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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven).  

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Herunder om: 

 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

(Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7.)  

 

Kontrollutvalget i Ås kommune vedtok formål og problemstillinger for prosjektet i sitt møte 

17.03.2015 (sak 7/15). Revisjonen takker for godt samarbeid med Ås kommune i prosjektet. 

1.2 Sammendrag 

Follo distriktsrevisjon IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Ås kommune gjennomført 

en forvaltningsrevisjon med formål å undersøke om Ås kommune følger reglene som gjelder 

for dokumentbehandling og arkivtjeneste i kommunen.  

 

Ås kommune innførte elektronisk arkiv i 2013. Sak-/arkivsystemet Public 360
o 
(P360) ble 

valgt. Prosjektet har hatt fokus på organisering av arkivtjenesten, arkivplan, journalføring, 

interne rutiner, kompetanse og etterlevelse av sentrale bestemmelser i lov, forskrift og 

kommunens eget regelverk. 

 

Kommunens arkivplan er fortsatt under oppdatering etter innføringen av elektronisk arkiv. I 

den nye planen legges det opp til omfattende beskrivelser av rutiner og retningslinjer.  

 

Brukerne vurderer egen kompetanse om arkivrutiner og P360 som generelt god. De fleste 

brukere synes å mestre P360 godt. De som bruker systemet sjelden er mer forbeholdne i 

vurderingen av egen kompetanse. Revisjonen mener kompetansen burde vært høyere for 

enkelte grupper. 

 

Systemet gir utfordringer mht. håndtering av frister innen byggesak og sensitiv informasjon 

for Pedagogisk Psykologisk Senter (PPS). Dette er områder kommunen jobber med for å få 

implementert bedre løsninger. 
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Tilbakemeldingene tyder på at arkivverdige dokumenter i stor grad fanges opp og registreres. 

Omfanget av dokumenter som registreres på feil person, ligger på samme nivå som for 

manglende registreringer. Terskelen for manglende registreringer bør være lav, og revisjonen 

mener dette er et område som kommunen fortsatt må følge opp.  

1.3 Konklusjoner 

Revisjonens hovedinntrykk er at Ås kommune legger stor vekt på å oppfylle de krav som 

følger av lovverket for arkivtjenesten.  Vi vil også trekke frem at tilbakemeldingene fra 

brukerne av P360, er gjennomgående positive. 

 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på kontrollutvalgets problemstillinger: 

 Hvordan sikrer kommunen at dokumenter håndteres i tråd med kravene i 1.3.1

arkivloven? 

Ås kommunes arkivtjeneste er organisert etter kravene i lovverket. Kommunens arkivplan er 

under oppdatering etter at elektronisk arkiv ble innført i 2013. Dette arbeidet skal ferdigstilles 

i 2015, men pr. juni 2015 mangler kommunen en ajourført arkivplan som er komplett. 

Tilbakemeldinger fra brukerne tilsier at kjennskap til ansvar og fullmakter for arkivtjenesten 

samt til retningslinjene for P360, bør høynes. 

 

Kommunen vurderer løsninger som på en bedre måte håndterer overvåkingen av frister i 

byggesaksbehandlingen og sensitiv informasjon. 

 Hvordan følges det arkivfaglige arbeidet i virksomhetene opp? 1.3.2

Ås kommune har gjennomført opplæringstiltak for brukere av P360. Et flertall av brukerne 

opplever å ha god kompetanse på systemet.  Generelt skårer helse og sosial noe lavere på 

vurdering av egen kompetanse. Det kreves en relativt høy bruksfrekvens for å opprettholde 

kompetansen på systemet. Det er behov for ytterligere opplæring og brukerne har gitt forslag 

til områder for dette. 

 

Tilbakemeldingene tilsier at arkivverdig dokumentasjon, i stor grad blir registrert. 

Kommunen bør likevel vurdere tiltak som kan bidra til økt registrering av arkivverdig 

dokumentasjon. Det er behov for ytterligere opplæring og brukerne har gitt forslag til områder 

for dette. 

1.4 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler at oppfølgingen til Ås kommune vektlegger følgende 

områder:  

 Utvikle tilpassede opplæringstilbud som møter brukernes ulike behov. 

 Vurdere tiltak som kan bidra til økt registrering av arkivverdig dokumentasjon. 

 Sørge for at arkivplanen blir ferdigstilt i 2015. 

 Implementere løsninger som på en bedre måte håndterer overvåkingen av frister i 

byggesaksbehandlingen og sensitiv informasjon. 

      
Steinar Neby      Bjørn Tore Nedregård 

revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Ås kommune vedtok på sitt møte 4.11.2014, formål og problemstillinger 

for en forvaltningsrevisjon av området ”dokumentbehandling og arkiv” i 2015. I 

saksinnstillingen pekes det bl.a. på at "Ås kommune har i vel et år benyttet et fullelektronisk 

sak- og arkivsystem og det vil være nyttig å etterprøve hvordan dette har fungert."  Follo 

distriktsrevisjon IKS fikk i oppdrag å foreslå en prosjektplan for undersøkelsen. 

 

Prosjektplanen ble behandlet i kontrollutvalgets møte 3.2.2015 og endelig godkjent i møte 

17.3. 2015 (sak 7 /15). 

2.2 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget har vedtatt formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

"Prosjektet har som formål å undersøke om Ås kommune følger reglene som gjelder for 

dokumentbehandling og arkivtjeneste i kommunen. 

 

1. Hvordan sikrer kommunen at dokumenter håndteres i tråd med kravene i arkivloven? 

a. Er kommunens arkivtjeneste organisert i tråd med lov og forskrift? Viktige 

punkter: 

 Arkivplan 

 Arkivordning 

 Journalopplysninger. 

 

b. Er det etablert rutiner som sikrer at regelverket følges? Viktige punkter: 

 Mottak, registrering og fordeling av elektronisk post (inkl. intern/ekstern e-

post). 

 Distribusjon av opplysninger ("dataflyt") 

 Kvalitetssikring av journal og arkivdatabasen 

 

2. Hvordan følges det arkivfaglige arbeidet i virksomhetene opp? 

 Er det gjennomført opplæringstiltak? 

 Opplever brukerne at kompetansen er god nok? 

 I hvilken grad foretas saksbehandling utenom sak- og arkivsystemet? 

 Hvordan gjennom føres veiledning og kontroll?" 

2.3 Presiseringer og avgrensninger 

Prosjektets fokus er kommunens elektroniske sak-/arkivsystem (P360). 

Kontrollutvalget ba revisjonen inkludere oppfølging av restanser, loggføring av muntlige 

henvendelser, elektronisk signatur og avvikshåndtering i prosjektet. 

 

Statsarkivet i Oslo gjennomførte tilsyn i Ås kommune i september 2012, dvs. før elektronisk 

arkiv ble innført. Tilsynet omfattet arkivlokaler for bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede 

arkiver, arkivbegrensning og kassasjon, ordning, pakking og listeføring av arkiver, register 

over arkivbestand og tilvekst, samt ordninger for publikums bruk av arkivmaterialet innenfor 

de rammer som gjelder for innsynsrett og skjerming. Tilsynsrapporten (3.12. 2012), jfr. 
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vedlegg 4, inneholdt pålegg om arkivlokaler og ordning og katalogisering av eldre arkiver. 

 

Undersøkelsen vil ikke berøre disse forholdene.  Kontrollutvalget pekte på at et sammendrag 

av statsarkivets tilsynsrapport kan følge som et vedlegg til rapporten (3.2. 2015, sak 6/15). 

Vedlegg 4 omfatter rapportens oppsummering og status for lukking av pålegg. 

 

Arkivfaglige begreper som brukes i rapporten er definert i vedlegg 1. 

