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Forvaltningsrevisjonen
- sett fra Arkivverkets ståsted
Det kom et brev…
 November 2008 fikk Riksarkivaren en orientering om at
Riksrevisjonen planlegger en forvaltningsrevisjon som vil
omhandle hvordan Kultur- og kirkedepartementet ivaretar
sitt ansvar for å følge opp sikringen av bevaringsverdig
materiale i kommunene og fylkeskommunene. I
undersøkelsen vil det være sentralt å se nærmere på de
kommunale og fylkeskommunale bevaringsinstitusjonenes
etterlevelse av regelverket om depotplikt, og på
Riksarkivarens tilsyns- og rettledningsfunksjon.”

Første møte var 5. februar 2009
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Spørsmål til Riksarkivaren
– og enda noen spørsmål til …
Revisjonsteamet stilte mange og omfattende spørsmål
om arkiv og arkivmessige forhold. De ønsket også mye
dokumentasjon
Blant mye annet fikk de tilsendt:
 Statsarkivenes inspeksjonsrapporter fra tilsyn med
kommuner og fylkeskommuner i perioden 1999-2009
 Konkrete eksempler på kommunalt arkivmateriale som
har gått tapt fra tiden etter 1999
 Årsaken til at materialet har gått tapt.

Teamet fikk også et eget Noark-kurs med hovedvekt på
Noark 5.
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Målet med revisjonen ble utvidet
Riksrevisjonen gikk i løpet av revisjonen over fra å:
 ”se nærmere på de kommunale og fylkeskommunale
bevaringsinstitusjonenes etterlevelse av regelverket om
depotplikt”
 til å vurdere arkiv og arkivmateriale i et
livssyklusperspektiv – fra danning til depot.

Årsaken til dette er i følge revisjonsteamet at de innså
at dokumenter som ikke blir ”fanget” i form av
journalføring og arkivering i saksbehandlingsfasen,
sjelden eller aldri kommer til et arkivdepot.
Konklusjon: Det er viktig å sikre arkivfunksjonen i alle
ledd, slik at arkivdanning faktisk skjer.
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Arkivverkets innsats overfor kommuner
– hva sier rapporten?
Få elektroniske systemer i kommunal sektor er laget
med tanke på at bevaringsverdig dokumentasjon skal
sikres for framtiden.
Arkivverket fører i liten grad tilsyn med arkivene i
kommunal sektor, og resultatene av tilsynene blir ikke
fulgt opp av Riksarkivaren.
Regelverket for hva som skal bevares eller kasseres, er
utdatert. Få kommuner blir veiledet av Arkivverket i
disse spørsmålene.
Arkivverkets veiledningsfunksjon bør styrkes, og
arbeidet med å revidere bestemmelsene bør gis høy
prioritet.
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Arkivverkets innsats overfor kommuner
– hva gjør Riksarkivaren med tilsyn?
Arkivverkets tilsyns- og veiledningsfunksjoner overfor
den enkelte kommune og fylkeskommune skal forbedres
De aktuelle tiltakene er:
 Klarere definisjon av målene for tilsyn og veiledning
 Bedre samordning og systematikk i etatens arbeid på
området
 Større krav til dokumentasjon av forholdene, herunder
innrapportering fra kommuner og fylkeskommuner.
 Noen av tiltakene er allerede startet
– Kommuneundersøkelsen
– Bygningsfaglig tilstandsrapport
– Planlegging og koordinering av statsarkivenes tilsyn
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Mer detaljert om tilsyn
Statsarkivenes tilsyn med kommuner og
fylkeskommuner skal koordineres fra Riksarkivet
Kommuneundersøkelsen – som blir årlig – danner
grunnlag for statsarkivenes planlegging av tilsyn
Bygningsfaglig tilstandsrapport – frist ut året!
 Danner også grunnlag for planlegging av tilsyn
 Se Arkivverkets nettside under arkivering/arkivlokaler

I første omgang tilsyn med lokaler for eldre og
avsluttede arkiv, uansett hvor disse befinner seg
Men også andre typer tilsyn vil komme
 – også med IKS-er mv. etter hvert!

De største avvikene rapporteres til Riksarkivaren og
Kulturdepartementet
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Enda mer om tilsyn
– hva gjør Riksarkivet videre, konkret?
Det er et mål å få mest mulig enhetlig tilsynsvirksomhet
 Felles sjekklister for stedlig og dokumentbasert tilsyn
 Felles maler for
–
–
–
–
–

Varsel om tilsyn
Møteagenda under tilsyn
Foreløpig pålegg og rapport
Endelig pålegg og rapport
Rapportering til Riksarkivaren og Kulturdepartementet om vesentlige
funn

 Årlige tilsynsseminar for Arkivverkets tilsynsmedarbeidere

Men alle kommuner kan ikke tilsynsføres hvert år!
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Arkivverkets innsats overfor kommuner
– hva gjør Riksarkivaren med bk?
Riksrevisjonens rapport konkluderer med at regelverket
for hva som skal bevares eller kasseres er utdatert.
Riksarkivaren har nå startet arbeidet med revisjon av
de generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelsene
for kommunal, fylkeskommunal og statlige sektor
(Riksarkivarens forskrift kapittel III, IV og V).
Prosjektet har allerede startet arbeidet
 Oppstartsmøte 14.12.2010
 Høringsversjon er planlagt ferdig 01.07.2011

Og etter høringsrunden og endelig revidert forskrift vil
det bli informasjon, opplæring, foredrag, kursing mv.
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Hva gjenstår å snakke om (1)?
Få elektroniske systemer i kommunal sektor er laget
med tanke på at bevaringsverdig dokumentasjon skal
sikres for framtiden.
Den store utfordringen i tiden framover er bevaring og
tilgjengeliggjøring av de digitale arkivene i kommunal
sektor.
Her må det til en samordnet nasjonal innsats for å
finne gode og rasjonelle løsninger, og Riksarkivaren har
allerede tatt initiativ her.
Samarbeid med hverandre er veldig viktig!
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Arkivpakkestruktur for bevaring av
digitalt skapt arkivmateriale (DIAS)
 Fellesprosjekt mellom Riksarkivet og kommunal sektor:
Arkivpakkestruktur for bevaring av digitalt skapt
arkivmateriale (DIAS)
 Hensikt:
– Felles avleveringsformat for digitalt skapt arkiv
– Felles rutiner i depotene for håndtering av digitalt skapt arkiv
– Felles format for langtidsbevaring av digitalt skapt arkiv i depotene

 Selv om deponerings-/avleveringsformatet ikke er bygget
inn i fagsystemene, vil det bli enklere å stille krav til
hvordan bevaringsverdig informasjon (bevaringsobjekter)
skal kunne utformes ved deponering/avlevering
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Hva gjenstår det nå å snakke om?

Har dere:
Spørsmål?
Kommentarer?
Synspunkter?

13

