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UTFORDRINGER OG 

OPPDAGELSER 

Mette Wiik, Sekretariatsleder  

Sandefjord kommune 



VÅRT GAMLE ARKIV 

• Riksarkivaren fører tilsyn med arkiver i 
offentlige organer jfr arkivloven. 

 

• Sandefjord kommune fikk tilsyn i 2013 med 
påfølgende tilsynsrapport. 

 

• Det ble gitt flere pålegg om endring av rutiner 
og arkivplassering 

 







Samarbeid og sammenslåing 

• Stokke tok kontakt allerede i nov 2014. For å 
starte samtaler rundt arkivsituasjonen. 

 

• Vedtak fattet i alle tre kommunene om at det 
igangsettes en prosess mot søknad om 
kommunesammenslåing. 

 

• Resultatet ble dette dokumentet, som legger 
mange føringer for det videre arbeidet. 



Forhandlingsutvalgets utredning 

• Signert 19.12.2014 

 

 



Felles søknad: 

• Den 05.02.2015 samles alle tre by-
/kommunestyrer – SAS (Stokke, Andebu og 
Sandefjord. Og felles vedtak om å søke om 
sammenslåingen er på plass. 

 

• Det blir opprettet en Fellesnemnd og et 
Partssammensatt utvalg som består av 
folkevalgte fra SAS kommunene. 



Arkiv mot 01.01.2017 

• Fellesnemndas vedtak av 19.05.2015: 

1. I nært samarbeid med rådmennene får koordinator 
fullmakt til å starte kartleggingsarbeidet i de 2 
kommune innen områdene: 

A. IKT 

B. Personal/HR 

C. Interkommunalt samarbeid og interkommunalt eierskap. 

D. Arkiv 

2. Innenfor hvert kartleggingsområde opprettes det 
arbeidsgrupper med representanter fra hver 
kommune. 

3. Ansattes representanter innkalles til å delta i 
arbeidsgruppene. 

4. Arbeidsgruppe personal/HR utarbeider utkast til 
omstillingsavtale 



Utfordringer og oppdagelser: 

• Et dokument til gjennomlesing før vi starter 
arbeidet med utarbeidelse av vår rapport til 
Fellesnemndas møte 22.09.2015: 

 



Rapport status kartlegging. 



Vi går mot sammenslåing:  

• 01.01.2017 er vi en ny kommune. 

 

• Kommunen skal hete Sandefjord. 

• Kravspek. er utarbeidet og anskaffelsen er i gang av nytt 
sak og arkivsystem, vi håper at det er operativt innen 
konstituerende kommunestyremøte 19. oktober 2016. 

• 16. mars la vi ut anskaffelse av sak- og arkivsystem på 
Doffin 

• Alle våre gamle arkiver skal ha et skarpt skille. 

• Alle dokumenter som produseres etter denne dato skal ha 
ny heading, nytt org.nr. og arkiveres i nytt arkiv. 

• Mye arbeid gjenstår, men vi er på vei, og vi tror vi fint skal 
få til en god løsning og at arkiv er ivaretatt for fremtiden. 



• 15. mars vedtok Fellesnemnda at nye 
Sandefjord går inn i et samarbeid med IKA 
Kongsberg. 

 

 

• Prosjektgrupper er opprettet og igangsatt 



Hovedprosjekt 
Sikre dokumentforvaltningen 

for nye Sandefjord 

Delprosjekt 1 

 

Anskaffelse av ny sak- og 
arkivløsning 

Mandat: 

Forestå anskaffelse av nytt 
sak og arkivsystem, 
forberede implementering og 
nytt system tas i bruk til KST 
møte 19.10.2016 

Delprosjekt 2 

 

Beslutte ny depotløsning 

Mandat:  

Utarbeide 
beslutningsgrunnlag for valg 
av ny depotløsning.  

Delprosjekt 3 

 

Utarbeide ny arkivplan 

Mandat:  

Utarbeide utkast til ny 
arkivplan basert på verktøyet 
arkivplan.no 

Delprosjekt 4 

 

Organisering av  politisk 
sekretariat 

Mandat:  

Gi forslag til struktur, 
funksjoner og innhold.  
Foreslå organisering 
(desentralisert – sentralisert) 

Vurdere ressursbehov, behov 
for digitalisering i tråd med 
effektmålene, spesielle krav 
til lokalisering og vurdere det 
organisatoriske forholdet til 
dokumentsenter/arkivleder.  

Delprosjekt 5 

 

Organisering av post-
arkiv/dokumentsenter og 

arkivleder 

Mandat:  

Gi forslag til struktur, 
funksjoner og innhold. 
Vurdere arkivleders rolle.  
Foreslå organisering 
desentralisert – 
sentralisert/dokumentsenter.  

Vurdere ressursbehov, behov 
for digitalisering i tråd med 
effektmålene. Utarbeide 
kravspek og 
stillingsbeskrivelse 
arkivleder.  

Vurdere spesielle krav til 
lokalisering og det 
organisatoriske forholdet til 
politisk sekretariat.  

Delprosjekt 6 

 

Kartlegge arkivrelevante 
avtaler 

(ikke igangsatt) 

AKTIVITETER, feks 

- - Kartlegging av avtaler, 
herunder oppsigelsestid 

- Forhåndsvarsle der mulig 

- Samhandlende fag 

- Pix-edit 

- BEST/EDU 

- Andre «sikre» løsninger 

- Kobling hjemmesider og 
intranett 

Delprosjekt 7 

 

Kartlegge og avslutte aktive 
arkiver 

Mandat:  

Kartlegging og bidra til 
avslutning av aktive arkiver i 
eksisterende kommuner. 

 



Arbeidsgruppene 

• Arbeidsgruppe politisk sekretariat har 
15.04.2016 avlevert sin rapport 

• Arbeidsgruppe dokumentsenter har 
21.04.2016 avlevert sin rapport. 

• Arbeidsgruppe kartlegge og avslutte aktive 
arkiver er igangsatt. 

• Arbeidsgruppe ny arkivplan ledes av Torleif 
Lind, IKA Kongsberg. 



Og til slutt…  

 

• Mai 2016 bestemmer vi oss for nytt sak og 
arkivsystem. ACOS vinner anbud. 

• Nå skjer det mye og det går fort. Det er gøy å 
være med og ikke minst skaper disse 
prosessen gode broer mellom våre 
nåværende tre kommuner. 

 

• Takk for deres oppmerksomhet 

 

• Mette Wiik 


