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KOMMUNEREFORM – ARKIV OG DOKUMENTASJONSFORVALTNING

Informasjonsmøte for kommuner i Akershus

torsdag 18. januar 2018 kl. 12.00-14.00

Kolben kulturhus, Oppegård

Pétur Kristjánsson, seniorrådgiver i Arkivverket

Sigrun Rasmussen, spesialrådgiver i Arkivverket
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KOMMUNEREFORM – ARKIV OG DOKUMENTASJONSFORVALTNING

Tema: Arkivmessige konsekvenser ved 
kommunesammenslåing

Agenda: 
12:00-13:00 Innledning fra Arkivverket

13:00-13:10 Pause

13:10-14:00 Spørsmål og dialog
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KOMMUNEREFORM – ARKIV OG DOKUMENTASJONSFORVALTNING

Arkivverkets rolle - hva gjør Arkivverket – hva er arkiv
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Hvor finner du Arkivverket i 2017

• Ledes av Riksarkivaren i Oslo

• 9 steder i landet

• 8 Statsarkiv

• Norsk helsearkiv

• Samisk arkiv

Samisk arkiv

Norsk helsearkiv
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Hvem gjør hva i Arkivverket

• Tre fagavdelinger

• Innovasjon

• Forvaltning

• Publikum

• To staber

• Styring og strategi

• Kommunikasjon og formidling

• Interne tjenester



6

Arkivverket – hva skjer i forhold til kommunene 1

• Innovasjon

• SKATE

• MODARK

• Sektorsamarbeid
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Arkivverket – hva skjer i forhold til kommunene 2

• Dokumentasjonsforvaltning

• Ny tilsynsmetodikk

• Ny nettside

• Vedlikeholde veileder om 
kommunereform

• Foredrag og delta i 
samarbeidsfora  
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Hva er arkiv i en kommune i dag?
• Mange forbinder arkiv med dette….

• Eller kanskje et sakarkivsystem

• Arkivloven: 

• Kommunale arkiv =  dokumenter som blir til som 
ledd i kommunens virksomhet

• Dokument = logisk avgrenset informasjonsmengde 
som er lagret på et medium for senere lesing, 
lytting, fremvisning eller overføring
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Hva er arkiv?

IB
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Forvaltningsorgan

Behov og forventninger
Arkivinstitusjon

Skape Bruke og

forvalte

Overføre Motta      Vedlikeholde  Tilgjengeliggjøre

Arbeidsprosesser for arkiv - det store bildet

Lage og sende

arkivversjon

Arkivskaper Arkivdepot
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KOMMUNEREFORM – ARKIV OG DOKUMENTASJONSFORVALTNING

FASE I – Hva må kommunen gjøre før vedtak?
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Arkivfaglige utfordringer - organisatoriske anbefalinger 

• En kommunesammenslåing får store konsekvenser for arkivene

• Arkiv fra nåværende kommuner skal avsluttes og avleveres til depot

• Arkiv og arkivfunksjon skal etableres i ny kommune

• - og ikke minst pågående saker skal overføres, følges opp, besvares og 
gjenfinnes i den nye kommunen, - helst fra dag én 
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Arkivfaglige utfordringer - organisatoriske anbefalinger 

• Sammenslåingsfasen er hektisk – det er mye som skal på plass – ofte 
med korte tidsmarginer

• Start så tidlig som mulig med å: 

• Skaffe seg oversikt

• Sikre arkivarbeidet nødvendige ressurser og forankring

• Konkrete tiltak
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Skaffe seg oversikt - ta i bruk sjekklisten

1. Er kommunen tilknyttet en kommunal arkivinstitusjon?
2. Har kommunen en ordning for langtidsbevaring av papirarkiv og digitale arkiv eller er det inngått en avtale med 
en kommunal arkivinstitusjon om dette?
3. Har kommunen en arkivplan og er den oppdatert?
4. Omfatter arkivplanen alle typer arkiv inkl. fagsystemer og arkiv på alle tjenestesteder?

5. Har du som arkivleder oversikt over hvilke interkommunale samarbeid kommunen har inngått?
6. Har du som arkivleder oversikt over hvilke oppgaver og tjenester som er satt ut til private og hva avtalene sier 
om arkiv?
7. Har kommunen utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan eller på annen måte nedfelt skriftlig hvor lenge 
kommunens dokumentasjon skal bevares?
8. Har din kommune overført alle eldre og avsluttede bevaringsverdige papirarkiver til depot (lokal arkivinstitusjon 
eller annet egnet arkivlokale) for langtidsbevaring?
9. Er disse arkivene ordnet? Hvor stor er ordningsjobben som evt. gjenstår?
10. Er det tatt uttrekk av avsluttede fagsystemer og historiske sakarkivbaser med tanke på langtidsbevaring fra 
systemer med bevaringsverdig innhold?
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Sikre arkivarbeidet nødvendige ressurser og forankring

En svært viktig fase for å skape forståelse for de arkivfaglige utfordringer

• Ta initiativet selv – ikke vent!