2.4 Metode- generelt 

Kommunelovens § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold 

til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. Styret i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt at RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 

(1.2.2011), definerer hvilke krav som settes til god kommunal revisjonsskikk i forvalt-

ningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.5 Metode i dette prosjektet 

Dataenes relevans (gyldighet, validitet) er et uttrykk for hvor godt dataene måler det vi ønsker 

å måle. Problemstillingene er operasjonalisert i en egen intervjuguide for hvert intervju.  Det 

ble skrevet oppsummering etter hvert intervju og intervjuobjektene har verifisert gjengivelsen.  

 

Revisjonen har gjennomgått kommunens arkivplan, retningslinjer og prosedyrer på området 

arkiv- og dokumentbehandling. Hensikten er både å undersøke om kommunens føringer er i 

samsvar med overordnet regelverk/kriterier og å klarlegge kommunens egne krav til tjenesten. 

 

Pålitelighet (reliabilitet) gjelder krav til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd 

systematiske feil underveis i innsamlingen. Reliabilitet er vektlagt gjennom bruk av ulike 

metoder; - intervju, dokumentanalyse og brukerundersøkelse som belyser problemstillingene 

på ulike måter (metodetriangulering). 
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Brukerundersøkelsen var rettet mot å undersøke brukernes kompetanse og etterlevelse. En 

nettbasert spørreundersøkelse ble sendt til 200 brukere av saksbehandlingssystemet P360 med 

konkrete spørsmål og påstander knyttet til problemstillingene. Revisjonen benyttet verktøyet 

Questback til dette. Det ble mottatt svar fra 120, som gir en svarandel på 60 %.  Vedlegg 3 

viser spørsmål og svarprosenter. 

 

Før problemstillingene ble endelig vedtatt i kontrollutvalget, ble prosjektets innretning 

diskutert i et formøte med service- og kommunikasjonssjef (kontaktperson for prosjektet) og 

arkivleder. Rapportutkastet er gjennomgått og kommentert av arkivleder og kontaktpersonen.  

Endelig rapport er sendt rådmannen på formell høring. Rådmannens uttalelse er vedlagt 

rapporten. 

 

2.6 Organisasjon – revidert enhet 

Ås kommune hadde en befolkningsvekst på 3 % i 2014.  Antall innbyggere pr. 1.1. 2015 var 

18503. Sum driftsinntekter i 2014 var 1 189 818 kr. Antall årsverk pr. 1.1.2015 var 1044 

årsverk. Den sentrale arkivtjenesten har 4 årsverk, og er organisert i service- og 

kommunikasjonsenheten. Kommunen har følgende organisasjon: 
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2.7 Fremdrift 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato: Milepæl: 

17.3.2015 Prosjektplan godkjent i KU. 

26.3.2015 Oppstartsmøte med service- og kommunikasjonssjef og arkivleder. 

15.4.2015 Intervju med arkivleder. 

28.4.2015 Intervju med enhetsleder PPS. 

29.4.2015 Intervju med bygnings- og geodatasjef. 

8.6.2015 Verifiseringsmøte om endelig rapport med kontaktperson og arkivleder. 

17.6.2015 Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

26.6.2015 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 
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3 Arkivordning og rutiner 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Generelt 

Ås kommune gikk over til et elektronisk sak- og arkivsystem 23. september 2013. Systemet 

"Public 360°" (P360) ble valgt. Dette er en standardløsning for saksbehandling, 

dokumenthåndtering og arkivering for offentlig forvaltning levert av Software Innovation. 

P360 er Noark 5 - godkjent. Noark er en forkortelse for Norsk arkivstandard. Noark 5 er 

gjeldende standard i dag.  

 

Arkivforskriften sier at offentlige organer normalt skal benytte et Noark-godkjent system ved 

elektronisk journalføring og arkivering. Riksarkivet er godkjenningsmyndighet. Et Noark 5 - 

godkjent system legger til rette for en forsvarlig arkivførsel ut fra krav i lov og regelverk. Som 

saksbehandlingssystem inneholder systemet saksmapper med tilhørende dokumenter, arbeids- 

og saksflytfunksjoner for alle typer saker. P360 oppfyller lovpålagte krav til dokumentasjon 

og informasjonsforvaltning og legger til rette for at alle oppgaver kan utføres i samme system. 

3.2 Revisjonskriterier 

Organisering 

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

ligger hos rådmannen.  Forskrift om offentlige arkiv krever at: 

  

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

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

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

den administrasjonseininga som har ansvaret for organets fellessaker” (§ 2-1). 

  

Lovens § 2-4 sier at: 

Problemstilling nr. 1: 

 

Hvordan sikrer kommunen at dokumenter håndteres i tråd med kravene i 

arkivloven? 

 

a. Er kommunens arkivtjeneste organisert i tråd med lov og forskrift?  

Viktige punkter: 

• Arkivplan 

• Arkivordning 

• Journalopplysninger. 

 

b. Er det etablert rutiner som sikrer at regelverket følges?  

Viktige punkter: 

• Mottak, registrering og fordeling av elektronisk post (inkl. intern/ekstern e-

post). 

• Distribusjon av opplysninger ("dataflyt") 

• Kvalitetssikring av journal og arkivdatabasen 
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 ”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. ” 

 

Arkivplan 

Arkivforskriften stiller krav om en arkivplan og hva den skal omhandle: Forskriften sier bl. a. 

i § 2-2 at: 

 

”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.” 

 

Journal 

Kravene om journalføring og registrering er omhandlet i § 2-6, der det bl.a. heter: 

 

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

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

dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet, 

dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.”  

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

blir nytta til journalføring og eventuelle andre former for registrering av 

saksdokument. Elektroniske system skal vere fullgodt dokumenterte. ” 

   

Forskriftens § 7-2 omhandler opplysningene i journal- og arkivsystemet: 

 

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

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

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

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

a) journalføringsdato.  

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

c) sendar og/eller mottakar 

d) opplysningar om sak, innhald eller emne 

e) dateringa på dokumentet. 

 

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

avskrivingsdato og avskrivingsmåte.” 

 

Rutiner 

Forskriftens kap. 3 omhandler arkivrutiner. Følgende paragrafer er særlig relevante for 

problemstillingen:  
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 § 3-1. Mottak og åpning av vanlig post. 

 § 3-2. Behandling av telefaks og elektronisk post. 

 § 3-3. Behandling av dokument på ulike medium (papir/elektronisk). 

 § 3-8. Avskriving og arkivering. 

 

Kvalitetssikring 

Kommunen skal ha rutiner for å kvalitetssikre journal- og arkivdatabasen (§ 2-10):  

 

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

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

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

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

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

databasen ligg.” 

 

På bakgrunn av ovenstående, legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 

 Kommunen skal ha en felles arkivtjeneste. 

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

 Kommunen skal ha en ajourført arkivplan. 

 Kommunen skal ha arkivrutiner for behandling av post og saksdokument. 

 Kommunen skal ha en journal for registrering av dokumenter.
1
 

 Kommunen skal ha rutiner for å kvalitetssikre journal og arkivdatabasen. 

 

3.3 Organisering og retningslinjer for arkivtjenesten 

 Generelt 3.3.1

Ås kommune er ett organ etter arkivloven. Rådmannen er øverste ansvarlig for arkivtjenesten, 

at tjenesten er felles for kommunen og at kommunen har en felles arkivplan som gir de 

føringer som gjelder for arkivarbeidet. Kommunen har ett hovedarkiv med 14 underliggende 

delarkiv. I tillegg finnes det noen fagsystemer med integrasjon til P360 og noen frittstående 

fagsystemer som også er en del av arkivskapingen i Ås kommune.  

 

Den nye arkivplanen har en struktur med beskrivelse av en rekke forhold som vedrører 

målsettinger, organisering, internt og eksternt regelverk, retningslinjer, rutiner og prosesser. 

En del av dette er foreløpig kun i overskrifts form. Revisjonen vil kort peke på enkelte 

retningslinjer som er utviklet og som er sentrale i forhold til arkivforskriftens § 3. 

