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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapport fra tilsyn med arkivene i Melhus kommune til orientering.
Vedlegg
Oversendelse av rapport etter tilsyn av arkiv, (22.09.2016)
Rapport etter tilsyn med arkivene
Melhus kommunes tilbakemelding på rapport etter tilsyn (31.10.2016)
Arkivverkets svar til Melhus kommune (24.11.2016)
Arkivverket - purring oppfølging av tilsyn (14.08.2017)
Arkivverkets oppfølging av tilsyn (01.12.2017)
Svar fra Melhus kommune (21.12.2017)
Arkivverket - lukking av avvik 5 og 6 (24.01.2018)
Arkivverkets purring på oppfølging av tilsyn (01.06.2018)
Melhus kommunes svar på purring (02.07.2018)
Arkivverket lukking av pålegg 1 og 3 (04.07.2018)
Arkivverket - lukking av pålegg 2 og 4 (31.08.2018)
Melhus kommunes oppfølging av pålegg 7 (14.11.2018)
Arkivverkets svar på oppfølging av pålegg 7 (16.11.2018)
Melhus kommunes oppfølging av pålegg 7 (05.02.2019)
Avslutning av tilsyn (08.03.2019)
Saksutredning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å
gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i
kommunene. Det samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber
kommunene om å gjøre.
Hensikten med tilsynet var å undersøke om arkivdanning, arkivlokaler og rutiner knyttet til
disse er i overensstemmelse med arkivloven og -forskriften. I dette tilsynet har det vært lagt
vekt på arkivdanning og interkommunalt samarbeid. Det ble gitt 7 avvik etter tilsynet.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet, samt Melhus kommune sin oppfølging av pålegg og Arkivverkets svar.
Arkivverket har i brev av 08.03.2019 avsluttet sitt tilsyn.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår Arkivverkets rapport fra
tilsyn med arkivene, samt Melhus kommune sin oppfølging av pålegg, og legger dette til
grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Melhus kommune.

