HIT RA KO M M UNES ARKIV ER
Plan for lukking av arkiv 2018 – 2021
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TILSYN FRA ARKIVVERKET
Hitra kommune hadde tilsyn fra Arkivverket den 09.05.2018. Tilsynet kom
som en forlengelse av tilsynet Hitra kommune hadde av Statsarkivet den
25.06.2014. Hitra kommune fikk avvik etter tilsynet fra Statsarkivet som
kommunen ikke har lukket. Noen av avvikene fra 2014 er videreført i
avvikene fra 2018.
Tilsyn fra arkivverket i mai 2018:
Kommunen hadde den 9. mai nytt tilsyn fra arkivverket. Rapport fra tilsynet
foreligger i foreløpig versjon, og påleggene er derfor beskrevet som «mulige
pålegg». I rapporten er det angitt 8 mulige pålegg. Ut fra gjennomgangen
sammen med arkivverket i slutten av møtet, og den foreløpige rapporten,
kan man summarisk oppsummere følgende:

•

Kommunen har fortsatt ikke en arkivplan som fyller kravene etter
Arkivforskriftens § 2-2. Dette har ført til følgende mulige pålegg:
o Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen
o Pålegg 2: Dokumentere elektroniske arkivsystemer
o Pålegg 3: Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av
arkivdokumenter

•

Kommunen har fortsatt et avvik knyttet til kvalitetssikring av journalog arkivdatabasen (ePhorte). Dette framkommer blant annet som
restanser i journalføringen. Det vises til arkivforskriftens § 2-10, jf.
arkivforskriftens § 2-6 i forhold til journalføring av dokumenter, samt
arkivforskriften § 9. Dette har ført til følgende mulige pålegg:
o Pålegg 4: Utarbeide rutiner for kvalitetssikring og ajourføre
registreringene i sak-/arkivsystemet
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•

Etterslepet fra 2014 ligger fortsatt uendret når det gjelder ordning og
deponering av eksisterende arkiv. I tillegg er deler av
papirarkivene i kommunens arkivrom skadet av muggsopp, slik at
de må renses før de kan ordnes og deponeres. Dette er fortsatt et
avvik i forhold til kravene i arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5. Dette har
ført til følgende mulige pålegg:
o Pålegg 5: Lage plan for deponering av elektronisk journal- og
arkivsystem
o Pålegg 6: Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre
og avsluttede arkiver
o Pålegg 7: Lage plan for å utbedre muggskader på arkivmateriale
o Pålegg 8: Sikre eldre og avsluttede papirarkiver
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ARKIVPLAN
Arkivplanen skal inneholde en oversikt over alle arkiver i kommunen.