 

Kommunens arkivtjeneste er opprettet som en sentral tjeneste med formål å betjene 

kommunens ansatte, politikere og innbyggerne forøvrig. Tjenesten er underlagt service- og 

kommunikasjonssjefen, som har ansvar for å legge til rette for en best mulig arkivtjeneste i 

samarbeid med arkivleder og arkivmedarbeidere. 

 

Det nye saksarkivet omfatter saker fra 2013, mens eldre saker er overført til 

bortsettingsarkivet (gjelder sakarkivet, ikke fagsystemene). Alle saks- og møtedokumenter 

                                                           
1
 Noen fagsystemer har egen journal. Fokus her er P360. 
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siden 1996 som var produsert i det gamle sak- og arkivsystemet er tilgjengelig i P360 i en 

egen database via historisk søk. 

 Arkivplan 3.3.2

3.3.2.1 Oppdatering 

Ås kommunes arkivplan er fra 2009. Planen skulle vært oppdatert senest i 2013. Innføringen 

av nytt elektronisk arkiv fra 2013 medførte imidlertid at arkivplanen måtte skrives på nytt og 

ikke bare oppdateres. Utkastet til ny arkivplan legges til grunn i denne 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

 

Arbeidet med å utarbeide ny arkivplan skal sluttføres i 2015. Arkivleder opplyser at  

gjenstående arbeid gjelder overføring og tilpassing av retningslinjer og rutiner som var i den 

gamle planen, til det nye elektroniske systemet, samt å oppdatere en samlet bestandsoversikt i 

bortsettingsarkivene. 

3.3.2.2 Retningslinjer for saksansvarlig  

All saksbehandling skal skje i kommunens sak- og arkivsystem, eller i enhetens fagsystem. 

Saksbehandler skal sørge for at innkommet dokument blir registrert eller sendt til 

arkivtjenesten for registrering og journalføring. E-post som saksbehandlere mottar direkte, er 

gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, skal registreres av 

saksbehandler.  

 

Saksbehandler skal sørge for rasjonell dokumentflyt slik at rett person får all aktuell 

dokumentasjon. Henvendelser i sak- og arkivsystemet som han ikke skal saksbehandle, må 

saksbehandler gjøre arkivtjenesten oppmerksom på eller selv fordele til korrekt 

saksbehandler. 

3.3.2.3 Retningslinje for behandling av henvendelser til elektronisk postmottak 

Arkivleder har ansvar for at ansatte på arkivet får opplæring i rutiner som gjelder postmottak. 

Arkivaren som betjener postmottaket har ansvar for å følge rutiner for behandling av e-post, 

som innebefatter videresending, svar, bekreftelser, sletting, bruk av signaturer og arkivering. 

Elektroniske henvendelser skal behandles på lik linje med vanlig brevpost med hensyn til 

taushetsplikt, journalføring og offentlighetslovens regler. Det ligger en "regel" for automatisk 

svar i Outlook på post@as.kommune.no som sender ut bekreftelse på at e-posten er mottatt. 

Det skal i tillegg sendes en e-post om hvordan e-posten er behandlet i Ås kommune. 

 

Retningslinjene omfatter bl.a. feilsendinger, e-post/SMS, formidling av kurser, reklame, data-

sikkerhet og sensitive opplysninger. 

3.3.2.4 Prosess for arkiv 

Kommunens sentrale arkivtjeneste har bl.a. arbeidsoppgaver som omhandler åpning og 

fordeling av post, journalføring, betjene kommunens felles e-postmottak, kvalitetssikre og 

publisere offentlig journal, betjene innsynsbegjæringer, utlån og kopiering av dokumenter, 

avlevering og deponering av arkiver, periodisering, utvikle retningslinjer, restansekontroll, 

påse at krav i offentleglova, forvaltningsloven og aktuelle særlover er oppfylt, opplæring samt 

delta i prosjektgrupper. 
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3.3.2.5 Rutine for behandling av e-post på felles postmottak 

Rutinen omhandler mottak av e-post, tilbakemelding, arkivbegrensning, journalføring og 

kontroll med at henvendelsen blir besvart. Det fremgår også hvordan saksbehandlere skal 

forholde seg til useriøse, anonyme og merkelige henvendelser og når man kan nekte eksterne 

personer bruk av elektronisk kommunikasjon. 

3.3.2.6 Elektronisk signatur 

Lov om elektronisk signatur inneholder krav til systemer som skal sikre at et dokument er 

undertegnet og at identiteten til undertegner er korrekt. Som godkjent Noark 5 system legger 

P360 til rette for bruk av elektronisk signatur. Dokument til godkjenning følger en  

arbeidsflytfunksjon i systemet. Det fremgår også av logg at dokumentet har vært godkjent på 

rett nivå. 

 

For å få et inntrykk av brukernes oppfatninger om ansvarsforhold for arkivtjenesten, har vi 

bedt om tilbakemelding på følgende påstand: 

 

"Jeg opplever at ansvar og fullmakter for arkivtjenesten er tilstrekkelig klargjort". 

 

 
 (Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ 7 angir 

 ”ingen formening"). 

 

Et flertall av brukerne mener at ansvar og fullmakter for arkivtjenesten er tilstrekkelig 

klargjort. Brukerne i helse og sosial skårer noe lavere og har en noe høyere andel som svarer 

"ingen formening" enn de andre. 

 Journalføring 3.3.3

Arkivverdig materiale skal registreres og journalføres. Et dokument er arkivverdig dersom det 

er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon. 

 

Ansvaret for registrering og journalføring ligger i hovedsak til den sentrale arkivtjenesten og 

til saksbehandler, særlig for innkommet papirpost og e-post sendt til det sentrale  

e-postmottaket for kommunen. Arkivleder opplyser at det etter innføringen av elektronisk 

arkiv, er blitt mer vanlig at saksbehandler registrerer dokumentene selv som de har mottatt på 

e-post. Sentral arkivtjeneste åpner ikke posten for barnevern, Pedagogisk Psykologisk Senter 

og helsestasjonen. Disse enhetene har egne fagsystem i tillegg til P360 og journalfører posten 

selv. Sentralarkivet viderefordeler uåpnet post til disse enhetene. 

 

Saksbehandlere skal sørge for at et innkommet dokument som er sendt direkte til 

saksbehandler, blir registrert eller sendt til arkivtjenesten for registrering og journalføring i 
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sak- og arkivsystemet. Dette gjelder all dokumentasjon, uavhengig av format (brev, e-post, 

SMS, faks, telefonbeskjed etc.). Saksbehandler skal likeledes sørge for at saksdokumenter 

som de produserer blir journalført i sak- /arkivsystemet eller i et fagsystem.   

 

Saksbehandler har ansvar for at en vurdering av offentlighet er gjennomført, at nødvendig 

skjerming av avsender/mottaker og dokumenttittel er gjort og at saken med tilhørende 

dokumenter har rett tilgangsgruppe.  

 

Journalført post danner grunnlag for generering av postliste. Offentlighetslovens hovedregel 

er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i 

medhold av lov. Dokumenter som er unntatt offentlighet skal merkes med paragrafhenvisning 

til offentlighetsloven. Den offentlige journalen nyttes til å informere offentligheten om 

dokumenter kommunen mottar og sender ut. Sentralarkivet kontrollerer listen før den legges 

ut på kommunenes nettsider, med ca. 4 dagers forsinkelse.  

 

Det presiseres i kommunens retningslinjer om registrering av dokumenter at disse gjelder all 

dokumentasjon, uavhengig av om den fremkommer i brev, e-post, SMS, faks, telefonbeskjed 

etc. Enkelte enheter mottar muntlige henvendelser som skal registreres og journalføres. 

Eksempler kan være barnevernet, som gjerne mottar bekymringsmeldinger på telefon, og 

foreldresamtaler i barnehage og skole. 

 

For å få et inntrykk av brukernes oppfatning om retningslinjene for P360, har vi bedt om 

tilbakemelding på følgende påstand:  

 

"Kommunens retningslinjer for bruken av P360 er dekkende for mitt behov." 

 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ 7  

angir ”ingen formening). 

