Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune
Arkivsak:

19/149

Møtedato/tid:

03.06.2019 Kl 14:00

Møtested:

Rådhuset, møterom Eindride (3. etg.)

Møtedeltakere:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes
Forfall:
Morten Wehn
Ingrid Gangås Opedal, vara for Wehn
Andre møtende:
Rådmannen
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 27.05.2019

Aud H. Kvalvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Tilsyn med arkivene i Melhus kommune - orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon
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Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte
organ - rådmannens oppfølging av vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
16/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/111 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - tilbakemelding til
Kontrollutvalget
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 3. desember 2018 i sak 41/2018 ble forvaltningsrevisjonsrapport
om habilitet i folkevalgte organer behandlet.
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.
Revisjon Midt-Norge IKS formulerte følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Revisjonens konklusjon
Revisor konkluderer med at Melhus kommune overordnet har tilfredsstillende system for å
håndtere habilitet.
Melhus kommune har rutiner for hvordan representanter skal melde fra om habilitet, for
protokollføring og for opplæring av representantene.
Revisor har sett mangler i etterlevelsen av rutinene. Revisor vil påpeke at det er flere
representanter som ikke varsler fra om mulig inhabilitet i forkant av møte.
Når det gjelder opplæring, konkluder revisor med at systematisk opplæringen av
representantene fremstår som lite tilfredsstillende. Representantene har en kort opplæring
på starten av perioden, og det er ikke lagt opp til en systematisk repetisjon. Det er fremhevet
at det er opplæring i å drøfte sakene underveis i perioden, men dette fremstår etter revisors
vurdering som en tilfeldig opplæring og avhengig av kompetanse hos ordfører. Revisor vil
derfor anbefale kommunen å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
Revisor har inntrykk av at det er kompetanse tilgjengelig når representantene trenger det i
forkant av møter. Der representanter varsler fra om mulig inhabilitet i møtet, er det
vanskeligere å få tilstrekkelig informasjon til å gjøre en grundig vurdering. Revisor har
inntrykk av at i møte er detaljkompetanse om habilitetsregelverket avhengig av at det oppnås
kontakt med jurist eller Fylkesmannen.
Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med
habilitetsreglene i gjeldende regelverk.
I forrige periode var det saker der avgjørelsene om inhabilitet ikke fulgte prosedyrereglene.
Revisor ser en forbedring i denne perioden, men vil likevel bemerke at det blir stemt over
flere representanter samtidig. Revisor har også sett mangler ved protollføring ved avgjørelser
om inhabilitet, men ser en forbedring fra høsten 2017.
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Når det gjelder gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte organ, er det ikke i strid mot
habilitetsregelverket å delta i diskusjoner i gruppemøter der man kan være inhabil. På grunn
av tilliten til forvaltningen, anbefaler revisor at inhabile representanter ikke deltar i
gruppemøter. Det fremstår for revisor som om det er mistanke mellom de poliske
posisjonene om at inhabile representanter deltar i diskusjoner. Revisor vil anbefale
posisjonen og opposisjonen om å diskutere dette i fellesskap og bli enige om felles regler for
håndtering av habilitet i gruppemøter.
Når det gjelder de konkrete sakene som kontrollutvalget nevnte i bestillingen, er revisors
konklusjon at de i all hovedsak er håndtert i henhold til regelverket.
I E6-saken konkluderer revisor med at det er mangler når det gjelder prosedyrereglene for
habilitet. Revisor vil spesielt nevne protokollføring og saken i formannskapet der det ble
stemt over samtlige representanter. Videre vil revisor påpeke at det fremstår som om Borten
var inhabil i saken Reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad, og at han deltok på et
arbeidsmøte. Revisors konklusjon er at vedtaket ikke er ugyldig.
Når det gjelder saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum er revisors
konklusjon at veiledningen fra rådmannen fremstår som tilstrekkelig til at kommunestyret kan
foreta en vurdering av representantene på selvstendig grunnlag. Revisors vurdering er at
veiledningen kunne vært utdypet, ved at regelverket ble grundigere fremstilt og flere
representanter vurdert.
Revisor konkluderer med at saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i
henhold til regelverket, ut i fra den dokumentasjonen som revisjonen har tilgjengelig.
Revisors konklusjon er at representanter som sitter i styret i kommunale selskap er bevisst
habiliteten sin. Revisor ser at det kan være utfordringer knyttet til hvem som sitter i styrene,
og vil anbefale kommunen å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter til
styre i kommunale selskap.
Revisjonens anbefalinger
• Revisor vil anbefale representantene å varsle fra om mulig inhabilitet i forkant av møter.
Det er lettere å hente inn informasjon og å gjøre en grundig vurdering av forholdet.
• Revisor vil anbefale representanter å varsle fra også der det er forhold som er helt i tvilsonen. Dersom det blir diskutert og avgjort i møte, slipper man at det sås tvil om saken i
ettertid.
• Revisor vil anbefale Melhus kommune å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av
representanter til styre i kommunale selskap.
Politisk behandling
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte
29.01.2019 i sak 8/2019 og gjorde følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar korrigert forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i
folkevalgte organ til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge
Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre ham ugild).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de
folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av
administrasjonen i habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for
valg av representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen
20.05.2019.
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Rådmannens oppfølging
Rådmannen har i brev av 27.05.2019 gitt tilbakemelding til kontrollutvalget (vedlegg).

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal følge opp kommunen sitt arbeid med å få
på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak som
fulgt opp.
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Sentraladministrasjonen
Rådmannen
Telefon 948 30 551
Dato
27.05.2019
Saksnr. 18/3632-13

Kontrollutvalgssekretæriat Midt-Norge IKS
Kongensgt. 9, 4. etg.
7013 TRONDHEIM

Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ tilbakemelding til Kontrollutvalget
Kommunestyret har i møte 29.01.2019, sak 8/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av
habilitet i folkevalgte organ - korrigert rapport, fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar korrigert forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ
til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge Forvaltningsloven § 8 tredje
avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av administrasjonen i
habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for valg av
representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 20.05.2019.
Tilbakemelding til kontrollutvalget på pkt. 3 – 5:
3. I forbindelse med oppstart nytt kommunestyret vil vi legge inn i opplæringen særskilt gjennomgang
(tema) av habilitetsregelverket. Jeg vil også foreslå egen gjennomgang med jurist fra Fylkesmannen som
tema i kommunestyret, på ett av de første nye møtene for det nye kommunestyret (må avklares med ny
ordfører når den tid kommer). Vi vil også fortsette med de rutiner vi har etablert om habilitetsspørsmål i
sakskartet ved innkalling til politiske møter. I tillegg vil vi ta egne gjennomganger i de faste utvalgene når
disse er på plass.
4. Vår jurist i Personal og organisasjon har i sin oppgaveportefølje fått ansvar for habilitetsregelverket på
generelt grunnlag. Spørsmål om habilitet i administrasjonen reises fra tid til annen, dette tas fortløpende,
enten internt eller ved henvendelse eksternt som Fylkesmann eller KS. Vi vil også legge opp til et internt
kurs i administrasjonen, her ser vi på muligheter for å ta i bruk KS Læring som opplæringsplattform
(nettbasert kurs, alternativt kombinasjon nett- og samlingsbasert). Vi er pr. nå i innføringen av KS Læring,
så her må vi se på hvilke kurs som allerede er utviklet/er under utvikling.
Erfaringsmessig oppstår det underveis særskilte spørsmål vedr. habilitet knyttet til konkrete saker som
skal til behandling. Her må både politikk og administrasjon samhandle godt for å få varslet i god tid, slik at
vi dersom det er behov for å skaffe spisskompetanse, får forberedt disse spørsmålene godt. I slike
sammenhenger bør vi også benytte anledningen til å ta en «opplæringsbolk» forut for kommunestyrets
(evt. utvalgenes) behandling av de konkrete habilitetsvedtakene.

