
lokaler eller
bygninger
Fire

Kjeller under

bortsettingsarkiv

kommunestyresalen,

tilsyn. Ikke

utenfra. Vannrør i

på Rådhuset (fra

kjeller ved siden av

dokumentert

taket.

1964 til 2006)

kantinen, to bankhvelv

renhold

Nei

Nei

Kjeller ved kantinen og under
kommunestyresalen er separate

Ikke stengeventiler

brannceller, men har automatisk

eller alarm

brannvarsling rett utenfor dørene.
Det er ikke
brannslukningsapparater i samme
etasje som bankhvelvene.
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Vedlegg 4
Resultater fra spørreundersøkelsen
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PROBLEMSTILLING 1: Har Vestby kommune organisert arkivfunksjonen i henhold til kravene i
lov- og forskrift?
Revisjonen vedtok å avgrense svargruppen for spørsmål om kommunens organisering av
arkivfunksjonen (Problemstilling 1) kun til administrative ledere eller arkivarer i Vestby kommune.
Dette med bakgrunn i de ansattes relevante ansvarsområder og eksponering overfor
arkivfunksjonens faktiske organisering. Denne samlede gruppen utgjør til sammen 19 brukere.
1. Revisjonen har spurt brukerne av ESA om hvordan de opplever arkivlokalenes
tilstrekkelighet i forhold til sikring most skader, innbrudd, osv:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Svarene angir at 20 % av brukerne er uenige (svaralternativ 1 og 2) med at aktivt- og
bortsettingsarkiv er tilstrekkelig sikret i forhold til skader og innbrudd. I overkant av 60 % av
brukerne er imidlertid enige med påstanden (svaralternativ 4 og 5), og mener derfor at aktivt- og
bortsettingsarkiv er tilstrekkelig sikret. Gjennomsnitt av svarene har verdi 3,74.

2. Revisjonen spurte videre om brukerne opplever at de har gode rutiner for kvalitetssikring av
journal- og arkivdatabasen:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.
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Tilbakemeldingene angir at over 75 % av brukerne opplever at de har gode rutiner for
kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen (svaralternativ 4 og 5). 5 % av brukerne er tydelig
uenige (svaralternativ 1) med påstanden. Gjennomsnitt av svarene har verdi 4,05.

3. På spørsmål om avsluttede journalperioder og arkivserier ikke lenger i aktiv bruk blir satt i
bortsettingsarkiv, mottok revisjonen følgende tilbakemelding:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Svarene angir at nærmere 70 % av brukerne opplever at avsluttede journalperioder og arkivserier
ikke lenger i bruk blir skilt ut fra daglig arkiv og plassert i bortsettingsarkiv (svaralternativ 4 og 5).
Ca. 15 % av brukerne er imidlertid uenige med påstanden (svaralternativ 1 og 2). Gjennomsnitt av
svarene har verdi 3,95.
Det ble videre gitt mulighet for å legge inn ytterligere kommentar vedrørende arkivfunksjonens
organisering, hvorpå revisjonen har skilt ut følgende som de mest relevante punktene:
• For åpen tilgang til bortsettingsarkiv
• Lokal oppfølging av sentrale rutiner er tidvis krevende gitt tekniske problemer
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PROBLEMSTILLING 2: Er rutiner og krav til dokumentbehandling og arkivering gjort kjent?
1. Revisjonen har spurt brukerne av ESA om hvordan de opplever organisering og
ansvarsforhold gjennom å ta stilling til følgende påstand:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Svarene viser at nær 60 % er mer enige (svaralternativ 4 og 5) enn uenige i påstanden om at
organisering og ansvarsforhold vedrørende dokumentbehandling og arkivrutiner i Vestby kommune
er tydelige. Av disse kan omtrent 25 % oppfattes som helt enige (svaralternativ 5). Vel 10 % av
respondentene oppfatter ikke organisering og ansvarsforhold som tydelige. Gjennomsnittet av
svarene ligger på 3,70.

2. Revisjonen har spurt brukerne av ESA å vurdere deres egen kjennskap til kommunens
rutinehåndbok for post, journalføring og arkiv:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Svarene angir at 25 % av brukerne er uenige (svaralternativ 1 og 2) i at kjennskapen til
rutinehåndboken er god. Nærmere 50 % er enige i påstanden (svaralternativ 4 og 5) om at de har
god kjennskap til rutinehåndboken. Gjennomsnittet av svarene har en verdi 3,24.
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3. Revisjonen har videre spurt brukerne av ESA om deres kjennskap til kommunens
dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere, hvorpå svarene fordeler seg slik:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Svarene angir at 50 % av brukerne er enige (svaralternativ 4 og 5) i at kjennskapen til kommunens
dokumenthåndteringsrutiner er god, mens tilnærmet 25 % av brukere er uenige (svaralternativ 1 og
2) i dette. 25 % av brukere mener deres kjennskap til dokumenthåndteringsrutinene for
saksbehandlere er verken er god eller dårlig. Gjennomsnittet av svarene har en verdi 3,36.

