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“«…brukes til å forstå 
samtid og fortid, og til 
å bevare og 
videreutvikle Norge 
som rettsstat og 
demokrati»
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§1 Lovens formål
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Hvordan holder vi oss oppdatert?

Tilsyn

Riksrevisjonens 
rapporter

Arkiv-
undersøkelser



Årlige arkivundersøkelser

Foto: Colourbox

Arkivholdet i kommuner (fra 2010) og statlige 
virksomheter (fra 2018)

Egenevaluering

Gir oss et årlig statusbilde for hele 
forvaltningen – mye av de samme 
utfordringene

Ikke ferdig behandlet i år – kan spore noe 
positiv endring



Tilsyn

Foto: Colourbox

Kanal for kommunikasjon 

Innsikt i utfordringer og utvikling

Riksrevisjonens rapport 2010 og 2017



Tilsynene i 2018 (og litt 2019)

60 (13 stat – 47 kommune) 

294 pålegg

Fremdeles ingen kommuner (til 2018) uten pålegg 
(lov/forskriftsbrudd) 64 stedlige 

(49 kommune) 

6 ad-hoc

70 tilsyn i 2019



Tingenes tilstand

Utydelig ansvarsfordeling for arkivarbeidet

Lav bemanning – særlig i kommunal sektor

Mangel på oversikt, rutiner mm over arkivdanning i 
fagenheter

Manglende planer og tiltak for langtidsbevaring

Foto: Colourbox



Papir på strøm…?



Kommunens arkiv?

Arkivverdig dokumentasjon som lagres i ulike digitale 
løsninger

Ett arkivsystem og en rekke fagsystemer 

Arkivverdig dokumentasjon og arkivsystem: f.eks. System for 
konkurransegjennomføring, løsning for generell 
saksbehandling, arkivsystem, fagsystemer per sektor

Sammenslåingsfokus: Kommunen må håndtere 
dokumentasjon og etablere eventuelt arkivsystem før 
sammenslåingstidspunktet



FAKTA

Totalt 67 system

22 system de selv 
vurderer som 
uttrekkskandidater

En litt mindre kommune 
– systemer/fagsystemer

Hva ER arkivet da?
Kommunen er mangfoldig…

ePhorte – sak/arkivsystem eXtensor –fysio/ergoterapi Famacweb – Kommunale

bygg

Gerica Pro -

Omsorgstjenester

HK data - PPT HS Pro - Helsestasjon

IST skole -

skoleadminstrasjon

IST barnehage/SFO K-2000 – sak/arkivsystem

PPI - PPT SamPro – Individuell plan 

(oppfølging klienter)

SATSskule – Admin.syst

lærer/elev

Sosio –

Sosialtjeneste/flyktning

SpeedAdmin – Musikk og

kulturskole

System X/Medilink Software 

AS – Pasient/legejournal

Visma Familia – Barnevern Visma barnehage –

Barnehage

Visma flyktning –Flyktning

Visma kulturskule -

kulturskole

Visma velferd – Sosialtjenste Visma vaksenopplæring - VO

WinMed allmenn –

Allmennlege journal

WinMed helsestasjon -

Helsestasjon

WIS Skole -

Skoleadministrasjon



Sosiale medier…?



De syv vanligste pålegg

Dokumentere elektroniske systemer (Journal/arkivsystem og 
fagsystemer 

Arkivplan

Arkivuttrekk (fra journal- og arkivsystem og fagsystemer)

Kvalitetskontroll journal- og arkivsystem

Ordning/listeføring papirarkiver

Arkivlokaler

Arkivansvar og organisering av arkivarbeid



FAKTA

64 stedlige 
(49 kommune) 

6 ad-hoc

70 tilsyn i 2019

Risikovurdering 2019

Risikokalkuleringsmodell - høy, medium eller lav 
risiko
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Møre og Romsdal

Aust-Agder

Vest-Agder

Trøndelag

Sogn og fjordane

Oslo

Troms – Romsa

Oppland

Hedmark

Buskerud

Rogaland

Finnmark – Finnmárku

Telemark

Østfold

Akershus

Vestfold

Hordaland

Nordland

* Kommuner, fylkeskommuner og bydeler/avdelinger (Oslo)

Arkivverkets risikovurdering for 2019
Andel kommunale virksomheter* med høy risiko,

sortert etter fylke (n-490)



Vi spør slik som dette:

• Kan du si noe hvordan din organisasjon tar kontroll på den produserer av 
arkiv? 

• Hva dekker Arkivplanen deres av dokumentasjon og systemer?

• Fortell om hvordan dere sikrer 
informasjonen/dokumentasjonen/arkivene for ettertiden. 

• Vis oss hvordan dere tenker omkring dokumentasjonen som nå blir 
produsert i IKS, kommunale foretak osv. 





Svar kommuneundersøkelse 2019



Svar kommuneundersøkelse 2019 

Minimum Maksimum Gjennomsnitt Respondenter

Antall journalposter med status R med 
dokumentdato eldre enn 3 måneder

0 71 066 1 008 407

Antall journalposter med status F med 
dokumentdato eldre enn 3 uker.

0 89 965 1 308 407

Antall journalposter med status S med 
dokumentdato eldre enn 3 uker.

0 35 219 210 407

Antall journalposter med status M med 
dokumentdato eldre enn 3 måneder.

0 36 246 270 408

Antall utgående journalposter 2018 0 381 090 12 559 407

Antall inngående journalposter fra 2018 0 252 542 13 226 406

SAK/ARKIVSYSTEM I KOMMUNEN





Vårt mål er felles

Gode arkiver og dokumentasjon

Støtte og styrke demokrati og kultur

Gode alliansepartnere

Trenger dere noe fra oss?

Kjerei@arkivverket.no, tlf 9208 9207 

post@arkivverket.no

mailto:Kjerei@arkivverket.no
mailto:post@arkivverket.no