Post- og besøksadresse
Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmeside www.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00
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Saksnummer 18/3632-13
Side 2 av 2

5. Vi arbeider nå med Eierskapsmelding for Melhus kommune 2018, klar for politisk behandling i juni
2018. Som vedlegg 2 til eierskapsmeldingen ligger «Kriterier for krav til kompetanse til representanter i
kommunale selskaper».
Med hilsen
Katrine Lereggen
Rådmann
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Vedlegg:

Kopi:
Interne mottakere:
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Tilsyn med arkivene i Melhus kommune - orientering til
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
17/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/157 - 19
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.
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Melhus kommune
7224 MELHUS

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2013/393 KARE

22.09.2016

Oversendelse av rapport etter tilsyn av arkiv – Melhus kommune
Vedlagt følger endelig rapport etter tilsyn med arkivene i Melhus kommune, 25.
august 2016. Rapporten er endret i samsvar med tilbakemelding i brev datert 7.
september 2016.
Melhus kommune har arbeidet godt med arkivene. Vil spesielt fremheve
arkivleders arbeid med å få kontroll over arkivperioder, saker og dokumenter
tilbake i tid. Selv om mye var positivt har kommunen kommet på etterskudd med
flere arbeidsområder innenfor arkiv, og har til dels alvorlige avvik i forhold til
kravene i arkivforskriften. Mest kritisk er de store etterslepene innen journalføring
og kvalitetssikring i arkivdanningen. Kommunen hadde allerede før tilsynet tatt
grep for å få avsluttet arkivperioder med tilhørende saker og journalposter, men
tallene er fortsatt svært høye. Det er viktig å komme à jour, og sikre at ikke samme
situasjon oppstår igjen. Det er nødvendig at arkivleder har ressurser og kan
konsentrere seg om de mange overordnede oppgaver knyttet til dagens
arkivdanning.
Melhus kommune er med i flere interkommunale samarbeid. Oversikten
kommunen har på området er svært god. Melhus kommunes ansvar er arkivmessig
godt ivaretatt. Kommunen har en god oversikt over hvem som har arkivansvar
enten det er Melhus kommune eller andre.
Kommunens arkivplan er utdatert og det foreligger planer om å oppdatere den.
Dette er et viktig arbeid som bør prioriteres slik at den inneholder relevante og
gode rutiner for elektronisk arkivdanning, saksbehandling og arkiv.

Statsarkiv for Møre og Romsdal,
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
og Nordland.

Kontoradresse:
Maskinistgata 1
7042 Trondheim

Organisasjonsnr:
961 181 399
9

Telefon: 73 88 45 00
www.arkivverket.no/trondheim
post@arkivverket.no
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Vi oppsummerer påleggene slik:
1. Se rapportens punkt 2.4. 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.
2. Se rapportens punkt 2.5. 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.
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. Se også pkt 2.7.
4. Se rapportens punkt 2.5.1. 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.
5. Se rapportens punkt 2.6. 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.
6. Se rapportens punkt 4.2. Kommunen har et stort etterslep av uordnede
arkiver. Det anmerkes at dette er avvik i forhold til arkivforskriftens §§5-4
og 5-5.
7. Se rapportens punkt 4.3 og 4.4. 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.
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3

Vi ber Melhus kommune så snart som mulig, og senest innen 1. november 2016,
utarbeide og oversende en plan med dato for når og hvordan de påpekte avvik vil
bli håndtert.

Med hilsen
Kari Remseth
Rådgiver

Astrid Løvlien
Statsarkivar
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STATSARKIVET I TRONDHEIM

Tilsyn med arkivene i
Melhus kommune

Tilsynsrapport
Sak: 2013/393

Rapportdato: 22. september 2016

Dato for oppfølging av tilsyn:
25.8.2016

Utarbeidet av: Kari Remseth
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Innledning

1.1 Bakgrunn for tilsynet
Statsarkivet i Trondheim var, på vegne av Riksarkivaren, på tilsynsbesøk hos Melhus kommune den
25.8.2016. Tilsynet er en oppfølging av tidligere tilsyn, 11.2.2013. Hjemmelsgrunnlaget for
Riksarkivarens tilsynsvirksomhet er gitt i lov av 04.12.92 nr. 126 om arkiv § 7: ”Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlege organ”. Denne myndigheten er delegert til
statsarkivarene. Statsarkivaren i Trondheim har Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og
Nordland som sitt distrikt.
Arkivverkets tilsynsstrategi 2014-2017 har 3 hovedmål:
 Kartlegge arkivtilstanden i offentleg sektor med sikte på å kunne sette inn
målrettede tiltak for forbedringer
 Øke arkivbevisstheten og kompetansen
 Anbefale og gi pålegg om tiltak som skal bedre arkivfunksjonene både for
arkivdanning og arkivbevaring
Hensikten med tilsynet var å undersøke om arkivdanning, arkivlokaler og rutiner knyttet til disse er i
overensstemmelse med arkivloven og -forskriften1. Formålet med denne loven er å sikre at arkiver
som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettighetsmessig eller viktig
forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for samtid og ettertid.
I dette tilsynet har det vært fokus på arkivdanning og interkommunalt samarbeid. Vi har også forsøkt
å synliggjøre hvilken betydning en varslet strukturendring i kommunene vil få, blant annet i
forbindelse med etterslep av arkivarbeid, avslutning av aktive arkiver og ikke minst viktigheten av å
ha god dokumentasjon på hvilke arkiver som kommunen har ansvar for.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke har vært foretatt tilsyn med alle arkiv og arkivlokaler i kommunen.

1.2 Mottatt dokumentasjon
Tilsynet ble varslet i brev av 30.5.2016 til Melhus kommune. Statsarkivet i Trondheim ba om å få
tilsendt gjeldende arkivplan, oversikt over interkommunale samarbeid, arkivrutiner og relevante
instrukser i forkant av tilsynet. Kommunen ga svar i brev 1.8.2016, der følgende ble innsendt:
Oversikt over interkommunale samarbeid, kopi av avtaler for interkommunale samarbeid, oversikt
over fagsystem og link til kommunens arkivplan.

1.3 Deltakere
Fra kommunen møtte:
 Arkivleder Liv Marit Hovdal deltok under hele tilsynet
 Seksjonsleder Geir Wormdal deltok under det innledende møtet og ved avslutning av tilsynet
 Rådmann Cathrine Lereggen deltok under det innledende møtet
Fra Statsarkivet i Trondheim møtte:
1 Lov om arkiv. LOV-1992-12-04-126 (i rapporten: arkivloven), Forskrift om offentlege arkiv FOR-1998-12-11-1193 (i rapporten:

arkivforskriften)
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Rådgiver Kari Remseth

Tilsynet ble gjennomført i rådhuset på Melhus.