 

Et flertall av brukerne svarer positivt på at retningslinjene for P360 er dekkende. 

Tilbakemeldingen fra teknikk og miljø er mest positiv og ca. 25 prosentpoeng høyere enn fra 

helse og sosial som skårer lavest. En stor andel av de som bruker systemet noen ganger i 

halvåret eller mindre, har ingen formening om hvorvidt retningslinjene er dekkende. 

 Kvalitetssikring 3.3.4

Serveren for P360 ligger i Frogn kommune. Det kjøres backup av arkiv- og journaldatabasen 

hver natt. Arkivarer på arkivet har tilgang til å gjøre rettinger i arkivdatabasen for P360. 

Arkivleder, hennes stedfortreder og en IT-kontakt kan melde saksbehandlere inn og ut at 

P360, tildele roller og kan legge saksbehandlere inn i tilgangsgrupper som styrer hva 

saksbehandler kan få tilgang til i P360.  
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Arkivtjenesten har ansvaret for kvalitetssikring av registrerte dokumenter og produserte 

dokumenter i sak og arkivsystemet som er utført av saksbehandlere og ledere. Saksbehandler 

har ansvar for at alle direkte mottatte dokumenter, uavhengig av medium, og som ansees som 

arkivverdige, blir registrert i kommunens sak- /arkivsystem. 

 

I arkivplanen inngår en retningslinje for kvalitetssikring av journaler i sak-/arkivsystemet. 

Denne skal sikre at journaler og registreringer blir ført på en korrekt måte.  Etter 

retningslinjene skal arkivtjenesten daglig føre kontroll med alle saksdokumenter som er 

journalført, at disse er produsert og lagret riktig i sak og arkivsystemet, samt knyttet til rett 

sak. 

 

Fra 2010 og frem til juni 2015 er det registrert 19 avvik på arkivtjenesten i kvalitetslosen.  17 

av disse er rapportert av arkivleder selv. Disse gjelder både avvik på arkivinterne frister og 

meldinger om avvik på saksbehandlingsrutiner ved enhetene. 

 

Den sentrale arkivtjenesten tar fire ganger i året ut oppgaver over saker/henvendelser som 

ikke er ferdigbehandlet i arkivet. Fordi P360 ble innført i 23.9.2013, er det restanser fra da og 

frem til nå som blir sjekket. De dokumentene hvor det ikke er registrert et svar, eller som ikke 

er avskrevet med kode vil da være restanser. Arkivleder opplyser at antall restanser ved siste 

kontroll var 1131 fordelt på 66 enheter og underavdelinger. Listen distribueres til alle 

saksbehandlere i P360, samt ledergruppen i kommunen. Et høyt antall restanser ved en enhet 

blir synlig for alle enhetene i kommunen, noe som motiverer til tiltak uten at det blir påpekt. 

Det sendes også ut en påminnelse hver gang antall reserverte (ikke ferdigstilte) dokumenter 

går over 500 til sammen for hele kommunen. 

3.4 Delarkiver 

Enkelte enheter i kommunen har egne fagsystemer og arkiver som til dels også er unntatt 

offentlighet. Fagsystemene er likevel en del av kommunens arkiv og skal omfattes av 

arkivplanen. Revisjonen har sett på to av disse enhetene. 

 Pedagogisk Psykologisk Senter (PPS) 3.4.1

PPS har 18 ansatte og skal øke med syv til. Av dagens 18, er det fire som arbeider i P360. 

Generelt har enheten få saker som er registrert i P360. Det meste av saksbehandlingen i PPS 

skjer i enhetens eget fagsystem; HK – data. Delarkivet er papirbasert og består i stor grad av 

klientmapper. Delarkivet er en del av kommunens arkiv. Enheten har to systemansvarlige på 

dette systemet og håndterer brukerspørsmål selv. Fagarkivet er dels elektronisk og dels 

papirbasert. PPS produserer dokumenter elektronisk i sitt fagsystem, men er samtidig 

avhengig av å arkivere mottatte brev som papirkopier. For at saksmappene skal være 

komplette, må derfor alle dokumenter arkiveres i papirform. Enhetsleder mener at alt som er 

arkivverdig, blir registrert. E-poster journalføres i fagsystemet. Muntlige henvendelser mottas 

og nedtegnes på eget tilmeldingsskjema/notat som eventuelt arkiveres sammen med saken.  

Enhetsleder PPS arbeider med retningslinjer for fagsystemet som skal være et vedlegg til 

arkivplanen.  

 

16 ansatte har adgang til arkivet. Når mapper fjernes, kvitterer saksbehandler for uttak på et 

eget registreringskort som legges på den plassen mappen ble fjernet fra. Ved retur kvitteres 

saken inn igjen og kortet fjernes fra mappen. PPS mener de har for liten plass til sitt eget 

papirbaserte fagarkiv. Det planlegges derfor å overføre eldre årganger til kommunens 
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depotarkiv.  

 

Opplæring på fagsystemet gis i stor grad internt. Ansatte fra PPS har også deltatt på felles 

innføringskurs i P360.  PPS er fornøyd med den hjelp de mottar fra arkivtjenesten ved 

konkrete behov. 

 

PPS er kritisk til hvordan sensitive opplysninger registreres i P360. Dette gjelder spesielt 

enkelte typer brev (tilmeldinger, pedagogiske rapporter mv.) som ofte blir scannet på skolene, 

registrert i P360 og fordelt til PPS. Dette gjøres på en sone av P360 som ikke er sikret. P360 

mangler en slik funksjonalitet.  PPS mottar imidlertid saken parallelt i papirform.  

I følge arkivleder har kommunen kjøpt inn løsningen "sikker arbeidsflyt" og arbeider med å få 

på plass en funksjonalitet for denne type sensitiv informasjon. 

 

 Bygg og geodata 3.4.2

Fagsystemet til avdelingen er tilknyttet P360 som en egen modul. Saker som er registrert inn 

etter innføringen av P360 i 2013, finnes kun i elektronisk versjon. Eldre saker fra før 2013 må 

hentes i "historisk 360" eller manuelt i papirarkivet. Kommunen forbereder, sammen med 

Frogn og Vestby kommuner, en konkurranse om å digitalisere de gamle sakene. Prosjektet er 

tenkt påbegynt i løpet av 2015. 

 

Etter innføringen av elektronisk arkiv i 2013, behandles sakene i sin helhet i P360. Tilnærmet 

alle saker fordeles fra arkivtjenesten/postmottak. Det er sjelden at dokumenter blir registrert 

og fordelt feil. Bygnings- og geodatasjefen mener at kompetansen i avdelingen er 

tilfredsstillende. Han er også fornøyd med støtten som arkivtjenesten gir når det blir 

etterspurt.   

 

Bygnings- og geodatasjefen mener at all arkivverdig dokumentasjon registreres. P360 legger 

på en god måte tilrette for at e-post blir arkivert. Dokumentasjon av muntlige henvendelser er 

relevant ifm. med forhåndskonferanser. Det skrives referat fra disse konferansene som 

arkiveres. Muntlige henvendelser /avklaringer i pågående saker føres i notatfelt i 360. 

 

Papirarkivet er lokalisert i IT-avdelingens lokaler. Det betyr at alle som har adgang til 

lokalene, også har adgang til arkivet. Når mapper fjernes, skal saksbehandler kvittere for uttak 

på et eget lånekort som legges på den plassen mappen ble fjernet fra. Ved retur kvitteres saken 

inn igjen og kortet fjernes fra mappen. 

 

P360 håndterer ikke overvåkingen av frister i byggesaker på en god nok måte. Dette 

innebærer at hver saksbehandler må holde oversikt over frister selv.  

 

Service- og kommunikasjonssjefen opplyser at produsenten av P360 har frigitt en løsning som 

skal håndtere dette på en bedre måte. Dette skjedde i mai 2015. Kommunen vurderer når 

løsningen kan implementeres. 