Kommunereformen – Ny kommune fra 01.01.2020
Dagens «Hitra kommune» opphører å eksistere som organisasjon i juridisk
forstand fra 01.01.2020. Dette innebærer at den nye kommunen, fra
01.01.2020, blir en ny juridisk enhet, og den skal da ha nye arkiver etter
bestemmelsene i lovverket.
Alle arkiver fra dagens «Hitra kommune» (perioden 1964 – 2020) skal da
avsluttes og deponeres til vårt interkommunale arkiv (IKA Trøndelag).
Dagens arkiver er likevel nødvendige for drift av den nye kommunen, og må
derfor være tilgjengelige. Dette gjelder i hovedsak digitale arkiver som
saksarkivet (2007-2020) og fagarkiv innenfor ulike enheter.
Sak- og arkivsystem
Dagens sak- og arkivsystem vil ikke bli videreført fra leverandør. Kommunen
må derfor anskaffe nytt system. Sak- og arkivsystemet er et av
hovedsystemene i en kommune. Det er viktig at systemet er brukervennlig
og solid. Ved anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem må kommunen
gjennomføre en anbudskonkurranse.
Kommunen har vært i kontakt med aktører i prosessene rundt Orkland
kommune, samt leverandør av sak- og arkivsystemer. Vi får tilbakemelding
om at leverandørene har problemer med å levere anbud på / levere nye
systemet med endringsdato 01.01.2020.
I en overgangsfase vil kommunen derfor oppdaterte sitt nåværende
arkivsystem, ePhorte til versjon 6. Anskaffelse av arkivsystem gjennomføres
i 2022 – 2023, sannsynligvis i samarbeid med andre kommuner, gjennom et
regionalt samarbeid.
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FYSISKE ARKIVER
Begge arkivrommene kommunen har, er p.t. ikke godkjente arkivrom.
Gjennom deponering av alt arkivmateriell fram til kommunen ble fullelektronisk i 2007, løser vi utfordringene med arkivrommene. Kommunen
må uansett, ved kommunesammenslåingen, avslutte og deponere arkivene
til IKA Trøndelag. Disse to prosessene sees i sammenheng, og alt
arkivmateriell IKA Trøndelag deponeres samtidig.
Arkivrom 1 vil, etter gjennomgang og deponering av arkiver, dekke
kommunens behov for arkiver. Rommet skal i framtida hovedsakelig
oppbevare bilag for regnskap og lønn. Avvikene knytte til rommet vil
avklares før rommet tas i bruk etter deponering vinteren 2019.
Andre fysiske arkiver pakkes og deponeres IKA Trøndelag. Dette gjelder
papirarkiver ved barnehager, grunnskoler, PP-tjeneste, voksenopplæring,
helse- og omsorg, teknisk avdeling, plan, landbruk og miljø og VAR.
Kassasjon av regnskaps- og lønnsbilag
Regnskapsbilag – oppbevaring i 10 år. Etter 2014 – oppbevaring i 5 år (fra
og med 2014). Justeringsreglene i momsloven og momskompensasjonsloven
fører likevel til at vi må oppbevare bilagene i 10 år, da bilagspermene
inneholder både investering- og driftsbilag. Alle regnskapsbilag eldre enn 10
år kasseres.
Lønnbilag – oppbevares i 10 år. Lønnsjournaler oppbevares lengre.
Bilagene oppbevares lokalt på Hitra rådhus, og kassasjon gjennomføres
regelmessig en gang pr. år, vanligvis på vinteren.
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Deponering av arkivmateriell til IKA – Trøndelag – foreløpig oversikt
Det er inngått en avtale med IKA Trøndelag om deponering og ordning av
arkivmateriell fra kommunen. Dette omfatter:
Type arkiv

Periode

Kommunens saksarkiv i perioden 1964 – 2019,
herunder:
Arkiv i papirformat
Elektronisk arkiv (ePhorte)
Kommunens personalarkiv deponeres i sin helhet
for ordning som papirarkiv.
Arkiv i papirformat
Elektronisk arkiv (ePhorte)
Kommunens plan- og byggesaksarkiv skal
deponeres og digitaliseres i sin helhet av IKA –
Trøndelag.
Barnemapper fra barnehagene deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv.
Elevmapper, protokoller og vitnemål fra
grunnskolene deponeres i sin helhet for ordning
som papirarkiv.
Arkiv i papirformat
Digitalt system (Visma Flyt skole)
Elevmapper, protokoller og vitnemål fra
voksenopplæringa deponeres i sin helhet for
ordning som papirarkiv.
Elevmapper fra PP-tjenesten deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv.
Pasientjournaler fra helsestasjon deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv,
Pasientjournaler fra legetjenesten deponeres i sin
helhet for ordning som papirarkiv, herunder også
MORS - mapper.
Pasientjournaler fra sykehjem og
hjemmetjenestene Deponeres i sin helhet for
ordning som papirarkiv
Journaler og brukere innenfor tjenesten for
personell med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Journaler og brukere innenfor oppfølgingstjenesten
Journaler og brukere innenfor sosialtjenesten
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01.01.1964 – 31.12.2006.
01.01.2007 – 31.12.2019.

01.01.1964 – 31.12.2006.
01.01.2007 – 31.12.2019.

Ansvar
Leder
kommunikasjon

Personalsjef

Plansjef
Oppvekstsjef
Oppvekstsjef
01.01.1964 – 31.12.2019.

Oppvekstsjef
Oppvekstsjef
Leder
voksenopplæring
Leder PPT
Fagleder
helsestasjon
Fagleder
legetjenesten
Leder sykehjem
Leder
hjemmetjenestene
Leder TNF
Leder
oppfølgingstjenesten
Leder NAV

Oversikt over deponering / forsendelser til IKA
Dato

Ref.