1.4 Om kommunen
Melhus kommune slik den er i dag, ble opprettet i 1964 etter at kommunene Horg, Flå, Hølonda og
tidligere Melhus kommune slo seg sammen.
Melhus kommune har i dag ca. 16000 innbyggere.

2

Arkivansvar, arkivorganisering og arkivsystem

2.1 Arkivansvar
Krav i regelverket
§ 1-1 i arkivforskriften fastslår at i kommuner er arkivansvaret en del av det overordnede
administrative ansvaret som er tillagt administrasjonssjefen. I henhold til arkivforskriftens § 2-1 skal
det daglige arkivarbeidet utføres av en arkivtjeneste, under daglig ledelse av en arkivansvarlig.
Arkivforskriftens § 5-1 stiller krav om at det løpende ansvaret for eldre og avsluttede arkiver blir
plassert hos en depotansvarlig.
Funn

Rådmannen har det formelle ansvaret for arkivene i kommunen og den faglige oppgaven er delegert
til arkivleder. Arkivleders arkivansvar gjelder både for arkivdanning og for de eldre og avsluttede
arkivene. Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste. På enhetene har
enhetslederne det administrative ansvaret, men det daglige ansvaret for arkivdanningen er tillagt
arkivleder.
Arkivleder er kontaktperson opp mot Interkommunalt arkiv i Trøndelag (heretter IKA) som er
kommunens depot.
Konklusjon
Arkivansvaret er plassert i henhold til arkivforskriften. Den er viktig at arkivansvarlig har og utøver et
overordnet arkivfaglig ansvar for å bidra til å sikre at kommunens arkivdanning skjer innenfor
regelverkets rammer, slik at viktig dokumentasjon blir bevart og er tilgjengelig for kommunen.

2.2 Organisering av arkivtjenesten - arkivorganisering
Krav i regelverket
Arkivtjenesten skal som hovedregel være felles for organet, og i følge § 2-4 i arkivforskriften skal
arkivet være sentralisert så langt dette er praktisk tjenelig. I samme paragraf defineres hva som
faktisk er kommunens aktive arkiv, der det presiseres at i det aktive arkivet inngår sakarkivet,
journaler til dette, register og kopibøker m.v. møtebøker, fagsystem, databaser og andre arkivserier
og dokumenter som blir mottatt eller skapt i tilknytning til virksomheten til kommunen, er også en
del av det aktive arkivet.
Funn
Arkivtjenesten hører organisatorisk til under IKT- og serviceseksjonen. Enheten er en del av
kommunens sentraladministrasjon og består av IKT-drift og utvikling, kommunikasjon og
informasjonstjeneste, og dokumentsenter herunder arkiv og innsyn. Arkivtjenesten er felles for hele
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kommunen. Kommunen har i overkant av 1200 ansatte med til sammen ca. 1000 årsverk. Det er i
sentraladministrasjonen 3 årsverk som arbeider med arkiv i tillegg til skole - og helsesekretærene.
Noen av disse ressursene brukes til møtesekretær. Det ble opplyst fra enhetsleder at Melhus
kommune ikke har mindre ressurser enn andre kommuner i regionen når det gjelder arkiv- og
arkivoppgaver.
Arkivtjenesten har ansvaret for postmottaket og ESA sak-/arkivsystem, men er usikker på hvorvidt
alle enheter i kommunen er koblet til og bruker ESA.
Bortsett fra saksdokumenter og klientmapper lagret i fagsystem, skjer det meste av journalføring og
saksbehandling i ESA. Barnehagene benytter ikke ESA i saksbehandlingen og styrer har papirbaserte
arkiver i en mappe. Kommunens arkiver er dermed en kombinasjon av elektronisk og papirbaserte
arkiver i ESA, elektronisk arkiv i fagsystemer og klientmapper på papir. Enheter som ikke benytter
ePhorte har papirbaserte arkiver.
Konklusjon
Arkivorganiseringen er den som er vanlig i kommunene, og det anmerkes ingen avvik i forhold til
organiseringen. Det er vanskelig å vurdere ressurser på arkivområdet uten å se på oppgavene som
skal løses og hvordan oppgavene fordeles mellom saksbehandler og arkivar. Vi registrer at
arkivtjenesten i Melhus kommune håndterer oppgaver på vegne av saksbehandlerne, i tillegg til å ta
hånd om et stort etterslep. Vi registrerer også at arkivleder ikke har ressurser til å ivareta den
overordnede rollen som arkivleder med ansvar for alt som skapes av dokumentasjon i kommunen.
Det er en god oversikt over kommunens fagsystemer, men arkivdanningen som skjer i kommunen i
fagsystem med tilhørende person-/klientmapper, må dokumenteres. Det er viktig å dokumentere
sammenhengen mellom informasjonen lagret i systemene og rutiner knyttet til de ulike løsningene
som håndterer arkivdokumentasjon.

2.3 Interkommunale samarbeid
Krav i regelverket
Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige retningslinjer om håndtering av
offentlige arkiv, kapittel IV 20.12.2013, trådte i kraft 1. februar 2014. Kommunene skal ifølge § 4-8 til
enhver tid ha oversikt over foretak, selskap og interkommunale samarbeidsordninger. Oversikten
gjelder oppretting og avvikling av samarbeidet, vedtekter, arkivorganisering og arkivansvar.
Funn
Melhus kommune er med i flere interkommunale samarbeid, som løser viktige oppgaver på vegne av
kommunen og andre kommuner i regionen. I forkant av tilsynet utarbeidet kommunen en oversikt
over interkommunale samarbeid, og oversendte avtaler for samarbeidene. Samarbeide som
kommunen deltar i er i hovedsak hjelmet i kommunelovens § 28 a-b, med vertskommunemodell. I de
avtalene vi er blitt forelagt er arkivansvar plassert. Melhus kommune er vertskommune for det
interkommunale kemnerkontoret.
Andre samarbeid er løst gjennom at det er etablert interkommunale selskaper med hjemmel i Lov
om interkommunale selskaper. For disse er hovedregelen at om disse skal følge arkivloven, så må
dette sikres etter krav fra eierne og synliggjøres i for eksempel avtalen eller vedtektene. Dette er ikke
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beskrevet i avtalene. De fleste offentlige eide organ er underlagt offentlighetslovens bestemmelse
for journalføring, men ikke arkivlovens krav til bevaring.
Vi har beskrevet de ulike samarbeidene ut fra opplysninger vi har mottatt og i forhold til diskusjonen
under tilsynet i vedlegg 3. Vi kan ikke se at det finnes dokumenterte rutiner for arkivdanningen i
samarbeidene som er pålagt å følge arkivloven.
Konklusjon
Kommunen har en god oversikt over de interkommunale samarbeidene. Vi anmerker ikke avvik i
forhold til dette med interkommunale samarbeid. Det er viktig for oss å påpeke at vi har sjekket om
kommunen har en oversikt over interkommunale samarbeid og foretak, som man er pålagt å ha i
henhold til Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige retningslinjer om
håndtering av offentlige arkiv, kap IV 20.12.2013. Det betyr at vi ikke har sjekket om arkivene
innenfor samarbeida er i samsvar med regelverket. Det er også viktig for kommunen å sikre og
kunne dokumentere at den dokumentasjonen som skapes håndteres på en slik måte at den er
tilgjengelig for kommunen så lenge det er nødvendig, og at bevaringsverdig materiale blir bevart.
Det er viktig å involvere vertskommunens depot både i forhold til etablering og eventuell avvikling.
Om et samarbeid avsluttes eller en kommune melder seg ut av samarbeidet må depotet involveres.