3.5 Vurdering 

Kommunens arkiv er organisert som en felles tjeneste i henhold til kravene i arkivloven. Det 

betyr at kommunen skal ha en ajourført arkivplan som er dekkende for den felles 

arkivtjenesten. Gjeldende arkivplan er fra 2009. Kommunen innførte elektronisk sak-

/arkivsystem i 2013 og arbeider fortsatt med å oppdatere arkivplanen etter dette. Utkastet til 
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arkivplan inneholder en rekke oppdaterte rutiner og retningslinjer for deler av tjenesten. Selv 

om den nye arkivplanen ikke er ferdig som helhet, gjelder de rutinene og retningslinjene som 

er ferdige og inngår i planen. Fortsatt er det imidlertid områder som ikke er beskrevet og så 

langt kun synliggjort med overskrift. Kommunen har dermed ikke en komplett ajourført 

arkivplan, men viser til at den vil være ferdig i løpet av 2015. Slik utkastet til ny arkivplan er 

presentert for revisjonen, vil arkivplanen ha omfattende beskrivelser av rutiner og 

retningslinjer. 

 

Rutinene beskriver krav til hva som skal arkiveres og det ansvar som ligger til ulike roller i 

arkivtjenesten. Siden registreringen av dokumenter i større grad skjer av saksbehandler selv, 

blir det viktig at ansvaret er forstått av disse.  

 

Spørreundersøkelsen viser at et flertall mener at ansvar og fullmakter for arkivtjenesten er 

tilstrekkelig klargjort. Revisjonen mener en overvekt av positive svar måtte forventes, men 

har ikke grunnlag for å fastsette hvor positivt resultatet må være for å være godt nok. 

Revisjonen vil peke på at det er 28 % som enten ikke har formening eller er uenige i at ansvar 

og fullmakter er tilstrekkelig klargjort. Det utgjør rundt 30 personer av de 118 som svarte på 

spørsmålet, noe som revisjonen mener er en betydelig andel. Når det gjelder hvorvidt 

retningslinjene for P360 er dekkende, er omtrent 20 % uenige, mens 15 % svarer "ingen 

formening". Revisjonen mener andelen positive svar burde ha vært høyere, og at dette bør 

være et oppfølgingsområde for kommunen. Ambisjonsnivået må kommunen selv fastsette. 

 

Revisjonen registrerer at kommunen har rutiner for sikkerhetskopi av arkiv- og 

journaldatabasen og kontrollrutiner for journalføring.  

 

P360 har ikke en god nok funksjonalitet for å overvåke frister innen byggesak. Frister i 

byggesaksbehandlingen er lovkrav. Det bør være et rimelig krav at et moderne 

saksbehandlingssystem håndterer dette. På tilsvarende måte må sensitiv informasjon 

håndteres på en tilfredsstillende måte. Det er derfor positivt dersom kommunen finner  

løsninger på disse forholdene.  
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4 Oppfølging i virksomhetene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Revisjonskriterier 

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

brukere av arkivet og dokumentbehandlingssystemet har tilstrekkelig kompetanse om 

systemet. Opplæringstiltak er derfor viktig. 

 

Generelt er det en risiko for at det foretas saksbehandling som ikke arkiveres i henhold til 

bestemmelsene, f.eks. via e-post. Det kan derfor være grunn til å undersøke om dette er en 

utfordring i Ås kommune.  

 

Arkivforskriften § 3-2 sier bl. a. at: 

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

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

som andre saksdokument etter denne forskrifta.”  

 

Revisjonen legger følgende kriterier til grunn: 

 

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

 Brukerne må ha god kunnskap om arkivrutinene og sak-/arkivsystemet. 

 All saksbehandling skal dokumenteres gjennom godkjent saksbehandlingssystem. 

 E-post skal journalføres og arkiveres på linje med andre dokumenter. 

 Kommunen bør ha et system for å kvalitetssikre at eget regelverk blir fulgt. 

4.2 Kompetanse og etterlevelse 

 Opplæring 4.2.1

Arkivleder er i følge kommunens arkivplan, faglig ansvarlig for arkivtjenesten og skal bidra 

til at arkivarbeidet utføres etter gjeldende regelverk gjennom å gi instrukser, råd, opplæring og 

faglig veiledning i arkivarbeid. Den arkivansvarlige ved den enkelte enhet skal sørge for at 

saksbehandlere og ansatte er oppdaterte på rutiner og retningslinjer som gjelder arkivarbeidet 

i kommunen, samt at det blir gitt nødvendig opplæring. 

 

  

Problemstilling nr. 2: 

 

Hvordan følges det arkivfaglige arbeidet i virksomhetene opp? 

a. Er det gjennomført opplæringstiltak? 

b. Opplever brukerne at kompetansen er god nok? 

c. I hvilken grad foretas saksbehandling utenom saks- og arkivsystemet? 

d. Hvordan gjennomføres veiledning og kontroll? 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Dokumentbehandling og arkiv – Ås kommune 

 

19 

Brukerundersøkelsen ble sendt ut til registrerte brukere av P360. Avgitte svar fordeler seg slik 

pr. avdeling: 

Sentraladministrasjon en 24,4 % 

Oppvekst og kultur 28,6 % 

Helse og sosial 28,6 % 

Teknikk og miljø 18,5 % 

 

Diagrammet under viser at det er noe ulikt hvor ofte disse bruker systemet. 

 

 "Hvor ofte bruker du P360?" 

 

 
 

 

De fleste bruker P 360 ukentlig. Av 120 respondenter (N), er det 105 som bruker det månedlig 

eller oftere, mens 15 bruker systemet sjeldnere. Innen teknikk og miljø svarer 80 % at de 

bruker P360 flere ganger pr. uke, mens den tilsvarende svarprosent for helse og sosial, er vel 

50 %. 

 

Et stort antall viser til at de har fått opplæring/kurs. Vi har registrert følgende 

tilbakemeldinger (flere kryss mulig): 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

Sjelden eller aldri

Noen ganger i halvåret

Noen ganger pr. måned

Flere ganger pr. uke

 Prosent 

Ved ansettelsen 9,2 % 

Personlig veiledning fra arkivtjenesten 52,5 % 

Opplæring/kurs 87,5 % 

Utdelt materiale 25,0 % 

Via kolleger 43,3 % 

Fra min leder 6,7 % 

Informasjon på intranett 13,3 % 

På egen hånd 31,7 % 

Jeg har ikke fått opplæring 3,3 % 

Annet 3,3 % 
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 Kompetanse  4.2.2

Arkivplanen presiserer at saksbehandler skal holde seg oppdatert på lover, forskrifter og 

kommunens egne retningslinjer for saksbehandling i kommunens sak-/arkivsystem. Det 

fremkommer også at saksbehandlerne de senere år har fått et større ansvar for registrering av 

dokumenter. 

 

En analyse av datagrunnlaget fra undersøkelsen viser at en høy vurdering av egen kompetanse 

på ett område, generelt innebærer en høy egenvurdering av kompetansen på andre områder.  

4.2.2.1 Arkivrutiner 

Samlet sett viser tilbakemeldingen på brukerundersøkelsen at et flertall mener at:  

 De har god kjennskap til kommunens rutiner for journalføring (gjennomsnitt 4,4). 

 Ansvar og fullmakter for arkivtjenesten er tilstrekkelig klargjort (gjennomsnitt 4,6). 

 Kommunens retningslinjer for bruken av P360 er dekkende (gjennomsnitt 4,3).  

 

Avdeling for helse og sosial skårer noe lavere enn de andre avdelingene. 

4.2.2.2 P360 

Et flertall mener at de har tilstrekkelig kompetanse til å kunne bruke P360 (gjennomsnitt 4,2).  

Revisjonen har også bedt om respondentenes samlede vurdering av egen kompetanse på P360 

ved å ta stilling til påstanden: 

 

"Alt i alt mestrer jeg P360 godt." 

 

 

 

 

Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ 7 

angir ”ingen formening”. 