4. På spørsmål om brukere har utarbeidet egne interne (lokale) rutiner for
dokumentbehandling og arkivering, mottok revisjonen denne tilbakemeldingen:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Svarene angir at opp imot 45 % av brukerne har utarbeidet egne interne (lokale) rutiner for
dokumentbehandling og arkivering, mens ca. 30 % av brukerne ikke har gjort dette. Gjennomsnittet
av svarene har en verdi 3,20.
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5. På spørsmål om kommunens beskrivelse av bruken av sak-/arkivsystemet EDB Sak og Arkiv er
dekkende for den enkeltes behov, mottok revisjonen følgende tilbakemeldinger:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

40 % svarer positivt (svaralternativ 4 og 5) på om beskrivelsen av bruken av sak-/arkivsystemet EDB
Sak og Arkiv er dekkende. 25 % av brukere har svart at de er uenige (svaralternativ 1 og 2) i
beskrivelsen er dekkende for deres behov. Gjennomsnittet av svarene har en verdi 3,24.

6. På spørsmål om brukerne føler de har fått tilstrekkelig formell opplæring i sak/arkivsystemet EDB Sak og Arkiv siden ansettelse, fordelte svarene seg slik:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

30 % av brukerne svarer negativt (svaralternativ 1 og 2) på at de har fått tilstrekkelig formell
opplæring i sak-/arkivsystemet EDB Sak og Arkiv siden ansettelse, mens nesten halvparten (over 45
%) av brukere opplever at de har mottatt tilstrekkelig opplæring (svaralternativ 4 og 5).
Gjennomsnittet av svarer har verdi 3,21.
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7. Når det gjelder brukernes vurdering av om egen kompetanse om sak-/arkivsystemet EDB Sak
og Arkiv er tilstrekkelig til å kunne bruke systemet effektivt og uanstrengt, fikk revisjonen
følgende svar:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

40 % av brukere svarer positivt (svaralternativ 4 og 5) på at de har tilstrekkelig kompetanse, mens
40 % svarer negativt (svaralternativ 1 og 2) på at de ikke har dette. Resterende 20 % av
respondentene svarer at de verken er enig eller uenig i om de har tilstrekkelig kompetanse til å
bruke ESA effektivt og uanstrengt. Gjennomsnittet av svarene har verdi 3,01.

8. Revisjonen har også bedt respondentene vurdere eventuelt eget ønske om å øke kunnskaper
om sak-/arkivsystemet EDB Sak og Arkiv, og fikk følgende tilbakemelding:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

60 % av brukerne svarer positivt (svaralternativ 4 og 5) på at de ønsker å øke deres kunnskaper
innenfor sak-/arkivsystemet EDB Sak og Arkiv. Kun 15 % av brukere har svart at de ikke ønsker
(svaralternativ 1 og 2) å øke sine kunnskaper. Gjennomsnittet av svarene har verdi 3,75.
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I spørreundersøkelsen fikk brukerne mulighet for å komme med åpen tilbakemelding vedrørende
spesielle områder innenfor ESA der de ønsker ytterligere opplæring. Revisjonen mottok 60 forslag til
slike områder, som kan grupperes som følger:
Søking av dokumenter
Generell saks- og dokumentbehandling; herunder behandling og arkivering av e-post, saker
til politisk behandling, ansettelser, saksfremlegg, møteinnkallinger, avskriving, opprettelse
av nye saker, endringsmeldinger, rutine for svar på registrerte journalposter,
personalmapper og personaloppfølging, hva som skal arkiveres)
Generell opplæring i bruk av ESA (spesielt mht feilkoding, endringer, hva feltene betyr og
konsekvensene ved feil-/manglende bruk)
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PROBLEMSTILLING 3: I hvilken grad etterleves internt og eksternt regelverk for
dokumentbehandling og arkivering?
1. Revisjonen ba ESA brukere anslå hvor ofte deres egen avdeling hadde mottatt som skulle
vært journalført, men som ikke er registrert i postjournalen. Svarene fremkommer som
følger:

Svaralternativ 1 angir ”aldri” mens alternativ 5 angir ”alltid”. Alternativ 3 angir ”ca. halvparten av tiden”.