02.11.2018

18/3792-4

16.11.2018

18/3792-3

20.11.2018

18/3792-6

27.11.2018

18/379212

Innhold
· 14 esker MORS (nr 31 ‐ 44)
· 7 esker Sosial Saker (nr 1 – 7)
· 2 esker Psykisk Helsearbeid (nr 1 – 2)
· 7 esker Flyttede personer fra Hitra Legektr (nr 1 – 7)
· 2 eker Gamle papirer Hitra Legekontor (nr 1 – 2)
· 11 esker PPT (nr 1 – 11)
· 2 esker Fysioterapeuter (nr 1 – 2)
· 2 esker Legevakt (nr1 – 2)
· 10 esker Hitra Helsehus (nr 1 – 10)
· 2 esker Kopibok Hitra Kommune 2005 – 2011
· 1 eske Postliste Hitra Kommune 1998 – 2007
· 8 esker Kommunestyre 1999 – 2011
· 4 eker Formannskap 1999 – 2011
· 2 esker Arbeidsmiljøutvalg
· 1 eske Eldres Råd
· 1 eske Gamle Byggesaker
· 7 esker Komité for plan, landbruk og miljø (TEK/PLM)
· 2 esker Helse og oppvekst komité / Helse og omsorgs
komite 2003 ‐ 2011
· 2 esker Ansettelsesorgan for ansatte
· 1 eske Teknisk 8prosjekt)
· 26 esker Hitra Kommune Sentralt Arkiv
· 1 eske Hitra Valgstyre
· 3 esker Kopibok for sentraladministrasjonen
· 2 esker Kommunestyre
· 1 eske Hitra Kommune, Kommuneplanens arealdel
2007 ‐ 2010
· 34 esker Hitra Kommune, Sentralt Arkiv
· 4 esker reguleringsplan
· 13 esker Hitra Forliksråd

Antall
kasser

Hyllemeter

57

55,6

31

31,5
(Totalt
87,1)

33

30
(Totalt
117,1)

51

29,3
(Totalt
146,4)

Foreløpig beregnet ramme i k-sak 44/18
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Arkivmateriale angrepet av muggsopp
Hitra kommune har avdekket muggsopp i et av våre arkivrom (Arkivrom
2).
I forbindelse med deponering til IKA – Trøndelag i 2018 – 2019 vil dette
arkivrommet bli gjenstand for en betydelig prosess:

1. Det gjennomfører kassasjon av arkivert materiell som kan kasseres
etter lov- og regelverk. Dette gjelder hovedsakelig
a) Regnskapsbilag eldre enn 2008
b) Lønnsbilag endre enn 2008
c) Skattebilag endre enn 2008
2. Arkivet ryddes for rensing, med materiell som skal oppbevares lokalt
(bilag knyttet til regnskap, lønn og skatt) på venstre side av rommet,
og materiell som skal deponeres til IKA – Trøndelag på høyre side.
3. Kommunene har engasjert Polygon for rensing av dokumenter vi skal
bevare. Rensing av dokumenter vil foregå slik:
a) Materiale som skal oppbevares lokalt (bilag knyttet til regnskap,
lønn og skatt) renses i kjelleren på rådhuset og settes inn i
arkivrom 1.
b) Materiale som skal deponeres til IKA – Trøndelag renses i Polygons
lokaler i Trondheim for videre deponering til IKA – Trøndelag.
4. Renset materiale dokumenteres med «tapeprøver» før materialet
oversendes hhv Hitra kommune / arkivrom 1 og IKA – Trøndelag.
5. Ved endelig tømming av arkivrommet skal alt inventar i rommet
saneres og rommet skal renses for muggsopp. Rommet skal ikke
brukes som arkiv etter dette.
6. Hitra kommune regner med å ha tilstrekkelig kapasitet med et
arkivrom, arkivrom 1.
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Plan for gjennomføring
#
1

Tiltak

Avklaring

Gjennomføre møte med berørte ledere som har

Gjennomført med KEJ /

arkivmateriale i arkivrom 1 (A1).