2.4 Arkivplan og arkivrutiner
Krav i regelverket
En kommune skal i henhold til Arkivforskriftens § 2-2 til en hver tid skal ha en ajourført samleplan, en
arkivplan, som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen skal vise hvilke
instrukser, regler, planer m.v. som gjelder for arkivarbeidet. I kapittel III del A i arkivforskriften stilles
krav til rutiner for arkivdanningen. Den skal være skriftlig, og den skal gjelde for hele kommunens
virksomhet.
Funn
Melhus har en arkivplan som ligger på arkivplan.no. Planen som ble godkjent i 2008 er mangelfull og
nå under oppdatering. Arkivplanen dokumenterer ikke dagens arkivdanning og rutiner – noe som
også fremgår av flere av kapitlene i denne rapporten. Blant annet er arkivdanningen innenfor de
fagområdene som bruker ulike fagsystemer ikke godt nok dokumentert. Det kan være at den enkelte
enhet har rutiner for dette, men dette mangler i arkivplanen.
Konklusjon
Det er anmerket avvik i forhold til arkivforskriften § 2-2. Kommunen må oppdatere arkivplanen slik
den dokumenterer arkivdanningen og rutiner i Melhus kommune. Det påpekes som et avvik i forhold
til arkivforskriftens kapittel 3 del A at det mangler (dokumenterte) rutiner for arkivdanningen som
skjer i ytre enheter (forholdet fagsystem, ESA og papirarkiv).

2.5 Arkivdanning i ESA
Krav i regelverket
Arkivforskriftens §§ 2-6 til 2-9 fastslår at en kommune skal ha journal for registrering av dokument i
de sakene man oppretter. I journalen skal en registrere alle inngående og utgående dokument som
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etter offentlighetsloven regnes som saksdokument for kommunen. Når man benytter elektronisk
journal, skal man benytte et arkivsystem som følger Noark-standarden.
Kommunen kan etter arkivforskriftens § 2-13 ha elektroniske saksdokumenter, altså et elektronisk
arkiv. Skal man ha dette stilles det krav om at det blir benyttet fullgode systemer, at det er utarbeidet
rutiner og at riktig dokumentlagringsformat brukes. I en sak skal alle dokumenter enten være på
papir eller elektronisk. Elektroniske og papirbaserte saker skal arkiveres i hver sin arkivdel. En
elektronisk sak kan registrere vedlegg som oppbevares på papir.
Funn
Kommunen har siden 1.1.2009 hatt elektroniske arkiv/saksdokumenter i ESA. ESA er et Noarkgodkjent arkivsystem for elektroniske dokumenter. Kommunen har papirbasert vedleggsarkiv, der
man oppbevarer dokumenter med personsensitive opplysninger. Med unntak av barnehager og
evnt. barnevern benytter alle enheter i kommunen ESA. All journalføring og all administrativ
saksbehandling skal skje der. Unntaket er personsensitive saker, som etter Datatilsynets
retningslinjer skal føres i lukket fagsystem – dvs. i en sikker sone (se oversikt over fagsystem i del
2.6). Alle saker/dokumenter i ESA fordeles elektronisk. Innkomne papirdokumenter blir bevart etter
skanning. Planen er at disse skal kasseres etter ei viss tid.
ESA er satt opp med en arkivskaper, et arkiv og en journalførende enhet. I databasen finnes
arkivdeler tilbake til 1999. I databasen er det registrert 35 arkivdeler opprettet fra 2009 – 2014.
Arkivdelene er nedfelt i vedlegg 1.
For hovedarkivet (saksarkivet) er det registrert 4 perioder:
HA
1999 – 01.01.2007. For denne perioden er journalpostene avsluttet ved hjelp av script
HA2
01.01.2007-31.12.2008
HA3
01.01.2009-31.12.2013
HA4
01.91.2014 –
Avslutningsdato for arkivdel i eldre periode har en avslutningsdato som ikke stemmer overens med
opprettelsen av ny periode. Arkivdelene i eldre periode er registrert som avsluttet (status AV) uten at
journalpostene og sakene er avsluttet. Ved søk i arkivdeler i status AV ble det registrert uavsluttede
journalposter. Det ble opplyst at grunnen til dette var at arkivdelen og perioden er under opprydding.
Kommunen benytter ikke status J for journalføring av internt produserte dokumenter. Status J
benyttes kun for dokumenter som kommer inn til kommunen. Ferdige journalposter blir satt i status
E fra saksbehandler. Arkivtjenesten i det sentrale arkivet kvalitetssikrer journalposter med status E
og avslutter journalposten med status A – tilsvarende rutine som for journalposter med status J.
Journalstatus A skal markere at «registrering i journalen er avsluttet». Journalstatusendringene kan
ved uttrekk sees i tabellen TILLEGG.XML. At journalstatus J mangler i uttrekket kan indikere at ingen
utgående journalposter har vært tilgjengelige i kommunen.
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Inngående og utgående journalposter blir publisert i og med at det krysses av for publisering i
statusbilde J og E. Notater legges ikke på postlista. Rutinene som benyttes er ikke nedfelt i
arkivplanen for Melhus. For kvalitetssikring av journalposter og saker se pkt. 2.6.
Når kommunen har elektroniske arkiver, skal man ha visse rutiner på plass for å sikre at
arkivdanningen skjer på en forsvarlig måte. I forkant av tilsynet sjekket vi arkivplanen, for å sjekke om
rutinene er utarbeidet. Dette ble videre diskutert under tilsynet. Rutinene med mangler fremgår av
vedlegg 2.
Det finnes rutiner for postbehandling, rutiner for bruk av ESA og rutiner for e-post. Kommunen har
flere skjema på sine nettsider. Flere av disse kan benyttes for å søke elektronisk til kommunen:
Barnehagesøknader, skjenkebevilling med flere. Disse går til en egen postkasse i ESA, som
arkivtjenesten importerer og kvalitetssikrer. Skriftlige rutiner må legges i arkivplanen. I dag ligger
disse i en egen rutinehåndbok som er tilgjengelig på en intern server for Dokumentsenteret. Skjema
for rekruttering går til eget fagsystem som kommunen jobber for å få satt opp mot ESA.
I henhold til det nye bevarings- og kassasjonsregelverket for kommunene, gjeldende fra 01.0 2. 2014,
skal mange rutiner og instrukser bevares og langtidslagres. I kommunene finner vi normalt denne
type rutiner i et kvalitetssystem. Melhus kommune benytter en løsning som benevnes EQS.
Rutinebeskrivelsen det her er snakk om var ikke lagret i denne løsningen.
Dersom noen henvendelser seg over sosiale medier som vil medføre eller inngår i saksbehandling
(sakspost), henviser kommunen dem om å søke/sende på papir/e-post.
Konklusjon
Det mangler visse obligatoriske rutiner i forhold til det å ha elektroniske saksdokumenter, som er et
avvik i forhold til Riksarkivarens forskrift kapittel IX del C. Det finnes også skriftlige rutiner som ikke
følges. Rutiner må utarbeides for å sikre at arkivdanningen skjer i henhold til regelverket. Kommunen
må utarbeide de rutinene som mangler, og disse må bli en del av arkivplanen. Det er også viktig å
kvalitetssikre at rutinene følges.
Kommunen må i tillegg sikre at rutiner og prosesser som i de nye bevaringsbestemmelsene gjeldende
fra 1. februar 2014, skal bevares og lagtidslagres, utarbeides og bevares. Se pkt 2.5.1.
For personalarkiv og elevarkiv og andre objektbaserte arkivserier kan vi anbefale at kommunen
oppretter egne arkivdeler med status U og overføre mapper etter hvert som de blir uaktuelle – dvs.
personen slutter eller barnet går ut av skolen. Ved normal periodedeling endres status til B og
arkivdeler settes bort. Dette kan betraktes som en anbefaling.
Konklusjon arkivdanning utenfor ESA/ fagsystemer
Alle fagsystemer og fagområder må beskrives i arkivplanen. I forbindelse med overgang til
elektronisk arkivdanning skal det utarbeides nye arkivrutiner. Det går ikke frem av oversikt over
fagsystemene om noen av disse er å betrakte som arkivsystem med Noark-kjerne. Rutinene og
oversikten, må nedfelles i arkivplanen, se rapportens punkt 2.4 og 2.7, samt vedlegg 4.
2.5.1 Bevaring og kassasjon
Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950,
ble endret ved forskrift 20. desember 2013 og trådte i kraft 1. februar 2014. De nye bestemmelsene
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har som formål å sikre at kommunalt arkivmateriale med langvarig bevaringsverdi blir bevart for
ettertiden. Bestemmelsene utgjør et minimum og angir hvilke sakstyper som ikke kan kasseres.
Bestemmelsene gjelder også for andre organer som skaper kommunale arkiver i henhold til
arkivloven § 2d.
Funn
Melhus kommune har ikke startet arbeidet med oppfølging av de nye bevaringsbestemmelsene. De
nye bestemmelsene har krav om at prosedyrer, rutiner og saksbehandlingsprosesser er skriftlig
nedfelt og skal bevares for flere fagområder. Kommunen har ikke oversikt over dette. Barnevern ble
diskutert. Tabellen under beskriver hva som skal bevares innenfor barnevernsområdet – noe som
betyr at det skal sikres og være tilgjengelig for alltid.
Barnevern: Følgende skal bevares i
henhold til Riksarkivarens bestemmelser
innenfor dette fagområdet

