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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering vedr. gjennomføring av påleggene som er gitt av
Arkivverket. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2019.
Vedlegg
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Saksutredning
Gode kommunale arkiver er en forutsetning for at kommunen skal kunne utføre sine
lovpålagte oppgaver, og for at den enkelte innbygger skal få dokumentert sine rettigheter.
Løsninger for bevaring må være på plass før kommunegrenser endres.
Arkivverket har gjennomført et tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune. Formålet med
tilsynet var å sikre at arkiv som har verdi innen kultur eller forsking, eller som inneholder
dokumentasjon med rettslig eller forvaltningsmessig verdi, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig
for samtid og ettertid.
Tilsynet hadde hovedfokus på arkivorganisering og elektronisk arkivdanning, blant annet
arkivplan, dokumentfangst, bevaring og kassasjon, periodisering og fagsystemer.
Arkivverket sier at overordnet sett fungerer arkivet i Snillfjord kommune godt og etter
hensikten. Arkivverket fikk også inntrykk av at arkivleder i Snillfjord kommune har høy
arkivfaglig kompetanse.
Arkivverket ga følgende pålegg etter tilsynet:
1. Oppdatere arkivplanen slik at den gjenspeiler dagens situasjon.
2. Dokumentere aktive og avsluttede elektroniske systemer som inngår i kommunens arkiv.
Frist for gjennomføring av pålegg er 01.02.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kommunereformen vil få konsekvenser for arkivdanningen i kommunene, og for eksisterende
kommunale arkiv. Arkiv fra nåværende kommuner skal avsluttes og avleveres til depot. Det
er derfor viktig at arkivene i en kommune er fullstendig og ajour for å unngå informasjonstap.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten fra
Arkivverket og legger den til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Snillfjord kommune. Sekretariat anbefaler også at kontrollutvalget følger opp
kommunens gjennomføring av pålegg som ble gitt av Arkivverket.

