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Tilsyn med  
arkiv i kommunal sektor – funn og erfaringer 

http://www.clipartbest.com/clipart-nTX8GdAnc 



Tilsyn – hvilken rolle har Arkivverket? 



Arkivverket  

 

 

     Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, 
Hamar, Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Bergen og Stavanger, 
Samisk arkiv og Norsk Helsearkiv. 

 

Arkivverkets viktigste oppgaver: 

 

• Ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter 

• Gjøre materialet tilgjengelig for bruk 

• Føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og 
kommunene 

• Bidra til at private arkiver blir tatt vare på 
 

 
Foto: IF. Rigsarkivet i København 



 arkivmateriale fra statlige institusjoner og kontor 

  

 flere små og store privatarkiv. Flere av disse 
dokumenterer ulike sider ved oljeindustrien 

 

 spesialmagasin for fotografisk materiale og for 
kart og tegninger  

 

  ca. 15 000 hyllemeter arkivmateriale 

 

 antall saker pr. år ca. 3500 

Statsarkivet i Stavanger 

Foto: Anne Karin Jåsund, SAS 



Arkivlovens formålsparagraf 

§ 1. Føremål.  
•        Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har 

monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld 
rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at 
desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for 
ettertida. 

 
 
 
§ 6. Arkivansvaret.  
•        Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera 

ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som 
informasjonskjelder for samtid og ettertid. 



Tilsyn i forhold til regelverk 

 

 

• Arkivlova  

     http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-126 

 

• Forskrift om offentlege arkiv  

      http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-12-11-1193 

 

• Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser 
om behandling av offentlige arkiver 
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01-1566 
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Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og 
tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor  (2010) 

• Målet for Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad 
Kulturdepartementet har ivaretatt sitt overordnede ansvar for å sikre at bevaringsverdig 
arkivmateriale i kommuner og fylkeskommuner blir tatt vare på og gjort tilgjengelig. 

 

• Undersøkelsen viser: 

       -  manglende sikring og tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet i kommunal sektor 

       -  økt risiko for at mye bevaringsverdig dokumentasjon går tapt  

       -  mangelfull styring og oppfølging fra Kulturdepartementet  

       -  at få elektroniske systemer er laget med tanke på at bevaringsverdig dokumentasjon skal  

           sikres for framtiden, spesielt i forhold til fagsystemene  

 

• Riksrevisjonen mener at undersøkelsen viser at det er høy risiko for tap av elektronisk 
dokumentasjon som har stor rettslig, forvaltningsmessig og historisk betydning både for 
individ og samfunn.  

 

• https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/arkiv.aspx 

 

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/arkiv.aspx




Sikre at bevaringsverdige arkiv blir tatt vare på og kan 

tilgjengeliggjøres. Det betyr å kontrollere at arkivdanning skjer i 

samsvar med arkivlov og –forskrifter. Sentralt: sikre autentisitet, 

integritet og kontekst 





Bevarings- og kassasjonsbestemmelser. Veiledning 



Tema for tilsynet 

 Arkivorganisering og –rutiner 

 

 Elektronisk arkiv 

 

 Papirarkiv 

 

 Arkivlokaler  



Gjennomføring av tilsyn 
  Før tilsynsbesøket 

     -  Brev med varsel om tilsyn og to kartleggingsskjemaer 

       -  Innsending av ferdig utfylte kartleggingsskjemaer og  

       bekreftelse av dato for besøket 

       - Skisse til rapport 

 Tilsynsbesøket – tidsplan og deltakere 

 Etter tilsynsbesøket 

    - foreløpig rapport skrives og sendes til kommunen for 
kommentarer 

     - endelig rapport utarbeides og sendes til kommunen 

     - rapport publiseres 

     - evt. oppfølgingsmøte  

 



Rapport fra tilsynet skal si noe om: 

 

• Bakgrunn, mål og hensikt 

• Omfang 

• Resultat (avvik, anmerkninger og lignende) 

• Oppfølgingsplan/tilbakemeldingsplan 

Kilde: Styrende dokumenter for tilsyn. Et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, 
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Petroleumstilsynet, Klima- og forurensingsdirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens strålevern. Godkjent 1. 
juni 2011. Side 16. 

Deltakere 



http://www.astridterese.no/2015/04/30/oppsummering-april-2015/ 



Funn og erfaringer 

• IKA får skryt for god veiledning og oppfølging og for høy 
kompetanse på elektroniske arkiv 

• Rutiner for utlån av arkivsaker 

• Rådmann – arkivtjeneste 

• Rutiner for bruk av sosiale medier i forhold til saksbehandling 

• Oversikt over elektroniske fagsystemer 

• Interkommunale selskaps forhold til arkivloven 

 

http://www.dagbladet.no/2011/10/03/kultur/bok/litteratur/litteraturanmeldelser/anmeldelser/18377975/ 



Tilbakemeldinger på tilsyn 

• Bra med bruk av spørreskjema i forkant 

• God dialog i forkant 

• Hyggelig og faglig tilsynsbesøk 

• Åpen og ærlig dialog i hele prosessen 

• Bra med fokus på elektroniske arkiv 

• Ønske om mer fokus på interkommunale selskap i 
forhold til arkiv 

• Bevisstgjøring rundt egne arkivrutiner 

• Intern kompetanseheving 

http://www.trooglivssyn.no/index.cfm?id=406034 



Målet med tilsynet er å vurdere kommunens ryddighet i forhold til gjeldende regelverk 
med tanke på fremtidig tilgjengelighet for kommunen selv og for eksterne brukere!  

Takk for oppmerksomheten! 

http://shivssixthsense.blogspot.no/2010/01/clean-desk.html 