Hvor dokumenteres dette i dag?

Hvordan skal denne dokumentasjonen
bevares?

Barnevern: Overordnede saker
Prosedyrer, rutiner og
saksbehandlingsprosesser for
barnevernstjenesten, herunder håndtering
av bekymringsmeldinger
Retningslinjer og rutiner for kommunens
forebyggende arbeid innen barnevern,
inkl. barnevernstjenestens samarbeid med
andre sektorer og forvaltningsnivåer
Kommunens oppgaver vedrørende
omplassering, etablering og drift av
fosterhjem, opplæring og veiledning av
fosterhjem
Barnevern: Om enkeltindivid

.

Bekymringsmeldinger hos
barnevernstjenesten, uansett om
meldingene fører til sak eller blir henlagt
Saker om forebyggende virksomhet
Samarbeid med andre deler av
forvaltningen, inkl. individuell plan og
rapporter som danner grunnlag for
beslutninger om enkeltbarn
Saker knyttet til særlige tiltak i henhold til
barnevernsloven, inkl. undersøkelser av
bekymringsmeldinger, utredninger,
saksbehandling, tiltak og oppfølging av
tiltak
Tilsynssaker der kommunen har
medansvar. Dette er barn med tilhørighet i
andre kommuner, som bor i fosterhjem i
kommunene

Konklusjon
Det er registrert avvik med hjemmel i Riksarkivarens forskrift, kapittel IV. Skjema for
barneverntjenesten fylles ut i samarbeid med enhetsleder for barnevern. Kommunen må
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dokumentere hvor det som skal bevares finnes, samt rutiner for å langtidslagre dokumentasjonen.
Tilsvarende gjelder for andre funksjonsområder/enheter i kommunen.

2.6 Kvalitetssikring av arkivdatabasen og restansekontroll
Krav i regelverket
Arkivforskriftens § 2-10 pålegger kommunen å ha administrative rutiner som sikrer at arkivtjenesten
utfører kvalitetssikring av journal- og arkivdatabasen. I henhold til arkivforskriftens § 3-8 må også
kommuner som har elektronisk arkiv, gjennom faste rutiner, sikre at rett versjon av et dokument blir
lagret i systemet.
Arkivforskriftens § 3-7 fastslår at offentlige organ skal gjennomføre restansekontroll. Rutiner for
restansekontroll skal være beskrevet i kommunens arkivrutiner.
Det skal hver dag tas sikkerhetskopi av databasen på elektronisk lagringsmedium. Sikkerhetskopien
skal lagres på enheter som fysisk er adskilt fra enhetene der databasene ligger.
Funn
Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre arkivdatabasen, både på saksnivå og journalpostnivå. For å
undersøke om rutinene blir fulgt i praksis, gjennomførte arkivleder de ulike søkene. Både søkene på
saksnivå og journalpostnivå ga treff som viser at rutinene ikke følges, og at den viktige
kvalitetssikringen ikke er gjennomført i arkivdatabasen.
Restansekontroll blir ikke gjennomført. Søket i basen viste følgende restanser for perioden fra og
med 2009:
Journalposter:
Status J:
29421
45
Status M:
Status E (ekspedert): 18363
Status F (ferdig):
410
Status G (godkjent):
102
Status R (reserverte):
1019
Saker:
Status B (under behandling): 17343 av disse tilhører 692 saker HA3 (saksarkiv fra avsluttet periode)
Status F (ferdige):
4039
Konklusjon
Det registreres avvik i henhold til §§§ 2-10, 3-7 og 3-8 i arkivforskriften. Resultatet viser at Melhus
kommune har et omfattende arbeid med kvalitetssikring, journalføring og avslutning av i alt
nærmere 19000 journalposter, dvs. i status E, F og G. I tillegg er over 1000 journalposter i status R
som det er viktig å få kontroll over. For at en arkivdel skal kunne settes bort med status B, må også
saksstatus følges opp og avsluttes med status A.