 

70 % svarer over middels på at de mestrer P360 godt. Brukere i teknikk og miljø og i 

sentraladministrasjonen svarer mest positivt, mens helse og sosial plasserer seg markert 

lavere.  De som bruker systemet sjeldnere enn noen ganger pr. måned, gir generelt uttrykk for 

at de ikke har tilstrekkelig kompetanse.  

 

En nærmere analyse viser, ikke overraskende, en positiv sammenheng mellom kompetanse og 

hvor ofte man bruker systemet. Vurderingen av egen kompetanse på P360 er høyest hos de 

som bruker P360 ukentlig (62 % svarer alternativ 5/6). Vurderingen er markert lavere for de 

som bruker systemet månedlig eller enda sjeldnere (24 % svarer alternativ 5/6).  Brukere i 

helse og sosial ligger gjennomsnittlig noe lavere i bruksfrekvens enn de andre avdelingene. 
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Teknikk og miljø ligger høyest. 

 Kompetansebehov 4.2.3

Tilbakemeldinger i undersøkelsen er tydelige på at respondentene gjerne vil øke kunnskapene 

om P360. Omtrent halvparten svarer at de kunne tenke seg ytterligere opplæring. På spørsmål 

om hvilke områder dette gjelder, mottok vi en rekke svar som kan oppsummeres til følgende 

områder:  

 

 Generell bruk 

 Arkivering, søk i arkivet 

 Personal 

 Avtaler som det ikke finnes maler 

til. 

 Opprette nye dokumenter på saker. 

Hente inn vedlegg, e-poster 

 Tekniske muligheter og 

begrensninger i P360.  

 Arkiveringsrutiner 

 Avskrivning  

 Dokumentfletting  

 Dokumentasjonsflyt 

 Saksfremlegg 

 Saksbehandling 

 

 Forløp og lage rapporter 

 Endring av dokument 

 Generell oppdatering ved endringer 

 Tilgangsstyring for 

saksmappene/dokumenter. 

 Skanning av dokumenter og 

innlegging i P360 

 Masseutsendelser og evt. endringer 

og tillegg underveis i saken 

 Sende til arbeidsflyt 

 Ekspedering 

 Prosessflyten i en enkeltsak 

 Metadata, hvilke er viktig? 

 Møtesekretærfunksjonen. 

 

 

 Veiledning 4.2.4

Arkivleder har ansvar for brukerstøtte sammen med øvrige ansatte på arkivet. Arkivleder har 

myndighet til å gi faglige pålegg til underliggende arkiver og arkivansvarlige.  

 

Revisjonen har bedt om brukernes vurdering av om "kommunens arkivtjeneste gir 

tilstrekkelig veiledning om bruken av P360." 

 

 
Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ 7 

angir ”ingen formening”. 

 

Tilbakemeldingen tyder på at flertallet er fornøyd med den veiledningen arkivtjenesten gir. 

(75 % svarer alternativ 4/5/6). De som bruker P360 lite, mener generelt enten at veiledningen 
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ikke er tilstrekkelig eller har ingen formening om dette. De som mener arkivtjenesten gir 

tilstrekkelig veiledning, er også tilfreds med egen kompetanse. Størst tilfredshet uttrykkes fra 

teknikk og miljø, mens helse og sosial skårer lavest i sin tilbakemelding. 
  

 Etterlevelse 4.2.5

Arkivleder har generelt inntrykk av at arkivverdige dokumenter blir registrert og mener at 

kommunen har langt færre avvik på dette i dag enn tidligere. Arkivleder gir likevel uttrykk for 

en viss bekymring for at det fortsatt er arkivverdig dokumentasjon som ikke blir registrert, og 

at en del arkivverdig e-post ikke registreres. 

 

Revisjonen ba brukerne av P360 angi hvor ofte de selv mener at de ikke har fulgt sentrale 

føringer for P360 i løpet det siste året.  Etter diskusjon med arkivleder har vi lagt til grunn at 9 

hendelser eller mer siste år for en saksbehandler, er betydelig.  

4.2.5.1 Dokumentfangst 

Dokumentfangst er en hovedmålsetting for et arkiv. Det vil si å identifisere alle arkivverdige 

dokumenter, journalføre og arkivere dem. Når dokument mottas direkte ved en enhet eller av 

en saksbehandler, er det viktig at saksbehandleren sørger for at dokumentet blir registrert. 

 

"Jeg har mottatt dokumenter direkte, men unnlatt å få de arkivert i P360." 

 

 
 

De som tilhører oppvekst og kultur, skårer høyest på at det kun er få ganger at mottatte 

dokumenter ikke arkiveres, mens helse og sosial angir flest avvik. Den samme 

tilbakemeldingen gis på spørsmålet om respondenten har svart uregistrert på slike 

dokumenter. Et tredje spørsmål i denne kategorien gikk på om brukerne hadde laget 

dokumenter uten å registrere det i P360. Halvparten av brukerne svarer "aldri" på spørsmålet.  

En stor andel av de som bruker P360 lite, svarer "vet ikke". 

 

Arkivering og saksbehandling av e-post er en utfordring for mange administrasjoner. 

Revisjonen ba brukerne gradere hvor ofte i løpet av det siste året det har skjedd at de selv har 

mottatt eller sendt e-post som burde vært journalført, men ikke registrert disse i postjournalen: 
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"Jeg har mottatt epost som jeg burde ha registrert i P360, men unnlatt å gjøre  

det." 

 

 
 

Svarene for sendt e-post er sammenfallende med mottatt e-post. Tabellen viser at e-poster blir 

registrert i sakssystemet og at avviket ikke er vesentlig forskjellig fra annen dokumentasjon. 

Det er flest avvik i helse og sosial og teknikk og miljø. 

 

En nærmere analyse av forholdet mellom bruksfrekvens og manglende registreringer av 

mottatt e-post, gir følgende resultat: 

 

 

Hvor ofte bruker du P360? 
Total Flere 

ganger 
pr. uke 

Noen 
ganger 
pr. 
måned 

Noen 
ganger i 
halvåret 

Sjelden 
eller aldri 

Jeg har 
mottatt 
epost som 
jeg burde 
ha 
registerert 
i P360, 
men 
unnlatt å 
gjøre det. 

Aldri 38,5 % 41,0 % 28,0 % 16,7 % 62,5 % 
1-4 
ganger 

29,9 % 28,2 % 40,0 % 50,0 % 0,0 % 

5-8 
ganger 

7,7 % 10,3 % 4,0 % 0,0 % 0,0 % 

9 ganger 
eller mer 

8,5 % 5,1 % 20,0 % 0,0 % 12,5 % 

Vet ikke 15,4 % 15,4 % 8,0 % 33,3 % 25,0 % 
N 117 78 25 6 8 

 

Tabellen viser at manglende registrering av e-post primært ikke kan forklares med lav 

bruksfrekvens. 

4.2.5.2 Dokumentflyt 

Saksbehandler skal sørge for rasjonell dokumentflyt slik at rett person får all aktuell 

dokumentasjon. Vi har bedt respondentene ta stilling til om dokumenter de skulle ha mottatt i 

P360, har blitt feilregistrert på en annen saksbehandler. 
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Vel 70 % mener dette har skjedd mindre enn fem ganger. Sentraladministrasjonen oppgir 

færrest unnlatelser. Det er mange som oppgir at dette vet de ikke. Størst andel av vet-ikke 

gruppen hører hjemme i helse og sosial og i teknikk og miljø. 

 

Svarene på den motsatte situasjonen, at brukeren har mottatt dokumenter i P360 som er 

feilregistrert på han selv, viser en mindre vet-ikke gruppe, men ellers samme bilde. 

4.3 Andre forhold 

Revisjonen har mottatt en rekke tilbakemeldinger om andre forhold. Kommentarene kan 

oppsummeres slik: 

 

P360 

 Systemet fungerer for dårlig sammen med andre systemer (som HR manager, Oppad). 

 Rutinene mellom P360 og andre fagsystemer må gjennomgås og revideres jevnlig. 

