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Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 6
Viser til brev fra Hitra kommune av 13.5.19 og telefonsamtale 28.5.19.
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn 9.5.18 fikk Hitra kommune åtte pålegg om å utbedre mangler
med hensyn til arkivloven med forskrifter. Pålegg nr. 7 er tidligere blitt lukket.
Pålegg nr. 4 – Utarbeide rutiner for kvalitetssikring og ajourføre registreringene i sak/arkivsystemet
Kommunen redegjør for tiltakene som er iverksatt for å utbedre pålegget. Vi minner om at rutinene
for kvalitetssikring skal tas inn i arkivplanen. Oversikten kommunen legger fram viser at etterslepet
er tilnærmet like stort som ved tilsynet i mai 2018. Pålegget kan derfor ikke lukkes.
Pålegg nr. 6 – Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver
Kommunen har inngått en avtale med IKA Trøndelag om å ordne og registrere de bortsatte, eldre
og avsluttede arkivene. De fleste arkivene er allerede overført til IKA. Kommunen skriver at
ordningsarbeidet vil pågå over flere år og at en mer detaljert plan vil bli utarbeidet når de får bedre
oversikt over materialet. På bakgrunn av kommunens redegjørelse vurderer Arkivverket det som
lite hensiktsmessig å følge opp pålegget videre, men vi vil påpeke viktigheten av at kommunen så
snart som mulig får på plass en tidsplan som sikrer ordningsarbeidet framdrift. Pålegg nr. 6 kan
med dette anses som lukket.
Fristen for å utbedre pålegg nr. 2, 3, 5 og 8 var 30.4.19. Arkivverket forlenger fristen for pålegg nr.
2-5 og 8 til 3.7.19, som også er frist for pålegg nr. 1.
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