2.7 Arkivdanning i fagsystem og klientarkiv
Krav i regelverket
Det er tidligere, i punkt 2.2, påpekt at Arkivforskriftens § 2-4 definerer arkivdanning bredere enn
arkivtjenestens journalsystem med tilhørende papirarkiv. Det betyr at all dokumentasjon som skapes
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i kommunen skal behandles etter regelverket, både elektroniske register, databaser, fagsystem og
papirbaserte arkiver. For elektroniske register og databaser kreves det i utgangspunktet ikke
arkiveksemplar på papir. Men systemene de inngår i, skal være godt nok dokumentert til at
materialet kan brukes i arkivdepot. Dokumentasjonen skal inngå i arkivplanen. Dersom systemene
produserer eller lagrer saksdokumenter, må systemene og rutinene oppfylle alle krav i
arkivforskriftens § 2-13, samt Riksarkivarens utfyllende bestemmelser i kapittel IX2. Oppfylles ikke alle
disse, må informasjonen oppbevares i papirformat.
Funn
I forkant av tilsynet mottok vi en oversikt over de fagsystemer som er i bruk i kommunen. Disse er
videre beskrevet i vedlegg 4. Kommunen har svært god oversikt over fagsystem som er i bruk, men vi
kan ikke se at det finnes arkivrutiner for enhetene som bruker fagsystemene. Mye av
dokumentasjonen fra fagsystemene, som ikke er arkivsystemer, tas ut på papir og arkiveres i
klientmapper.
Konklusjon
Det må også for de fagområdene som benytter fagsystemer utarbeides arkivrutiner, som må bli en
del av arkivplanen. Rutinene bør kunne si n noe om hva som registreres i fagsystemet, hva som
eventuelt skrives ut og legges i en klientmappe og hva som eventuelt inngår i en elektronisk
klientmappe.
I rutinene må det være en plan for hvordan dokumentasjonen i systemet på sikt skal ivaretas. Om
planen er å ta vare på dokumentasjonen på papir, må man være sikker på og kunne dokumentere at
all dokumentasjon faktisk blir ivaretatt gjennom utskrifter – man må da være klar over at det
vanligvis ikke er mulig å skrive ut påtegninger og andre viktige metadata (logger etc): Kommunen må
derfor i hvert tilfelle konkret vurdere om det papirbaserte arkivet ivaretar kommunens behov for
rettighetsdokumentasjon. Disse vurderingene må da dokumenteres i arkivplanen.

3 Arkivlokaler
Krav i regelverket
Arkivforskriften stiller krav til arkivlokaler slik at disse gir arkivene vern mot vann og fukt, mot brann
og skadelig varme, mot skadelig påvirkning fra klima og miljø og mot skadeverk, innbrudd og ulovlig
tilgang. Alle rom der man oppbevarer arkivmateriale over lengre tid, blir regnet som arkivlokale.
Arkiv som er hyppig i bruk kan plasseres i vanlige kontorlokaler. Bortsettingsarkiv skal så langt som
mulig plasseres i spesialrom for arkiv. Eldre og avsluttede arkiv skal plasseres i spesialrom for arkiv.
Det stilles strengere krav til spesialrom enn til lokaler for dagligarkiv.
Funn
Melhus kommune har et større bortsettingslokale i kjelleren. Kapasiteten i reolene er på til sammen
ca 600 hyllemeter. På døren inn til arkivlokalet var det et skilt som formidlet at der var installert
sprinkleranlegg med stengeventil. Se ellers vedlegg 5 vedrørende sikring av vannrør.

FOR 1999-12-01 nr 1566: Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av
offentlige arkiver
2
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Konklusjon
Arkivlokalene i Melhus kommune vurderes som tilfredsstillende. Det er arkivleder som har ansvar for
kommunens arkivlokaler inklusiv at lokalene er rengjort og ryddet. Arkivleder har også ansvar for
hvem som har tilgang til lokalene. Rutiner må utarbeides og nedfelles i arkivplanen.

4 Eldre og avsluttede arkiv
4.1 Kommunens arkivdepot
Krav i regelverket
Arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, og arkiv etter enheter som er nedlagte eller
har avsluttet sin virksomhet, skal avleveres til arkivdepot. Arkivforskriften fastslår at kommuner skal
opprette eget arkivdepot, plassere ansvaret for dette hos en depotansvarlig og at man skal utarbeide
rutiner som ivaretar de spesifiserte kravene til arkivdepot i arkivforskriften. Kommuner kan overføre
depotoppgaver til en interkommunal depotordning.
Funn
Arkivleder er ansvarlig for de eldre og avsluttede arkivene. Kommunen bruker IKA som arkivdepot og
har overført oppgaven for både papirbasert og elektronisk depot til IKA. IKA har utarbeidet rutiner
for håndtering av papirbaserte arkiver som deponeres der. Det er også utarbeidet instruks for
deponering av elektroniske arkiver. Melhus kommune skal utarbeide egne rutiner i tråd med
instruksen.
Konklusjon
Vi anmerker ingen avvik i forhold til kommunens arkivdepot og rutiner knyttet til dette. Arkivplanen
må dokumentere alle rutiner, samt instruksen fra IKA og Melhus kommunes rutiner.

4.2 Avlevering av papirarkiver
Krav i regelverket
For å sikre at arkiver blir bevart og at det er mulig å bruke dem, har arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5
krav til hvordan arkivmateriale som skal avleveres og bevares i depot skal være ordnet. Dette er krav
i forhold til pakking, for å sikre at arkivene ikke blir ødelagt. Det stilles også krav til listeføring og
etikettering, slik at det er mulig å finne frem i og bruke materialet. Det skal også føres register for
arkivbestand og tilvekst.
Funn
Kommunen har deponert ca 259 hyllemeter hos IKA, arkiver som for det meste er skapt i perioden
frem til 1976. Arkivmaterialet er ordnet og katalogisert. Arkivmaterialet etter 1976 er for det meste
oppbevart i bortsettingsarkiv i kjelleren i rådhuset – noe som også inneholder arkivmateriale som er
kommet inn fra ytre enheter.
Konklusjon
Kommunen har et stort etterslep med uordnede arkiver – ca. 500 hyllemeter. Det er tidkrevende å
ordne og katalogisere arkiv, slik at det her er en relativt stor jobb å gjøre. Det kan være er vanskelig å
estimere tidsbruket for dette, men det er snakk om minst 2 årsverk. Vi anmerker etterslepet som et
avvik i henhold til arkivforskriftens §§ 5-4 og 5-5.
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4.3 Periodisering og bortsetting av arkiv
Krav i regelverket
Kravene til periodisering finnes i arkivforskriftens kapittel 3 del B. Sakarkiv og den tilhørende
journalen skal deles i perioder. Det skal være samsvar mellom periodeinndeling i journalen og
sakarkivet. Når en arkivperiode er avsluttet, skal det papirbaserte arkivmaterialet fra perioden skilles
ut fra det aktive arkivet. Når man setter bort arkivet skal det enkelte arkivstykke merkes tydelig, og
det skal lages ei fullstendig avleveringsliste.
Når en periode blir avsluttet i en elektronisk journal, skal saker som hører til den avsluttede perioden
tas ut fra den avsluttede basen, eller utgjøre en egen logisk enhet i, eller i tilknytning til, den aktive
basen. En elektronisk kopi av basen for en avsluttet periode skal klargjøres for deponering i
kommunens arkivdepot. Data organiseres som det er spesifisert i Noark-standarden, eller kommunen
kan benytte et annet opplegg som på fullgod måte ivaretar hensyn til langtidslagring og fremtidig
dokumentasjon.
Funn
I Melhus kommune ble saksarkivet (arkivdelen HA4) periodedelt 1.1.2014 (se oversikt over arkivdeler
og arkivperioder i vedlegg 1). Arkivdelen for saksarkivet ble fullelektronisk 1.1.2009. Melhus
kommune har periodedelt arkivet fire ganger etter 1999. Alle arkivdelene uansett periode ligger i
kommunens database for ESA. Det er ikke foretatt uttrekk fra arkivperiodene. Det finnes rutiner for
periodedeling av ESA i arkivplanen, hvor det fremgår at Melhus kommune skal ha 4-årige perioder.
Det er også rutiner for overføring av arkiv til bortsettingsarkiv i Melhus rådhus.
Konklusjon
Melhus kommune har rutiner for periodisering og arkivdelene som er satt bort er påført status B eller
midlertidig status AV. Arkivdelene er lukket for nye saker. Rutiner nedfelt i arkivplanen er bare delvis
fulgt opp. Arkivleder har lagt ned mye arbeid for å få kontroll på og kvalitetssikre saker og
journalposter i arkivdelene. Selv om saksarkivet er periodisert fire ganger gjenstår mye arbeid for å
kvalitetssikre de ulike periodene tilbake i tid. Mye er gjort – men svært mye gjenstår. Det anmerkes
som et avvik til arkivforskriftens § 3-17 (se pkt 4.4.) at man ikke har gjort uttrekk fra avsluttede
Noark-perioder, og at disse ikke er deponert i kommunens arkivdepot.