GMA / LRO

Gjennomføre møte med IKA-Trøndelag for å avklare

• Arkivmateriell kan

 Plan for deponering av arkivmateriale (Bildedokumentasjon)

2

merkes med innhold

arkivmateriale fra A1 (Dokumentasjon fra Polygon)

Ansvar

27.09.18

HK / KRS

deponeres fortløpende
• Pakkes i flytteesker og

 Avklares IKA’s krav til dokumentasjon på rengjort

Frist

28.09.18

HK / KRS
WIS

• IKA krever «tapeprøver»
fra Polygon

3

Sjekke med HAMOS om muligheter for sikker avlevering

Kontainer på 10 m3 kan

og brenning av foreldet arkivmateriale (også U-off)

leies av Retura for sikker

direkte til søppelforbrenningsanlegg. (Godkjent

avlevering av arkiv-

Gå gjennom A1 for deponering av materiale samt

Deponering igangsatt,

kassasjon foreldet arkivmateriale (regnskapsbilag, også

avleveres fortløpende til

U-off) iht til pkt. 2. Sjekke lovkrav om materiale som

IKA. Bilagspermer som skal

kan kasseres.
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HK / BMB

materiale til destruering.

mottaker av slikt materiale, prosedyrer osv.)

4

11.12.18

01.01.19

kasseres merkes

HK-BEB
KEJ-GMA

fortløpende

Gå gjennom

Bøttekott pakket for

a)

Nærarkiv ved servicetorget for avklaring av arkiv-verdi

avlevering til IKA (29.11)

b)

Bøttekott med bortsatt materiale fra Drift.

Kassering av regnskapsbilag fra arkivrom 1 og 2.
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01.03.19

HK / BEB

01.02.19

HK

Kassert 10m3 regnskapsbilag og lønnsbilag den
12.12.28

Når kassert materiale er avhendet settes øvrig materiale
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i A2 slik:

HK / Arkiv

 Materiale som skal oppbevares lokalt til venstre i rommet
 Materiale som skal deponeres til IKA til høyre i rommet

Når tilstrekkelig (evt. all) kassering fra A2 er
gjennomført starter rengjøringen av arkivmateriale fra
A2:
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a) Arkivmateriale som skal oppbevares lokalt rengjøres og
flyttes til ledig plass i A1
b) Arkivmateriale som skal sendes til IKA på Dora ren-gjøres

Fra
01.02.19

POLYGON

hos Polygon i Trondheim og videresendes til IKA.
c) Polygon presenterer «tapeprøver» fra materiell som er
ferdig renset. (Krav fra IKA og HK)

9
10

Endelig deponering til IKA fullføres fra A2, inkl.

01.05.19

materiale med arkiv-verdi i pkt. 8.
Arkivrom 2 (A2) saneres og renses for muggsopp

Etter
01.05.19
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HK / Arkiv

Fra 01.01.2020 anbefaler rådmannen at arkivfunksjonen utvides med 1
årsverk slik at nye Hitra kommune kan ivareta arkivfunksjonen etter kravene
i lov og forskrift. Dette må innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020.

SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT
ARKIV- TRØNDELAG(IKA)
Hitra kommune har søkt råd hos IKA Trøndelag (Interkommunalt Arkiv
Trøndelag, som Hitra kommune er tilsluttet) i forbindelse med kommunesammenslåingen med en del av Snillfjord kommune. IKA Trøndelag kom på
befaring til Hitra den 01.03.2018.
I forhold til lovverket må alt arkivmateriellet fram til kommunesammenslåingen gjørers klart til depot innen 31.12.2019. Dette gjelder alle
papirarkiv og elektronisk skapt arkiv. Etter sammenslåingen starter et nytt
arkiv for nye Hitra kommune. Det vil si at 01.01.2020 er et skarpt skille i
arkivet vårt, og vi starter ny arkivperiode.
Alt fysisk arkivmateriale (papirarkiv) fra 1964 frem til 2007 må på grunn av
kommunesammenslåingen ordnes og deporteres til IKA Trøndelag innen
31.12.2019. Etter 01.01.2020 blir Hitra kommune ny kommune, og eier
ikke, i juridisk forstand, arkivet fra nåværende kommune.
Arkivforskriftens § 2-2 krever at kommunene har oppdatert arkivplan, Hitra
kommune har, som nevnt over, fått avvik på dette under tilsynene.
Rensing av mugginfisert arkivmateriale
Ca. 98 hyllemeter av arkivet i kommunens arkivrom er blitt mugginfisert, og
må derfor renses før IKA Trøndelag kan ta imot arkivmateriellet. Rensing av
mugg er en tidkrevende prosess, hvor hvert enkelt ark må børstes rent eller
vaskes med sprit. Hitra kommune har forespurt, etter råd fra IKA Trøndelag,
Polygon om å gjøre denne jobben. Kostnadene knyttet til rensing er i saken
anslått til ca. kr 300 000,- + mva.
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Deponering
Pris fra IKA Trøndelag for ordning og depot
Ordningsgrad