• Utarbeid et arkivfaglig konsekvensnotat til kommunens rådmann og din nærmeste leder 
(forankring og «forhåndsvarsling»)

• Utarbeid en politisk orienteringssak, pek på konsekvenser og sørg for at det politiske miljø 
en informert. 

• Om mulig: likelydende sak for alle sammenslående kommuner

• Kontakt arkivleder/arkivansvarlig i de sammenslående kommunene

• Bli kjent

• Kartlegg aktuelle personer som kan tenkes å bidra i prosessen

• Forsøk å få til lik forankring – ensartet tilnærming for faget
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Konkrete tiltak

• Oppdater (eller utarbeid) arkivplan

• Utarbeid bevarings- og kassasjonsplan

• Vurder hva som kan overføres til arkivdepot

• Ordne avsluttede papirarkiver

• Planlegg uttrekk av avsluttede systemer

• Foreta kvalitetssikring av sakarkivsystemene
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Endringer i forskrift om offentleg – f.o.m. 1.1.2018

• § 1 Arkivansvaret i offentleg organ

• § 4 Arkivplan og internkontroll

• § 21 Arkiv etter organ som blir lagd ned eller får ny 
status
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Starte forberedelser for sammenslåingsfasen

• Etablere arkiv for prosjektorganisasjon/interimkommune

• Sikre god dokumentasjonsforvalting i ny kommune

• Etablere ny arkivtjeneste

• Etablere arkiver i ny kommune

• Avslutte eksisterende arkiver
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Etablere arkiv for prosjektorganisasjon/interimkommune 

• Det er viktig opprette et eget arkiv for 
interimkommunen/prosjekt «ny kommune» så tidlig som 
mulig

• Arkivet skal holdes adskilt fra de gamle kommunenes arkiver 
og den nye kommunens arkiver 

• En av arkivlederne i de gamle kommunene bør få delegert 
ansvaret for prosjektorganisasjonens arkiv
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Risikofaktorer og suksesskriterier

• Tid er den viktigste faktoren

• Manglende forståelse for fagets kompleksitet - kan gjøre at 
beslutninger fattes på manglende grunnlag – dette kan gi 
følgefeil utover i prosessen og i ny kommune

• Åpenhet og godt system for fildeling på tvers av kommunene

• Prosess for forankring og forståelse for kompleksiteten, både i 
kommunenes ledelse og i organisasjonene
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Bruk sammenslåing til å tilrettelegge for fremtiden
- Ny teknologi innebærer trusler og muligheter
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Riksarkivarens anbefalinger til kommunene

➢ Skaffe seg oversikt 

➢ Dokumenter prosessen (eget arkiv)

➢ Tenk helhetlig

➢ Arkiv i informasjonsforvaltning og arkitektur

➢ Arkiv, personvern og informasjonssikkerhet

➢ Involver arkivtjenesten 

➢ Behov for tilgang til dokumentasjon
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KOMMUNEREFORM – ARKIV OG DOKUMENTASJONSFORVALTNING

FASE III – Hva må gjøres i ny kommune?
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Hva bør gjøres i ny kommune?

• Gjøre opp status for arkivarbeidet – hvilke oppgaver gjenstår 
fra sammenslåingsprosessen?

• Kvalitetssikre og oppdatere arkivplan og bevarings- og 
kassasjonsplan

• Evaluere arbeidet som ble gjort i fase II – hva fungerte og hva 
må endres?

• Utarbeide eller oppdatere langsiktige planer og strategier for 
arkivarbeidet i kommunen
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Interkommunale samarbeid

• Nye samarbeids- eller selskapsavtaler må inngås

• Kommunesammenslåing får konsekvenser også for kommuner 
og fylker som ikke slås sammen

• SAMDOK utarbeider en veileder for arkiv i interkommunale 
samarbeid – beste praksis

• Samarbeidsmodell og selskapsform bestemmer om 
samarbeidet omfattes av Arkivlovens kapittel II Offentlige 
arkiver
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Riksarkivarens anbefalinger til kommunene

➢ Sørg for at arkivtjenesten i den nye kommunen har 
riktig organisering, bemanning og kompetanse til å 
håndtere den nye kommunens behov

➢ Bruk tiden og pengene fornuftig – prioriter og sett av 
midler

➢ Bruk kompetansen i de kommunale 
arkivinstitusjonene

➢ Ha en strategi for langtidsbevaring

➢ Gjennomfør en evaluering og lag en plan for 
gjenstående arbeid
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Avsluttende kommentar – hva er viktig fremover?

Kommunens dokumentasjon og arkiv er fundamental for en velfungerende organisasjon 

-> Start arbeidet med kommunale arkiv i sammenslåingen allerede nå

-> Det finnes mye veiledningsmateriell og miljøer som kan bistå om dere trenger hjelp 

Digitalisering er kommet for å bli – bruk mulighetene en ny kommune gir dere til å legge 

grunnlag for fremtiden. 

-> Det skapes enorme mengder informasjon og dokumentasjon - det å sortere ut det som har verdi, 

vil bli en enda viktigere oppgave enn det noen gang har vært


