Kommunereformen –
konsekvenser for arkivene
Hva skjer?

Hva gjør Riksarkivet? Hentet frå Arkivverket.no
• Kommunereformen er fokusområde i Samdok-prosjektet for 2015
• Riksarkivet vil delta i nasjonale forum som arbeider med
kommunereformen
• Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) har
forprosjekt ledet av Kartverket for å avklare konsekvensene for
kommunereformen for felleskomponentene og tilknyttede systemer.
Riksarkivet er nå med i Skate.

Strategigruppen for kommunale arkiv –
sammensatt frå Riksarkivet, IKA, Norsk arkivråd,
LLP
• Sammenslåing vil ha store konsekvenser for arkivene, både
arkivdanning og depot
• Arkiver frå de nåværende kommunene skal avsluttes og avleveres til
depot.
• Arkiver i de nye storkommunene skal etableres

Strategigruppens mål for 2015
• Gi kommuner og fylkeskommuner den nødvendige veiledning for
konkret å kunne håndtere arkivene i forvaltningsreformer
• Synliggjøre for ansvarlige myndigheter hvilke utfordringer reformen
medfører slik at det settes av nødvendige ressurser

Det settes ned arbeidsgrupper
• Utarbeide veiledninger for hvordan arkivarbeidet i kommunen
praktisk skal håndteres når kommunereformen iverksettes. Både for
analogt og digitalt skapt materiale – og arkivdanningen.
• Utarbeide informasjonsopplegg mot ordfører og rådmann
• Planlegge opplæring for kommunene på regionalt nivå, der statsarkiv
og KAI samarbeider. Opplæring i 2016.
• Utarbeide dokument som kan brukes politisk, om utfordringene med
magasinkapasitet
• Utarbeide dokument om behov for å styrke fylkes- og kommunale
fagmiljøer og institusjoner for arkiv

ABM-rapport 2005 «Kommunesammenslåing
og arkivspørsmål» Sitater hentet fra forord
• «All erfaring viser at arkiva er sårbare når organisasjonar blir slått
saman»
• «Arkiva kan få redusert kvalitet eller arkivmateriale kan gå tapt»
• «Eksistensen av dokumentasjon er eit vilkår for enkeltmenneska sin
rettstryggleik når samfunnet har svikta i å yte dei tenestene som vi
har lovbestemt rett til»
• «Tap av dokumentasjon kan dermed føre til redusert rettstryggleik for
den enkelte»

Tidligere riksarkivar John Herstad:
• I forbindelse med sammenslåingene på 1960-tallet: «Mange ødelagte
kommunale arkiver ble reformenes pris»
• «Nå synes en ny bølgje av kommunesammenslåinger å skylle innover
det norske arkivlandskapet, med den risiko det innebærer for
skjødesløs og ødeleggende behandling av arkivene»

Vergemålsreformen
•
•
•
•
•

Overføring av oppgaver frå kommunene til fylkesmennene
Stort dataprosjekt i regi av Justisdepartementet
Saksbehandlingssystemet ARVE kommuniserer med arkivsystemet ePhorte.
Var tanken å gjøre ARVE enkelt å bruke for saksbehandlere?
ARVE mangler basisinformasjon om dokumenter. Som for eksempel
avsender/mottaker, dokumenttype , status, korrekt dokumentdato,
kopimottakere. Har i tillegg rotete systemgenererte titler.
• Viktig informasjon overføres ikke fra ARVE til ePhorte. Som for eksempel
merknader. Opplysning om hvem som er saksbehandler overføres ikke korrekt.
• Resultat: tanken om forenkling har gjort det vanskelig for saksbehandlere og
påført arkivet kontinuerlig unødig ekstraarbeide

Vergemålsreformen
• Hvorfor gikk det galt – sett frå arkivet sin side?
• Tydeligvis for dårlig kravspesifikasjon
• Som brukere fikk vi først mulighet til å bidra etter at systemet var
designet. Vårt bidrag var testing av løsningen.
• Vi testet de siste månedene før systemet skulle tas i bruk. Vi
rapporterte mange feil og mangler tilbake til prosjektet men ingenting
skjedde – så vidt vi kunne se.
• Noen av konsekvensene kan vi lese om i BT