Type

Ordnet

Antall
hyllemeter
37

Uordnet

Mugg

Sum

Månedsverk

IKAs

Ordnings-

prisoverslag **

materiale

0

379

31,5

96

8 (ordning) *

512

39,5

0

0

Kr 2.244.059

Kr 94.750

Kr 568.416

Kr 24.000

Kr 2.812.475

Kr 118.000

*) Rensing av mugg kommer i tillegg
**) Beregnet i 2018-kroner. Prisen øker med kommunal deflator og betales pr. år arbeidet pågår.

Årlig depotleie pr. hyllemeter.: Kr 260,Digitalisering av planarkiv
Hitra kommune må i tillegg digitalisere planarkivet, dette som en
konsekvens av kommunereformen. Digitalisering av planarkivet vil forenkle
og effektivisere arbeidet på planenheten.
Planarkivet fram til 2007 er et papirarkiv (ikke digitalt). Vi har mottatt tilbud
fra IKA Trøndelag på digitalisering av denne arkivdelen. Fra 2007 og til dags
dato er arkivet digitalisert.
Hyllemeter *

Pris pr hyllemeter

40

Kr 17.000,-

Sum
Kr 680.000,-

*) Antall hyllemeter for depot av papirarkivet er regnet med i hyllemeterpris fra IKA
Trøndelag ovenfor.
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ØKONOMI OG KOSTNADER
Oppsummering av kostnader
#

Tiltak

1

Ordning og deponering

2

Rensing av mugg

300 000,-

3

Digitalisering

400 000,-

280.000,-

680 000,-

220 000,-

600 000,-

820 000,-

110 000,-

300 000,-

410 000,-

330 000,-

900.000,-

1 230 000,-

3 030 000,-

2 180 000,-

4a

Budsjett 2018
2 000 000,-

Prosjektstilling 1 –

Budsjett 2019
1 000 000,-

Sum prosjekt
3 000 000,300 000,-

100 %
4b

Prosjektstilling 1 – 50
%

4

Prosjektstillinger
Sum pr år

Totalkostnad

5 210 000,-

(ekskl. MVA, personalkostnader er inkl. sos. utg.)

Fordeling mellom investerings og driftsbudsjett:
Det er avsatt kr 500.000,- ekskl. mva. i investeringsbudsjettet for 2018.
Denne finansieringen inngår i prosjektet slik det er vist under.
Tiltak

Budsjett 2018

Investeringsbehov

2 810 000,-

Budsjett 2019

2 580

Sum prosjekt

4 390 000,-

000,- avsatt i budsjett 2018

- 500 000,-

0,-

- 500 000,-

Tilleggsbehov investeringer

2 310 000,-

1 580 000

3 890 000,-

220 000,-

600 000,-

820 000,-

Totalkostnad

4 710 000,-

Driftsbudsjett

(ekskl. MVA, personalkostnader er inkl. sos. utg.)

Merverdiavgift investeringer:
Tiltak
Anskaffelser
Lønnskostnader

Budsjett 2018
2 200 000,-

Mva 2018
550 000,-

110 000,-

Budsjett 2019
1 280 000,-

Mva 2019
320 000,-

300 000,-

Kapitalkostnad
I 2018 foreslås det finansiert med ubrukte lånemidler. Disse løper det
kapitalkostnader på allerede. Kapitalkostnadene på nytt låneopptak i 2019 er
ca. kr 84.000,- pr. år, og må innarbeides i framtidig handlingsplan.
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FRAMDRIFTSPLAN
Pålegg

Innhold

nr.