2. Videre ba revisjonen ESA brukere anslå hvor ofte de hadde laget dokumenter som skulle
vært journalført, men som ble sendt ut uten registrering i postjournalen.
Tilbakemeldingene er som følger:

Svaralternativ 1 angir ”aldri” mens alternativ 5 angir ”alltid”. Alternativ 3 angir ”ca. halvparten av tiden”.

Tilbakemeldingene for mottatte og egenproduserte dokumenter er nokså like, hvor ca. 75 % av
brukerne angir at de sjelden eller aldri mottar eller produserer dokumenter som skulle vært
journalført men som ikke er registrert i postjournalen (svaralternativ 1 og 2). Henholdsvis 35 % og 45
% av brukere har meddelt at de aldri mottar eller produserer journalførbare dokumenter som ikke
registreres (svaralternativ 1). Gjennomsnittet av svarene har verdi 2,05 og 1,84 for henholdsvis
mottatte og egenproduserte dokumenter.
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3. Revisjonen ba ESA brukerne om å anslå hvor ofte de har mottatt e-post som ikke er
registrert i journalen, men som burde vært journalført. Svarene fremkommer nedenfor:

Svaralternativ 1 angir ”aldri” mens alternativ 5 angir ”alltid”. Alternativ 3 angir ”ca. halvparten av tiden”.

4. Videre ba revisjonen ESA brukerne vurdere hvor ofte de har sendt e-post som ikke er
registrert i postjournalen, men som burde vært journalført. Tilbakemeldingene er som
følger:

Svaralternativ 1 angir ”aldri” mens alternativ 5 angir ”alltid”. Alternativ 3 angir ”ca. halvparten av tiden”.

Tilbakemeldingene for mottatte og sendte e-poster er nokså like. Ca. 60 % av brukerne angir at de
sjelden eller aldri mottar eller sender e-poster som skulle vært journalført men som ikke er
registret i postjournalen (svaralternativ 1 og 2). Henholdsvis 25 % og i underkant av 30 % av brukere
meddeler at de aldri mottar eller sender e-poster som ikke registreres (svaralternativ 1).
Gjennomsnittet av svarene har verdi 2,20 og 2,21 for henholdsvis mottatte og sendte e-poster.
Revisjonen har også spurt brukerne hva som eventuelt er årsaken til at e-poster ikke blir
journalført. Tilbakemeldingene kan grupperes som følger:
• Manglende kunnskap om hva som skal registreres
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Feilplassering/registrering av e-post (for eks. e-post blir lagt på kommunens arkivmapper)
Manglende rutiner for registrering av e-post
Forglemmelse
Tidspress

5. Revisjonen har videre spurt brukerne om de jevnlig kontrollerer og gjennomgår egne
restanselister i ESA, hvorpå svarene fordeler seg slik:

Svaralternativ 1 angir ”aldri” mens alternativ 5 angir ”alltid”. Alternativ 3 angir ”ca. halvparten av tiden”.

Tilbakemeldingene viser at ca. 55 % av brukere jevnlig kontrollerer og gjennomgår egne
restanselister (svaralternativ 4 og 5) for å se om de har dokumenter på vent i ESA. Av disse svarer
over 25 % av brukere at de ”alltid” (svaralternativ 5) sjekker sine restanselister, mens ca. 25 % av
brukere sjelden eller aldri gjør dette (svaralternativ 1 og 2). Gjennomsnittet av svarene har en verdi
3,46.
Når en sak er ferdigbehandlet tilsier kommunens rutiner for dokumentbehandling og arkivering at
saken skal gis status ”Kan avsluttes” og dokumentene arkiveres. Revisjonen har ønsket å belyse om
denne rutinen etterfølges, og har bedt brukerne ta stilling til følgende utsagn:
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6. Når jeg er ferdig med en sak gir jeg den alltid statusen ”Kan avsluttes” i sak-/arkivsystemet
EDB Sak og Arkiv.

