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Tilbakemelding på rapport etter tilsyn av arkiv - Statsarkivet
Melhuskommunetar tilsynsrapportdatert 22. september2016til etterretning. Somresultat av de avvik
som er påpekt og påleggsom er gitt, er det jobbet med å finne godeog realistiskegjennomføringstiltak.
Dissebeskrivesi dette brev.
Påleggnr. 1-4
Arkivplanoppdateresi henholdtil gjeldenekrav og forskrifter, og det tas parallelt høydefor eventuelle
justeringeren ny forskrift om offentlige arkiv vil gi.
Rutinerog krav til bevaringsbestemmelser
oppdateresog etableresder er mangler.
Arbeidet med å lukke avvikenei dissepunkteneer startet, og med en strukturert utførelseer det
planlagtferdigstilt 31.12.2017.
Påleggnr. 5
Melhuskommune har jobbet med lukkingav avvikgjennomtidsbegrensetprosjekt, og har som
rapporten sier kommet et godt stykkepå vei. Tilsynetavdekkerat etterslepet fortsatt er stort, og
påpekersamtidigutfordringer med tilstrekkeligkvalitetssikringi forbindelsemed journalføring.Det
påpekesvidere manglenderessurserfor å kunneholde tritt med dagensarbeidsmengdeog volum.
For å sikre best mulig flyt i arbeidsprosessene
og utvikle endasmartereog mer brukertilpassetdrift
innenfor dagensmodell, er Leanetablert som metode i dokumentsenteret.For dokumentsenteretbetyr
det i praksisat det gjennomføreset Lean-løp, som skallede til arbeidsrutinersom sikrer at Melhus
kommuneivaretar all arkivverdigdokumentasjoni henholdtil eksterneog interne krav.
Ut over dette tar rådmanneninn økt ressursbehovsom en del av budsjettet for 2017,med formål å
bidra til å sikre god nok journalføringog kvalitetssikringi den aktive basen.
Tidsplanfor tilføring av ressursersettesi verk med mål om å ha dette på plassi løpet av første kvartal
2017.De lettløseligetiltakene som vil kunnekommei kjølvannetav Lean-prosess,vil implementeres
fortløpende,og forventeså gi effekt i løpet av første halvår 2017.Eventuellestørre tiltak som avdekkes
vil innarbeidespå en hensiktsmessigmåte og gjennomførespå en systematiskmåte for å få en best
mulig tilpasningi organisasjonen.
Påleggnr. 6
Melhuskommunehar en god del uordnaarkiver som påpekt.I forbindelsemed digitaliseringav
dokumentasjoni virksomheteneArealforvaltningog Teknisk,ryddesog ordnesLandbruksarkivet,mens
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tekniskarkiv skannes.Landbruksarkivetnærmersegferdigstillingog vil deretter være klart til avlevering.
Tekniskarkiv ryddesog ordnespå gjenståendedokumenteri papirarkivet. Dette innebærer at det vil
være noe mindre antall hyllemeter som er uordnaenn først antatt.
For å sikre at påpekteavvik blir lukket, avsetterrådmannenfondsmidlertil hensiktsmessig
gjennomføringav ryddingog avlevering.Det gjenstårnoe avklaringav gjennomføringsmåte,men gitt
tilgjengeligkompetanse,vil det blir gjennomførtsom prosjekt med innleie av personale.Sekundærtkan
det være aktuelt å benytte tjenestetilbudfra IKA,som derimot anseså medføreen betydelighøyere
kostnad.
Ferdigstillelseav uordnedepapirarkivstipulerestil 31.12.2019.
Påleggnr. 7
Det er dokumentert 23 arkivdelersom strakser ferdig ryddet og kan deponeres.Uttrekksmoduli sak- og
arkivsystemiverksettestil å ferdigstilletil deponeringav elektroniskarkivmaterialesom ikke er håndtert
etter forskrift. Det utarbeidesplan for langsiktighåndteringav elektroniskskaptearkiver.
Ferdigstillelseog avleveringav elektroniskarkivmaterialeantaså kunnebli gjennomførtinnen
30.06.2017.
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