4.4 Deponering av elektronisk arkivmateriale
Krav i regelverket
Arkivforskriften og Normalinstruksen for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner stiller også krav
til kommunene i forhold til håndtering av elektronisk skapt materiale. Avlevering av elektronisk skapt
materiale skal omfatte definerte uttrekk av data fra IT-systemer, ikke IT-systemene i seg selv.
Kommunen bør følge de samme reglene som benyttes for avlevering fra statlige organer til
Arkivverket3, som gir bestemmelser om lagringsmedium, organisering av datauttrekk og krav til
dokumentasjon om systemet og dataene. Dette innebærer at å ha en kopi av avsluttede systemer på
en server ikke er en tilstrekkelig løsning for langtidsbevaring av elektronisk arkiv.

Disse finnes i ” Forskrift 1. desember 1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om
behandling av offentlige arkiver”, kapittel 8 og 9.
3
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Funn
I forhold til deponering fra fagsystemer følger Melhus kommune IKA Trøndelags opplegg på
deponering av digitalt arkiv fra klientsystemer og har deponert følgende:
System

Periode

Deponert

Socio

2007, 2010,
2013

BVPro

2007, 2010

PPT Visma Unique

2008, 2012

MD Flyktning

2008, 2012

IST

I forbindelse med overgang til Oppad

2011

PPT

2011

Visma Velferd Flyktning

2014

Visma Profil

2013, 2015

HK-Oppvekst

2014

Ciceron Navigator
Oppad

2014

Familia

2013

Konklusjon
Kommunen har gjort uttrekk og har i samarbeid med IKA et opplegg for bevaring av
dokumentasjonen lagret i elektroniske fagsystemer. Kommunen har ivaretatt de viktigste
fagsystemløsningene – noe som er svært bra. Ikke alle systemer er med i dette opplegget. Det kan
selvsagt skyldes at kommunen, og IKA, enten vurderer at man for enkelte fagområder enten skal
bevare dokumentasjonen på papir, eller at man vurderer at dokumentasjonen ikke er
bevaringsverdig ut fra gjeldende regelverk. I tilfelle må dette beskrives i arkivplanen. Det anmerkes
som et avvik i forhold til arkivforskriftens § 3-17 at kommunen ikke har en komplett plan som
dokumenterer hvordan elektronisk skapt materiale skal bevares. Kommunen må utarbeide en plan
for håndtering av elektronisk skapt materiale som også inkluderer ESA. Alle systemer med
bevaringsverdig informasjon må beskrives i planen. Denne planen må inn i kommunens arkivplan.

4.5 Publikums tilgang til arkivmateriale
Krav i regelverket
Arkivforskriftens § 5-6 om tilgjengelighet for publikum gir en generell plikt for offentlige
arkivdepoter, herunder kommuner, til å legge forholdene til rette slik at publikum kan gjøre bruk av
arkivmaterialet. Unntaket er materiale som er unntatt for offentlighet. Det er i utgangspunktet
kommunen selv som avgjør hvordan materialet skal gjøres tilgjengelig. Likevel gis det enkelte
føringer i regelverket, som skal følges. Blant annet skal det kunne gis avskrift/kopier av dokumenter.
Det er også viktig at originaldokumenter kun gjøres tilgjengelig for publikum under tilsyn.
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Funn
IKA håndterer arkivene som er deponert der. Kommunen har praksis for hvordan publikum som
ønsker innsyn i arkivene skal betjenes, men det mangler som en skrevet rutine.
Konklusjon
Vi anmerker ikke avvik i forhold til hvordan publikums adgang til arkivene gis, men praksis må
utarbeides som en kort skriftlig rutine. Rutinene må inn i kommunens arkivplan.
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Vedlegg 1: Oversikt over arkiv, arkivdeler og perioder i ESA
Arkiv

Betegnelse

Fra dato

Til dato

Melhus kommune
ARKIVDELER
Arkivdel

Betegnelse

Status

Startdato

BARNHAGE

Barnehagearkiv

A

19.12.2011

EL-BHG

Barnehagearkiv MK

A

06.11.2012

EL-BYGNARK

Elektronisk bygningsarkiv

A

07.09.2012

EL-GBG

Elektronisk gårdsarkiv

A

07.09.2012

EL-MØT

Utvalgsbehandling (ikke i bruk)

A

07.09.2012

EL-PERS

Personalarkiv

A

07.09.2012

EL-PLANSAK

Planarkiv

A

07.09.2012

EL-SKOLE

Elevarkiv for grunnskole MK

A

07.09.2012

HA.4

Elektronisk hovedarkiv )saksarkiv)

A

01.01.2014

MØT

Utvalgsbehandling

A

01.01.2009

Avtaler

Saksarkiv

B

01.01.2009

01.01.2007

BYNARK

Bygningsarkiv

AV

12.09.2004

01.01.2007

ELEVBREKK

Elevarkiv, Brekkåsen skole

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVEID

Elevarkiv, Eid skole- og barnehage

AV

01.03.2008

01.01.2007

ELEVFLÅ

Elevarkiv, Flå skole- og barnehage

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVGIMSEB

Elevarkiv, Gimse skole

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVGIMSEU

Elevarkiv, Gimse ungdomsskole

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVGÅSB

Elevarkiv, Gåsbakken Skoleog bhg

AV

01.03.2008

01.01.2007

ELEVHOVIN

Elevarkiv, Hovin skole og barnehage

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVHØY

Elevarkiv, Høyeggen skole

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVLUNDB

Elevarkiv, Lundamo skole- og barnehage

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVLUNDU

Elevarkiv, Lundamo ungdomsskole

B

01.03.2008

01.01.2007

ELEVROS

Elevarkiv, Rosmælen skole- og barnehage

AV

01.03.2008

01.01.2007

E-SKATT

Eiendomsskattesaker

B

01.01.2010

01.01.2007

GBS

Eiendomsavgifter

AV

12.08.2004

01.01.2007

GBG

Gårdsarkiv

B

12.08.2004

01.01.2007

HA

Hovedarkiv

AV

12.02.1999

01.01.2007

HA2

Hovedarkiv

AV

01.01.2008

01.01.2007

HA3

Elektronisk hovedarkiv

AV

01.01.2009

01.01.2007

HJVERGE

Hjelpevergearkivet

B

18.10.2007

01.01.2007

MILJOTILS

Saksarkivet

B

11.08.2009

01.01.2007

PERS

Personalarkivet

AV

07.10.2004

01.01.2007

PLANSAK

Plansaker

B

27.08.2004

01.01.2007
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Avsl.d

ARKIVPERIODER
Periode

Arkiv

Status

Fra dato

Til dato

1

Melhus kommune

B

01.01.2990

31.12.2007

2

Melhus kommune

B

01.01.2008

31.12.2012

3

Melhus kommune

B

01.01.2009

31.12.2014

4

Melhus kommune

A

01.01.2014

31.12.2019

JOURNALENHETER
Kode

Betegnelse

JMG

Journal Melhus kommune

Avsluttet dato
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Vedlegg 2: Krav til organisering og rutiner når man har elektroniske
saksdokumenter4
Krav i regelverket

Rutine

Organisering og rutiner
Det skal finnes rutiner for hvilke saker, herunder typer av
saksdokumenter, som skal arkiveres elektronisk, og hvilke som
eventuelt iht. formkrav i lov- og regelverk eller av andre grunner
skal arkiveres på papir

Saksarkivet er elektronisk. Har eget vedleggsarkiv for sensitive
dokumenter og vedlegg som ikke skannes. Mangler skriftlige
rutiner

Rutiner for hvilke(t) arkivformat(er) som skal brukes

Kommunen benytter (PDF/A) ved journalføring.

