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Kristiansund kommune 

• Møre og Romsdal 
• 24 500 innbyggere ( 2014) 
• 1800 faste ansatte (2014) 
• Enhet IKT- og Dokumentsenter  

• Sentralt arkiv/Dokumentsenter med 2 arkivkonsulenter og 
en arkivleder 

• Politisk sekretariat 
• Merkantile på ytre enheter som arbeider med arkiv  

(skole, barnehage, teknisk mm.) 
• Medlem av interkommunalt samarbeid IKT ORKidé 

Egen sak-arkivgruppe (13 kommuner) 
 

 



Varsel om tilsyn 

Innen 15.08.2014 ønsker vi å få tilsendt (helst 
i elektronisk form), kopi av arkivrutiner, 
arkivplan og den dokumentasjonen som er 
etterspurt over.  





Tilsynsdagen 

 

 

 

 



Tilsyn, informasjon, veiledning og 
dialog 
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Elektronisk arkivplan 



Arkivorganisering og arkivrutiner 



Arkivorganisering og arkivrutiner 



Sak/arkivsystem  



Tilsynsrapport 



Vi ber Kristiansund kommune så snart som 
mulig, og senest innen 31. Mars 2015, 
utarbeide og oversende en plan med dato for 
når og hvordan de påpekte avvik vil 
bli håndtert. 

Selv om svært mye er bra, har vi i vår rapport 
anmerket noen avvik – eller 
oppdateringer som må gjøres: 



Tilsynsrapport 
(avvik og oppdateringer) 

…Arkivplanen må revideres og oppdateres når det gjelder foretak som kommunen 
eier og interkommunalt samarbeid kommunen er medeier i.  

…Dokumenterte rutiner for arkivdanning i fagsystem, kommunens foretak og 
interkommunalt samarbeid. 

…Etterslep på uordnede eldre og avsluttede arkiver. 

…uttrekk og deponering 



Interkommunale samarbeid 

…Arkivplanen må revideres og oppdateres når det gjelder foretak som kommunen 
eier og interkommunalt samarbeid kommunen er medeier i.  



NB! Dokumentere rutiner for arkivdanning i kommunens foretak og interkommunale samarbeid NB! Dokumentere rutiner for arkivdanning i kommunens foretak og interkommunale samarbeid 

Avtaler & vedtekter 



Vi har oppdatert vår arkivplan. Fanen “interkommunale 
samarbeid” er opprettet i venstremenyen i planen og 
kommunens Eierskapsmeldinger tilbake til 2008 er nå lastet ned 
i planen.  
 
I disse finner man en oversikt over foretak som kommunen eier 
og interkommunale samarbeid som kommunen er medeier i, 
samt interkommunale selskap og aksjeselskap.  
 
Se link til Arkivplan: Interkommunale samarbeid 

Svar… 



Fagsystem 
…Dokumenterte rutiner for arkivdanning i fagsystem, kommunens foretak og 

interkommunalt samarbeid. 



Kommunen har startet prosessen med å lage gode rutiner for 
arkivdanning i fagsystem, både for de som har en 
eksportfunksjonalitet til kommunens sakarkivsystem (f.eks. 
skole og barnehage) og fagsystem uten eksport- og 
arkivfunksjonalitet.  
 
Link til Arkivplan: Post- og dokumentbehandling 

Svar… 



Bestandsoversikt 
…Etterslep på uordnede eldre og avsluttede arkiver. 



Kristiansund er medlem av IKA MR hvor vi har 
deponert mengder av  arkivmateriale de senere 
år(både saksarkiv og personarkiv). Vi har fremdeles 
mange eldre og avsluttede arkiv som liggende i 
Bortsettingsarkiv / fjernarkiv. 
 
En oversikt over gjenstående arkivmateriale som ikke 
er deponert og kostnadsoverslag/ressursbruk er 
nå utarbeidet, se link til arkivplan Bestandsoversikt 

Svar… 



…uttrekk og deponering 

Arkivdel Sak1 skal avleveres i løpet av sommeren/høsten 2015 
(planlagt oppstart juni 2015). 
 
Til orientering har vi siden sist opprettet nye arkivdeler for 
avsluttede objekt (personalmapper, elevmapper og 
barnemapper). Dette forenkler b.la. periodiseringen og 
kommende deponering 



Lovverk 
Tilsyn - avvik og pålegg  
Nasjonale føringer 
Strategier 
Kommunereformen 
Digitalisering 
 
 
 
 

Ressursbehov 
Drift, daglige gjøremål 
Arkivplan  
Effektivisering/innsparing 
Kompetanse 
Kvalitet 

HVERDAGEN UTFORDRINGER 

Rådgivning 
& 

kurs 



• God dialog - erfaringsutveksling 

• Konkrete tilbakemeldinger 

• Arkiv på dagsorden hos ledelse  

• Viktig med en oppdatert arkivplan 

• Fokus på arkivdanning i fagsystem, foretak og interkommunalt 
samarbeid (rutinebeskrivelser) 

• Fokus på kommunereform 

• Etterslep på eldre og avsluttet fysiske arkiv 



«Jobbe smartere, 
ikke hardere»  



Spørsmål? 