Arkivverkets

Søknad

frist

om ny

Begrunnelse

frist
Kommunen har midlertidig svært mangelfull
arkivfaglig kapasitet. Det er tilsatt personell i

1

Oppdatert arkivplan

01.02.2019

30.11.2019

prosjektstilling som starter 01.11.18. Med
bakgrunn i påleggets omfang og kommunens
arkivfaglige situasjon søkes det om utsatt
frist.

2

Dokumentere elektroniske arkivsystemer

Sees delvis i sammenheng med pålegg nr. 1.
01.02.2019

30.04.2019

Kommunen trenger noe mer tid til å beskrive
dette.

Utarbeide rutiner for

3

elektronisk
behandling av

01.02.2019

30.04.2019

Sees i sammenheng med pålegg 1 og 2

01.02.2019

01.02.2019

Skal gjennomføres innen fristen i pålegget

arkivdokumenter
Utarbeide rutiner for

4

kvalitetssikring og
ajourføre
registreringene i sak-/
arkiv-systemet
Lage plan for

5

deponering av
elektronisk journal-

01.06.2019

01.02.2019 /

/

01.03.2020

01.11.2020

og arkivsystem
Utarbeide plan for å

6

ordne og listeføre
bortsatte, eldre og

01.02.2019

01.07.2019

01.12.2018

arbeidet i planen. Noe av materialet er
skadet, og må renses av Polygon. Øvrig

å utbedre skadene. Det vises for øvrig til
vedlagte plan.
Materiell som ikke er skadet deponeres til

Sikre eldre og
avsluttede

elektronisk form.

Det er gjennomført befaring med Polygon for
01.09.2018

på arkivmateriale

8

Det er kun utgående dokumenter som finns i

materiale ordnes av IKA – Trøndelag.

Lage plan for å
utbedre muggskader

(Forum Winsak) bes om å bli vurdert på nytt.

Det vises til plan for gjennomæring av

avsluttede arkiver

7

Digitalt uttrekk fra perioden 1998 – 2007

01.02.2019

01.04.2019

papirarkiver

IKA i løpet av høsten, og skadet materiell
deponeres innen 01.04.2019, når det er
renset av Polygon.
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KOMMUNESTYRETS VEDTAK
Hitra kommunestyre fattet slikt vedtak i K-sak 44/18 den 21.06.2018:
Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette et prosjekt for å lukke
avvik i kommunens arkivsystemer slik de framkommer etter tilsyn fra
arkivverket pr. 09.05.2018, jf. tilsyn av 25.04.2014.
2. Kommunestyret ber rådmannen i tillegg forberede og gjennomføre
digitalisering av kommunens planarkiv slik at framtidig plan- og
byggesaksbehandling i ny kommune fra 01.01.2020 kan gjennomføres på
en effektiv og kvalitativ god måte.
3. Kostnadene knyttet til prosjektet innarbeides i kommunens drifts- og
investeringsbudsjetter slik:
a) Økte lønnskostnader til 100 % prosjektstilling fra høsten 2018 med kr
220.000,-, og hele 2019 med kr 600.000,-, innarbeides i kommunens
driftsbudsjett slik det framgår i sak om revidert handlings- og
økonomiplan for 2018 – 2021.
b) Økte investeringskostnader (inkl. mva.), med kr 2.860.000,- for 2018
og kr 1.900.000,- for 2019, innarbeides i kommunens
investeringsbudsjett for budsjett 2018 / handlings- og økonomiplan for
2018 – 2021.
c) Investeringen finansieres med merverdiavgift på kr 550.000,- for 2018
og kr 320.000,- for 2019, og kr 1.870.000,- i ubrukte lånemidler for
2018, og kr 1.580.000,- i nytt låneopptak i 2019.
4. Rådmannen bes om å komme tilbake med kostnadsoverslag knyttet til
anskaffelse og innfasing av nytt sak- og arkivsystem for ny kommune i
forbindelse med budsjettbehandlingen for budsjett 2019.
5. Kostnader som kan henføres til kommunereformen søkes dekket innenfor
Fellesnemnd Hitra Snillfjord sitt budsjett.
Enstemmig.
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