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Svar - tilbakemelding og status etter pålegg gitt i tilsyn
Viser til tilsynsrapport datert 22.09.2016 og brev datert 24.11.2016, med oppsummering og justerte
tidsfrister for gjennomføring og lukking av pålegg.
Melhus kommune har jobbet aktivt og intensivt med å rette opp avvik i forhold til påpekte utfordringer,
og vedlegger en statusoversikt vedr. lukking av pålegg gitt i tilsyn.
Pålegg 1: Avvik i henhold til arkivforskriften § 2-2. Arkivplanen må revideres og oppdateres i henhold til
dagens arkivdanning, rutiner og praksis. Det fremgår også av flere punkt i tilsynsrapporten.
-

Arkivplanen er nå oppdatert i henhold til arkivforskriften §2-2. Melhus kommunes arkivplan er
offentliggjort og finnes på http://melhus.arkivplan.no

Pålegg 2: Det mangler noen obligatoriske rutiner som er nødvendige når man har elektroniske
saksdokumenter. Dette gjelder krav i Riksarkivarens forskrift, kapittel IX, og anmerkes som et avvik.
-

Rutiner er utarbeidet og lagt inn i arkivplan.

Pålegg 3: Det påpekes som avvik i forhold til arkivforskriftens kapittel 3 del A at det mangler
(dokumenterte) rutiner for arkivdanningen som skjer i ESA og i noen fagsystem/enhetene.
-

Rutiner for arkivdanning av dokumentasjon produsert i fagsystemer er lagt inn i arkivplanen.

Pålegg 4: Kommunen må sikre at kravet til bevaring av dokumentasjon ivaretas – dvs. hvor finnes
dokumentasjonen i dag og hvordan skal den bevares. Dette gjelder krav i Riksarkivarens forskrift,
kapittel IV, og anmerkes som et avvik.
-

Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunale arkiv (Riksarkivarens forskrift) er lagt inn
i arkivplanen. Det er startet et arbeid for å utarbeide egne bevaringsplaner for å dokumentere
hva som skal bevares ut over forskriftens krav.

Pålegg 5: Tilsynet viser at kommunen har store etterslep i forhold til journalføringen og
kvalitetssikringen i både den aktive basen og i de ulike historiske periodene lagret i samme base. Det
anmerkes at dette er avvik i forhold til arkivforskriftens § 2-10 krav om kvalitetssikring, § 2-6
arkivforskriftens krav om journalføring (må sees i sammenheng med punkt 2.5), § 3-7 oppfølging av
saksbehandlinga og restansekontroll og § 3-8 om avskriving.
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-

Kvalitetssikring av historisk base er nå i varetatt. Det er foretatt uttrekk av basene og deponert
til IKA-Trøndelag. For å sikre øvrig ivaretakelse av kvalitetssikring i aktiv base, er det opprettet
en ny 100% stilling, som nå er besatt av en ny arkivar med god kompetanse. Dokumentsenteret
har lagt opp ny arbeidsform, som reduserer sårbarhet i denne jobben.

Pålegg 6: Kommunen har et stort etterslep av uordnede arkiver. Det anmerkes at dette er avvik i forhold
til arkivforskriftens §§5-4 og 5-5.
-

Det er i kommunestyremøte 23.05.2017 sak 43/17, bevilget kr. 1,8 millioner til gjennomføring og
finansiering av prosjekt for rydding av etterslep i uordna arkivmateriale. Fristen for
ordningsarbeidet (31.12.2019), sammen med beregnet arbeidsmengde ut fra antall hyllemeter,
danner grunnlaget for prioritert gjennomføringsgrad av resterende uordna arkivmateriale.
Erfaring viser at det er utfordrende å få tak i personell med god kompetanse, og som står løpet
ut i slike prosjekter. Melhus kommune vil derfor benytte bevilgede midler til å kjøpe denne
tjenesten fra IKA-Trøndelag.
Etter tilsynet er allerede et arkivområde ferdigstilt og ytterligere tre områder i gang (barnevern,
teknisk drift og landbruk). Det gjør at prosjektet i hovedsak vil bli prioritert til å ferdigstille
sentralarkivet.
Prosjektets mål er ferdigstillelse i tråd med frist senest 31.12.2019.

Pålegg 7: Periodisering og bortsetting av arkiv og deponering av elektronisk arkivmateriale. Melhus
kommune har periodedelt saksarkivet i ESA flere ganger uten at det er foretatt uttrekk. Det er notert
avvik i forhold til arkivforskriftens § 3-17 at det ikke er gjort uttrekk fra avsluttet periode og at
kommunen mangler en plan for langsiktig håndtering av elektronisk skapte arkiver.
-

Det er tatt uttrekk av avsluttede Noark-perioder og deponert til IKA-Trøndelag. Uttrekk er
foretatt for alle 19 papirbaserte arkivdeler, med unntak av landbruk. Det er en forholdsvis
liten arkivdel som nå ryddes og kvalitetssikres i ESA.
Uttrekk av arkivdel HA3 (fullelektronisk arkiv) er deponert til IKA-Trøndelag. Det er ikke
mottatt tilbakemelding på disse, da ny testing hos IKA-Trøndelag gjenstår. IKA-Trøndelag fikk
i første omgang noe avvik i forhold til sin tekniske sjekk av uttrekket, men skal forsøke igjen
når dere fagekspert er tilbake fra permisjon.

Oppsummert anses påleggene 1-5 utført og lukket. For pålegg 6 er arbeid for arkivområdene byggesak
(ferdigstilt), barnevern, teknisk drift og landbruk påstartet og under arbeid. Det er vedtatt finansiering
(K-sak 43/17) av for rydding og kvalitetssikring av resterende arkivområder med tidsfrist innen
31.12.2019.
Pålegg 7 er utført, men mangler tilbakemelding fra IKA-Trøndelag.
Med hilsen
Katrine Lereggen
rådmann
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