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Agenda

Byen og etaten 

Dokumentsenteret – om oss 

E-etat: E-arkiv og saksbehandling – en elektroniske reise

Publisering på internett - ny offentlighetslov

Kvalitet i alle ledd



Hovedstad

• 560.000 innbyggere

• Høy byggeaktivitet

• Byen vokser innenfra

• Stor transformasjonsgrad

• Høyt konfliktnivå i enkeltsaker



Fra de store sakene….



til de små sakene…



Organisasjon per januar 2010

X



Dokumentsenteret – Om oss

Oppgaver 

• Ansvaret for håndtering av etatens daglige 

innkommende og utgående post, i både i analog og elektronisk form

• Vedlikehold av etatens analoge og elektroniske arkiver – elektronisk arkiv fra 2006 

• Ansvaret for å publisere en postliste og dokumenter på etatens 

saksinnsynsløsning på internett

• Ansvaret for biblioteket og den interne budtjenesten

• Støtte og veiledning til etatens saksbehandlere ved servicevakttjenesten

Tørre tall og fakta 2009

• 35 medarbeidere, faste og vikarer, inkludert et restanseprosjekt 

• Ca 7000 hyllemeter analogt arkiv  

• ca 60 000 elektroniske saker 

• ca 17 000 utlånte saker og dokumenter i saker tilbakelagt i arkivet 

• ca 4000 telefoner og 1500 besøk til vår servicevakttjeneste  

• 107 022 journalposter registrert i Doculive 

• 613 518 sider skannet  



E-strategi 

 Plan- og bygningsetaten har et mål om å være en 

ledende e-etat 

 Effektive arbeidsprosesser gjennom e-saksbehandling 

og e-samhandling med andre parter

 Døgnåpen forvaltning 



E-etat – en elektronisk reise……….

Papirarkiv og manuelle prosesser

Full elektronisk 

samhandling og 

tjenester

Elektronisk 

arkiv og saksbehandling og

delvis elektronisk samhandling 

og elektroniske tjenester

Elektronisk arkiv og 

delvis manuelle prosesser

Gjenfinning, 

langtidslagring

Effektivite

t

Kunnskaps-

organisasjonen



E-etat – den elektroniske reisen fortsetter…

e-arkiv

e-godkjenning 

av innsendte vedlegg

e-saks-

postkasse

e-godkjenning av 

utgående

dokument

01.01.2006 fra oktober 2005 fra mai 2006 fra høsten 2006



 E-kommunikasjon med samarbeidsparter og kunder / samhandling 

 Samhandling krever tilpasninger, samarbeid/samkjøring i begge ender for å 

kunne nyttiggjøre seg gevinstpotensialet

 Ulike nivåer på e-kommunikasjon

• e-post

• Skjema

• Byggsøk

• e-utveksling

• AltInn

• MinSide

• SMS

E-etat – den elektroniske reisen videre…



E-etat – den elektroniske reisen – gevinster  

 Gjenfinning

 Tilgjengelighet

 Gjenbruk og deling

 Sporbarhet 

 Parallellarbeide

 Deling / distribusjon 

 Kvalitet 



Så kom publisering på internett – hva nå ?

Bystyret i Oslo vedtak 29.08.07 - Bystyret traff i møte 29.08.2007, sak 295, 

slikt vedtak:

”Byrådet bes om å bevirke at alle offentlige deler av dokumenter i Plan- og 

bygningsetaten og ellers i kommunen som ikke er unntatt offentlighet, gjøres 

elektronisk offentlig tilgjengelige i forbindelse med registreringen av ut- og 

inngående post (og registrerbar fjernkommunikasjon).”



Nye utfordringer og krav ved publisering 

 Mer inngående vurdering av dokumentenes innhold 

 Mer nøyaktighet ved registrering av saker og dokumenter

 Etablering av kriterier for offentlige dokumenter som ikke bør gjøres 

tilgjengelig på internett

 Jobben vi gjør blir synlig for alle – mange kvalitetssikrere 

 24-7



Unntatt publisering (UP)

 Dokumenter som inneholder personnummer 

 Dokumenter som ikke egner seg på Internett på grunn av for 

eksempel sjikanelignende påstander 

 Dokumenter som avsender selv ber om at ikke legges ut 

 Ulovlighetssaker i henhold til plan- og bygningsloven 

 Tegninger

 Måle- og delesaker, for eksempel seksjoneringssaker publiseres 

ikke fordi disse i hovedsak omfatter tegninger eller dokumenter 

med personnummer 



Dokumentvisning - Doculive vs internett

Internett

Doculive



Nøkkeltall Saksinnsyn februar 2010

Tilvekst Doculive 

2009

Internett

Totalt

Saker 15 300 130 000

Dokumenter 130 000 815 000

Filer

320 000

Hvorav 185 000 til 

internett

350 000

Antall daglig 

besøkende

600

http://www.medlemsnytt.no/images/hovedsidebilder/dokument.gif


Fra lokalavisa Nordstrands blad 

12 mars 2010 



Kvalitet i alle ledd – riktig første gang

 Nye krav til arkivarrollen 

 Mer synlig i hele organisasjonen 

 Saksbehandlerrolle  

 Helhetsforståelse – saksprosesser 

 IKT og systemforståelse 

 Tilrettelegging 

 Håndtering av analoge OG elektroniske saker



Kartverk 

Filbehandlin

g og 

filimport   

Gate / 

adresseregiste

r 

Skannin

g 

Kompetanse

Skriveregler 

Standardtekster 

Intranett

Rutiner 

Hjelpemidle

r 

Lover og 

forskrifter

Arkivplan

Måleparametre

Matrikkel



Kvalitet i alle ledd – riktig første gang forts. 

 Større krav til tidsfrister og tilgjengelighet 

 Kvalitetskontroll og kvalitetsstyring 

 Produksjonsrapportering 

 Målstyring og målbarhet på det vi gjør 




