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Avslutning av tilsyn - Selbu kommune
Viser til brev fra Selbu kommune av 12.12.17.
Arkivverket førte stedlig tilsyn med arkivholdet i Selbu kommune 12.3.15.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere at kravene i lov og forskrift om arkiv blir
overholdt. Tilsynsrapporten med oversikt over avvik ble oversendt 30.4.15.
Selbu kommune ble, med hjemmel i lov av 4.12.92 nr. 126 om arkiv (arkivloven) §
7 c, pålagt å utbedre følgende avvik:
1. Det ble anmerket at kommunen mangler pålagte rutiner når man har elektroniske
saksdokumenter, ikke har arkivrutiner for alle fagområder og ikke har en oppdatert
arkivplan.
2. Det er anmerket at man ikke har gjort uttrekk fra avsluttet periode av elektronisk
journal for deponering.
3. Det er anmerket avvik i arkivlokalene.
4. Det er et etterslep i forhold til ordning av papirarkivene.
5. Det mangler en plan for håndtering av elektronisk skapt materiale.
I tilbakemeldingen på foreløpig tilsynsrapport satte kommunen frist for å utbedre
avvik nr. 1, 2 og 5 til 31.3.16. I brev av 11.6.15 meldte kommunen at avvik nr. 3 og
4 ville bli lukket i løpet av 2017.
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I brev av 12.2.16 ba kommunen om utvidet frist til 30.4.17 for å utbedre avvik nr. 1,
2 og 5. Forlengelsen ble innvilget.
Kommunen søkte i brev av 24.3.17 om ytterligere utsettelse av fristen for utbedring
av avvik nr. 1, 2, 4 og 5 til 1.7.18. Arkivverket ga forlengelse av fristen for avvik
nr. 1, 2 og 5 til 31.12.17.
På bakgrunn av kommunens orientering av 12.12.17 lukker vi med dette pålegg nr.
3. De øvrige avvikene er fortsatt åpne.
Det er gått over to og et halvt år siden Arkivverket oversendte Selbu kommune
endelig tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik. Vi registrerer at kommunen
ikke har overholdt fastsatte frister, til tross for flere utsettelser, og at fire avvik ennå
ikke er utbedret. Arkivverket velger på nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.
Intensjonen med å pålegge utbedring av avvikene var å bringe arkivholdet i
kommunen i samsvar med regelverket, noe Arkivverket konstaterer ikke er tilfellet
per dags dato. De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over
arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan
svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale.
Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for internkontroll. Avvikene
vil bli tatt opp ved et fremtidig tilsyn. Vi minner om at kommunen selv er ansvarlig
for å ha et arkivhold som er i samsvar med arkivloven med forskrifter. Arkivverket
vil vurdere å politianmelde avvikene som brudd på arkivforskriften.
Mer at Stortinget har vedtatt en ny arkivforskrift gjeldende fra 1.1.2018. Hjemlene
ovenfor ble gitt med utgangspunkt i den gamle forskriften. Innføringen av ny
forskrift har ingen faglig betydning for avvikene.
Fylkesmannen i Trøndelag varsles om ovenfor nevnte forhold.
Med vennlig hilsen

Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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