 Hvordan håndtere data mellom programmene. 

 Det er behov for et enklere og bedre brukergrensesnitt. 

 Løsningen for forløp er for dårlig fra leverandøren. 

 Det er noe tungvint å benytte systemet, derfor blir ikke alle e-poster registrert. 

 Et funksjonelt arkivsystem med mange gode løsninger. 

 P360 er et relativt enkelt system som er greit å lære. 

 

Behov for retningslinjer og opplæring 

 Behov for korte brukerveiledninger - hvordan lage nytt dokument, ny sak, avslutte 

dokument, ekspedere, arbeidsflyt ol. 

 Behov for å oppdatere/forbedre og tilpasse rutinene etter hvert som saksbehandlere 

kan systemet bedre.  

 Arkiv trenger opplæring i organisasjonen og hvordan denne styrer hvem som skal ha 

hva. 

 Opplæringen bør gå over tid, men mindre områder per gang.  

 Det trengs kontinuerlig opplæring for å bli en trygg og effektiv bruker. 
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Arkivering 

 Feilmeldinger oppstår under arkivering. 

 Tidspress medfører at det slurves med arkiveringsrutinene. 

 Utfordring å vite hva som er arkivverdig.  

 På skole er rett arkivering vanskelig fordi lærerne ikke har tilgang til 360. 

 Vanskelig å få de nødvendige tilgangene, selv om dette stadig meldes inn. 

 "Ansvar" i P360 er litt misvisende. 

 

Brukerstøtte 

 Noen ganger vanskelig å få bistand fra arkivet. 

 Arkivets personale er alltid positiv, serviceinnstilte og stiller opp ved meldt behov og 

gjennomfører opplæring. 

 Arkivtjenesten har gjort en flott jobb med opplæring, oppfølging og bistand når P360 

ble innført og i etterkant. Veldig fornøyd både med systemet og prosessen. 

4.4 Vurdering 

Spørreundersøkelsen viser at de fleste medarbeidere har fått en eller flere former for 

opplæring i P360. Nær 90 % svarer at de har fått opplæring eller kurs. Revisjonen konstaterer 

at kommunen har gjort tiltak for å gi ansatte opplæring. 

 

Den generelle vurderingen er at kompetansen er god. Dette gjelder særlig for de som bruker 

systemet ofte. Respondenter fra helse og sosial skårer gjennomgående noe lavere enn de 

andre. Et flertall gir positive tilbakemeldinger, men en betydelig andel er noe forbeholdne når 

det gjelder både kjennskap til rutiner og systemet P360. Respondenter har også gitt uttrykk for 

at de ønsker mer opplæring og foreslått emner for opplæring. Revisjonen mener at fortsatt 

kompetanseutvikling må ha fokus. 

 

Når det gjelder kompetanse på P360, er det vist til en positiv sammenheng mellom 

kompetanse og hvor ofte respondenten bruker systemet. Det er ikke overraskende at de som 

bruker systemet sjeldent skårer lavt på kompetanse. Vurderingen avtar imidlertid markant når 

bruksfrekvensen er "noen ganger pr. måned". Dette indikerer at brukerterskelen kan oppleves 

som høy og at systemet må brukes relativt ofte for at kompetansen skal vedlikeholdes. 

 

All saksbehandling skal dokumenteres i arkivsystemet. Dette gjelder også e-post.  

Brukerundersøkelsen viser at det ikke er vesentlige avvik mellom manglende registrering i 

P360 av e-post og av andre dokumenter. Hovedbildet er at de fleste arkivverdige dokumenter 

blir registrert i systemet. Tilbakemeldingen på om dokumenter registreres på feil 

saksbehandler, viser et omfang som er tilnærmet det samme. Terskelen for avvik på dette 

området bør være lav og området bør ha fokus i opplæring og utvikling. 

 

En nærliggende antakelse er at manglende etterlevelse skyldes manglende kompetanse. 

Undersøkelsen gir ikke ubetinget støtte for dette. De som har lavest bruksfrekvens (sjeldnere 

enn månedlig) er relativt få (14 av 120), og det er få registreringer fra disse som inngår i 

svarandelen for feilregistreringer. En prosentvis stor andel svarer dessuten "vet ikke". 

Manglende registrering av arkivverdig informasjon skyldes derfor primært ikke mangel på 

kjennskap til rutinene. De som bidrar mest til manglende registreringer er de som bruker 

systemet månedlig eller oftere. 
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Vedlegg 1. Begreper og definisjoner 

 

Følgende begreper knytter seg til arkivlov med forskrift, og er et begrenset utvalg hentet fra 

nettsidene til arkivverket:  

 

Arkiv. 

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

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

denne virksomheten. 

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

 

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

brukt om systemer for elektronisk arkivering og saksbehandling. 

 

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

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

 

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

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

arkivskaper har ansvaret for materialet (arkivdanningsfasen). 

 

Arkivdepot. Bevaringsverdig arkivmateriale som er mer enn 25 år.  

 

Arkivleder. Daglig leder for arkivarbeidet og arkivtjenesten i et organ. Arkivforskriften 

benytter betegnelsen arkivansvarlig om denne funksjonen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

inngående dokument er blitt avsluttet. 

 

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

arkivdepot. 

 

Dagligarkiv. Arkiv som er i daglig bruk hos arkivskaper. 

 

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

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

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

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

framføring, overføring eller lignende. Se også Arkivdokument og Saksdokument. 
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Dokumentfangst. Identifisere arkivverdige dokumenter, fange dem opp og arkivere dem, 

dvs. at dokumentene tilføres metadata (registreres) og fryses (arkiveres), slik at både 

dokumentet og tilhørende autentiserende metadata  er uforanderlig. 

 

Dokumentflyt. Arkivdokumentenes gang fra ledd til ledd i en saksbehandlingsprosess. 

 

Elektronisk arkiv. Arkiv som består av elektroniske dokumenter. 

 

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

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

saksbehandlingssystem i den offentlige forvaltning. 

 

Journal. Register over saksdokumenter som behandles i et organ.  

 

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

arkivforskriften er Noark obligatorisk for elektronisk journalføring i offentlig forvaltning. 

Siste utgave av standarden er Noark 5. 

 

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

for eksempel fødselsnummer, gårds- og bruksnummer eller alfabet. Oppbevares på den 

enkelte avdeling.  

 

Restanse. Mottatt dokument som ikke er avskrevet. 

 

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

ordnet etter arkivnøkkelen (K-koder).  

 

Saksbehandlingssystem. System for elektronisk saksbehandling. 
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Vedlegg 2. Spørreundersøkelse 

1. Hvilken avdeling tilhører du? 
  

 Prosent 

Sentraladministrasjonen 24,4% 

Oppvekst og kultur 28,6% 

Helse og sosial 28,6% 

Teknikk og  miljø 18,5% 

N 119 

 

 
N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvilken avdeling tilhører du? 119 2,41 1,05 2,00 

 

2. Hvor ofte bruker du P360? 
 

 Prosent 

Flere ganger pr. uke 66,7% 

Noen ganger pr. måned 20,8% 

Noen ganger i halvåret 5,0% 

Sjelden eller aldri 7,5% 

N 120 

  

 

 
N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Hvor ofte bruker du P360? 120 1,53 0,89 1,00 

 

  

3. På hvilken måte har du fått opplæring i P360? (flere svar mulig) 
 

 Prosent 

Ved ansettelsen 9,2% 

Personlig veiledning fra arkivtjenesten 52,5% 

Opplæring/kurs 87,5% 

Utdelt materiale 25,0% 

Via kolleger 43,3% 

Fra min leder 6,7% 

Informasjon på intranett 13,3% 

På egen hånd 31,7% 

Jeg har ikke fått opplæring 3,3% 

Annet 3,3% 

N 120 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

På hvilken måte har du fått opplæring i P360? 