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Revisjonen merker seg at 50 % av brukerne svarer positivt (svaralternativ 4 og 5) på om de alltid gir
ferdigbehandlede arkivsaker statusen ”Kan avsluttes”. Samtidig opplever nærmere 30 % av brukere
at dette ikke alltid gjøres (svaralternativ 1 og 2). En nærmere analyse viser at brukere i Plan, bygg
og geodata og i Helse og barnevern i størst grad svarer positivt (svaralternativ 4 og 5) på at de gir en
ferdigbehandlet sak status ”Kan avsluttes”, med henholdsvis 90 % og 75 % positive svar.
Gjennomsnittet av svarene har en verdi 3,43.
På spørsmål om hva som eventuelt er årsaken til at saker ikke avsluttes i ESA, fikk revisjonen 40
tilbakemeldinger som kan grupperes som følger:
•
•
•
•
•

Manglende kunnskap hos saksbehandler
Forglemmelse
For tidskrevende
Tekniske problemer
Saker som går over lengre tid og som sjelden blir avsluttet
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7. Videre bes brukerne vurdere i hvilken grad de er enige med at de alltid arkiverer
dokumenter i arkivet når de er ferdige med en sak. Svarene forekommer som følger:

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 5 angir ”helt enig”. Alternativ 3 angir ”verken enig eller uenig”.

Ca. 70 % av brukerne svarer positivt (svaralternativ 4 og 5) på at de arkiverer dokumenter i arkivet
når de er ferdige med en sak. Nærmere 15 % svarer negativt på arkivering av dokumenter.
Gjennomsnittet av svarene har en verdi 3,97.
Brukerne fikk muligheten til å utdype om årsaken til at dokumenter ikke alltid blir arkivert i arkivet
når en sak er ferdigbehandlet. Tilbakemeldingene kan grupperes som følger:
•
•
•
•
•

Manglende kunnskap hos saksbehandler
Forglemmelse
Uklart hva som klassifiseres som ”arkivverdig”
Tidsmangel
Tekniske problemer
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PROBLEMSTILLING 4: Hva er årsaken til at kommunen i konkrete enkeltsaker ikke har kunnet
frembringe etterspurt dokumentasjon?
8. Revisjonen ba ESA brukere anslå hvor ofte de har opplevd at etterspurt dokumentasjon
kunne frembringes. Tilbakemeldingene er som følger:

Svaralternativ 1 angir ”aldri” mens alternativ 5 angir ”alltid”. Alternativ 3 angir ”ca. halvparten av tiden”.

Flertallet av brukere (70 %) svarer negativt på om de har opplevd at etterspurt dokumentasjon ikke
kunne frembringes (svaralternativ 1 og 2). Revisjonen merker seg allikevel at 30 % av brukerne
erfarer dette ca. halvparten av tiden, eller oftere. Gjennomsnittet av svarene har en verdi 2,13.
Brukerne fikk muligheten til å utdype om årsaken til at etterspurt dokumentasjon eventuelt ikke
alltid kan frembringes. Tilbakemeldingene kan grupperes som følger:
•
•
•
•
•

Uklare søkekriterier og dårlig søkefunksjon
Manglende registrering av saksvedlegg
Manglende elektronisk lagring og registrering av eldre saker (for eks. saker fra 1964-1996)
Ikke korrekt arkivering av dokumenter
Manglende systemkunnskap hos saksbehandler
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YTTERLIGERE KOMMENTARER OG INNSPILL
Avslutningsvis i undersøkelsen fikk brukerne mulighet til å komme med ytterlige kommentarer og
innspill angående temaet dokumentbehandling og arkiv i kommunen. Revisjonen har utpekt
følgende tilbakemeldinger som de mest relevante:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ESA oppfattes som lite brukervennlig
Mangelfull/ikke korrekt journalføring ifht. papirversjon av dokumentet
Behov for opplæring, veiledning og oppfølging i ESA
Behov for opplæring i kommunens interne rutiner for dokumentbehandling og arkivering
Behov for opplæring og klare retningslinjer mht hva som klassifiseres som ”arkivverdig”
For tidskrevende for saksbehandlere å drive med ”papirsaksbehandling” på heltid; behov for
ressursøkning
Manglende kunnskap hos saksbehandlere vedr. generell kommunal saksbehandling, herunder
lovverk og hvordan virksomheten fungerer fra innkommet journalføring til etterarbeid politisk
behandling
Manglende konsekvenser for saksbehandlere som ikke journalfører eller avslutter
saker/journalposter
Tekniske feil ved systemet forekommer ofte
Arkivsystemet oppfattes som noe omfattende/kompleks; arkivsystemet oppfattes som dekkende
for behovet, men vanskelig å finne frem i (for eks. ved opprettelse av ny sak)
Ønske om et mer helhetlig system som behandler økonomi, personal og journal i et system
Det er ytret ønske om/behov for et godt oppbygd servicekontor, som kan behandle inngående
post som kommer via e-post/brev vedrørende daglig drift
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