 (flere svar mulig) 
120 4,15 2,15 3,00 
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4. Jeg opplever at ansvar og fullmakter for arkivtjenesten er tilstrekkelig klargjort. 
 

 
Prosent 

Helt uenig1 1,7% 

2 3,4% 

3 11,0% 

4 19,5% 

5 22,9% 

Helt enig6 29,7% 

Ingen formening 11,9% 

N 118 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg opplever at ansvar og fullmakter for 

arkivtjenesten er tilstrekkelig klargjort. 

118 

 

4,67 

 

1,27 

 

5,00 

 

 
5. Jeg har god kjennskap til kommunens rutiner for journalføring. 
 

 Prosent 

Helt uenig1 2,5% 

2 1,7% 

3 15,1% 

4 26,9% 

5 37,8% 

Helt enig6 14,3% 

Ingen formening 1,7% 

N 119 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har god kjennskap til kommunens rutiner for 

journalføring. 
119 4,41 1,12 5,00 

 

 

 6. Jeg har tilstrekkelig kompetanse om P360 til å kunne bruke systemet. 
 

 Prosent 

Helt uenig1 4,2% 

2 5,9% 

3 20,2% 

4 21,0% 

5 32,8% 

Helt enig6 15,1% 

Ingen formening 0,8% 

N 119 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har tilstrekkelig kompetanse om P360 til å kunne 

bruke systemet. 
119 4,19 1,31 4,00 
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7. Kommunens retningslinjer for bruken av P360 er dekkende for mitt behov. 
 

 Prosent 

Helt uenig1 1,7% 

2 6,8% 

3 12,8% 

4 19,7% 

5 24,8% 

Helt enig6 18,8% 

Ingen formening 15,4% 

N 117 

   

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Kommunens retningslinjer for bruken av P360 er 

dekkende for mitt behov. 
117 4,36 1,31 5,00 

 

8. Kommunens arkivtjeneste gir tilstrekkelig veiledning om bruken av P360. 
 

 Prosent 

Helt uenig1 1,7% 

2 2,5% 

3 14,4% 

4 11,9% 

5 33,1% 

Helt enig6 30,5% 

Ingen formening 5,9% 

N 118 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Kommunens arkivtjeneste gir tilstrekkelig veiledning 

om bruken av P360. 
118 4,74 1,24 5,00 

 

9. Jeg kan bistå andre ved å svare på spørsmål om P360 
 

 Prosent 

Helt uenig1 9,2% 

2 11,8% 

3 21,8% 

4 21,0% 

5 21,8% 

Helt enig6 13,4% 

Ingen formening 0,8% 

N 119 

 

 

 

N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg kan bistå andre ved å svare på spørsmål om P360 119 3,75 1,50 4,00 
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10. Jeg vil gjerne øke kunnskapene mine om P360 
 Prosent 

Helt uenig1 3,4% 

2 5,1% 

3 6,8% 

4 16,9% 

5 24,6% 

Helt enig6 40,7% 

Ingen formening 2,5% 

N 118 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg vil gjerne øke kunnskapene mine om P360 118 4,81 1,36 5,00 

 

 

11. Alt i alt mestrer jeg P360 godt. 
  

 Prosent 

Helt uenig1 5,0% 

2 8,4% 

3 15,1% 

4 27,7% 

5 33,6% 

Helt enig6 9,2% 

Ingen formening 0,8% 

N 119 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Alt i alt mestrer jeg P360 godt. 119 4,05 1,29 4,00 

 

 

12. Er det områder innenfor P360 hvor du ønsker opplæring? 
 

 Prosent 

Nei 52,6% 

Ja 47,4% 

N 116 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Er det områder innenfor P360 hvor du ønsker 

opplæring? 
116 1,47 0,50 1,00 

 

13. Hvor ofte vil du si at følgende har skjedd i løpet av det siste året: 
Jeg har mottatt dokumenter direkte, men unnlatt å få de arkivert i P360. 

 

Navn Prosent 

Aldri 39,8% 

1-4 ganger 31,4% 

5-8 ganger 7,6% 

9 ganger eller mer 5,1% 

Vet ikke 16,1% 

N 118 

 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har mottatt dokumenter direkte, men unnlatt å få 

de arkivert i P360. 
118 1,74 0,86 2,00 
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14. Hvor ofte vil du si at følgende har skjedd i løpet av det siste året: 
Jeg har svart på mottatte dokumenter som skulle vært journalført, men som ikke er 
registrert i P360. 

  

 Prosent 

Aldri 41,5% 

1-4 ganger 29,7% 

5-8 ganger 5,9% 

9 ganger eller mer 4,2% 

Vet ikke 18,6% 

N 118 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har svart på mottatte dokumenter som skulle 

vært journalført, men som ikke er registrert i P360. 
118 1,67 0,82 1,00 

 

 

15. Hvor ofte vil du si at følgende har skjedd i løpet av det siste året: 
Jeg har laget dokumenter som skulle vært journalført, men som er sendt ut uten 
registrering i P360. 

 

  

 Prosent 

Aldri 53,0% 

1-4 ganger 29,1% 

5-8 ganger 0,9% 

9 ganger eller mer 6,0% 

Vet ikke 11,1% 

N 117 

   

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har laget dokumenter som skulle vært journalført, 

men som er sendt ut uten registrering i P360. 
117 1,55 0,82 1,00 

 

 
16. Hvor ofte vil du si at følgende har skjedd i løpet av det siste året: 

Jeg har mottatt epost som jeg burde ha registrert i P360, men unnlatt å gjøre det. 
 

 Prosent 

Aldri 38,5% 

1-4 ganger 29,9% 

5-8 ganger 7,7% 

9 ganger eller mer 8,5% 

Vet ikke 15,4% 

N 117 

 

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har mottatt epost som jeg burde ha registrert i 

P360, men unnlatt å gjøre det. 
117 1,84 0,96 2,00 



 

Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

 
 

17. Hvor ofte vil du si at følgende har skjedd i løpet av det siste året: 
Jeg har sendt epost som jeg burde ha registrert i P360, men unnlatt å gjøre det. 
 

 Prosent 

Aldri 40,0% 

1-4 ganger 28,7% 

5-8 ganger 6,1% 

9 ganger eller mer 8,7% 

Vet ikke 16,5% 

N 115 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har sendt epost som jeg burde ha registrert i 

P360, men unnlatt å gjøre det. 
115 1,80 0,96 2,00 

 

 

18. Hvor ofte vil du si at følgende har skjedd i løpet av det siste året: 
Dokumenter jeg skulle ha mottatt i P360, har blitt feilregistrert på en annen 
saksbehandler. 
 

 Prosent 

Aldri 40,7% 

1-4 ganger 31,4% 

5-8 ganger 5,1% 

9 ganger eller mer 2,5% 

Vet ikke 20,3% 

N 118 

 

 
N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Dokumenter jeg skulle ha mottatt i P360, har blitt 

feilregistrert på en annen saksbehandler. 
118 1,62 0,75 1,00 

 

  

19. Hvor ofte vil du si at følgende har skjedd i løpet av det siste året: 
Jeg har mottatt dokumenter i P360 som er feilregistrert på meg som saksbehandler 

 

 Prosent 

Aldri 40,5% 

1-4 ganger 43,1% 

5-8 ganger 7,8% 

9 ganger eller mer 3,4% 

Vet ikke 5,2% 

N 116 

  

 N Gjennomsnitt Standardavvik Median 

Jeg har mottatt dokumenter i P360 som er 

feilregistrert på meg som saksbehandler 
116 1,73 0,76 2,00 

 

 

 

  

http://www.follodr.no/
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Vedlegg 3. Utdrag fra Statsarkivets tilsynsrapport 

 

Statsarkivet gjennomførte stedlig tilsyn i Ås kommune 20.9.2012. Endelig tilsynsrapport er 

datert 3.12.2012, og hadde følgende oppsummering: 
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Ås kommune har redegjort for status i oppfølgingen pr. 12.06.2015: 
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Vedlegg 4. Rådmannens uttalelse 
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