Rutine for hvilke dokumenter som eventuelt skal autentiseres med
digital signatur: hvilke typer dokumenter som skal autentiseres

Saker som trenger leders godkjenning forelegges leder elektronisk.
Dokumentene settes i G etter at leder har godkjent dokumentet.
Skriftlige rutiner finnes.

Retningslinjer for å verifisere at skanning av innkomne dokumenter
er utført korrekt og komplett, og at dokumentene er lesbare, før
det foretas kassasjon av den originale papirversjonen
(problemstilling konvertering)

Arkivet går gjennom og sjekker antall sider, sjekker at
dokumentene er lesbare etc. Mangler skriftlige rutiner.

Retningslinjer for kassasjon av mottatte papirdokumenter som er
skannet og arkivert elektronisk

Mangler skriftlige rutiner

Plan for periodisering av arkivet og vedlikehold av det elektroniske
materialet inntil det kan avleveres til arkivdepot.

Mangler skriftlige rutiner

Interne ansvarsforhold og rutiner
Rutiner for ansvar for tildeling og ajourhold av brukerrettigheter til
registrerings og arkiveringsfunksjoner

Arkivtjenesten er systemadministrator og gjør dette. Det er leder
som melder inn hvem som skal opprettes som hvilke type brukere,
og dermed formelt er ansvarlig for dette.

Rutine for hvilke spesifikke registrerings- og arkiveringsrettigheter
som tildeles ledere og saksbehandlere

Som over

Rutine med ansvarsforhold og prosedyrer for registrering og
arkivering av saksdokumenter som sendes og mottas som e-post
(inkl digital e-post nasjonal løsning)

Rutiner for e-post er nedfelt i arkivplanen.

Rutine for ansvarsforhold og prosedyrer for konvertering av
saksdokumenter til arkivformat, herunder tidspunkt for
konvertering

Automatisk serverbasert konvertering er satt opp

Rutine med beskrivelse operatøransvar, arbeidsprosedyre og
rutiner for kvalitetssikring ved skanning av innkomne
papirdokumenter

Mangler skriftlige rutiner

Rutine for beskrivelse av ansvar og rutiner for kvalitetssikring av
registreringen og den elektroniske arkiveringen

Rutiner finnes til en viss grad – men følges ikke opp

Dersom digital signatur anvendes: regler og rutineopplegg for
bruken

Ikke i bruk

Benytter nasjonal løsning for post – Svar ut.

4 Kapittel IX: Elektronisk arkivering av saksdokumenter: Fastsatt av Riksarkivaren 1. oktober 2002 med hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv § 2-13
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Rutiner som definerer opplegg og ansvar for
Fordeling av dokumenter

Arkivet gjør dette. Beskrevet i rutine

Retting av registrerte journal- og arkivopplysninger

Arkivet gjør dette. Beskrevet i rutine

Avskrivning av ferdigstilte dokumenter

Beskrevet i rutine

Vurdering av spørsmål vedrørende offentlighet,

Arkivet gjør dette. Beskrevet i rutine. Saksbehandler er formelt
ansvarlig

Registrering av unntak for offentlighet og hjemmel for dette.

Arkivet gjør dette. Beskrevet i rutine. Saksbehandler er formelt
ansvarlig

Nødprosedyrer for registrering og arkivering til bruk dersom
systemet er ute av drift

I tilfeller der ESA er ute av drift i en kort periode skal journalføring
utsettes til driften kommer i gang igjen. Det vil i slike tilfeller ikke
bli fordelt post før systemet igjen er oppe og går.
Dersom ESA er ute av drift over en lengre periode (mer enn 2
dager), skal journalføringen gjøres i en egen papirbasert journal.
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Vedlegg 3: Oversikt over interkommunale samarbeid
Navn på
samarbeidet/fagområde

IUA - Beredskap mot
akutt forurensing

Samarbeidsform

Arkivorganisering og
ansvar

Merknader

(k.lov, IKS, mv.)

Kommuner som er
med i samarbeidet i
tillegg til Melhus

KL § 27

29 kommuner

Kjøper tjeneste fra
Trøndelag Brann- og
Redningstjeneste iks

Opprettet 13.3.1981. Trøndelag brann- og
redningstjeneste er et eget juridisk organ –
dvs. et interkommunalt selskap.

Arkiv: Trondheim
kommune
Trondheimsregionen

KL § 27

Trondheim kommune
er vertskommune, og
har arkivansvar

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

14. kommuner og
Sør-Trøndelag
fylkeskommune

Selskapet har eget
arkiv

Opprettet 23.11.2004

KONSEK Midt-Norge

IKS

14. kommuner og
Sør-Trøndelag
fylkeskommune

Selskapet har eget
arkiv.

I perioden 2005-2010 var arkivet
papirbasert. Elektronisk arkiv fra 1.1.2011
Acos websak – egen arkivdel for hver
kommune

Kemnerkontoret for
Midtre Gauldal, Skaun og
Melhus

IKS

Melhus vertskommune

Samarbeider bl.a. med Skaun og Midtre
Gauldal når det gjelder kemneren. I følge
samarbeidsavtalen er Melhus kommune
vertskommune, og har dermed også
arkivansvaret

Gauldal Brann og redning
IKS

IKS

Eniva IKS (renovasjon)

IKS

IKA Trøndelag

IKS

Miljørettet helsevern

Kommunelovens
§ 28-1b nr. 3

Barnevernvakt

KL §28 a-b

Krisesenter

Legevakt

Selskapet har eget
arkiv

Melhus, Klæbu og
Midtre Gauldal

Kommuner og
fylkeskommuner i
Sør- og NordTrøndelag

Selskapet har eget
arkiv

Etablert 19. mars 2003

Selskapet har eget
arkiv

Benytter Public 360

Selskapet har eget
arkiv

Etablert 1987. Pr i dag 42 eiere

Trondheim er
vertskommune
22 kommuner i 3
fylker

Trondheim er
vertskommune

Vertskommunen er delegert myndighet.
Avtalen er at alle saker sendes kommunen
neste dag og arkivansvaret er dermed lagt
til Melhus kommune – noe som bør fremgå
av vedtektene og arkivplanen

KL § 28 a-b

Trondheim er
vertskommune

Vertskommunen er delegert myndighet og
har arkivansvar

KL §28 a-b

Trondheim er
vertskommune

Etablert 2013
Vertskommunen er delegert myndighet

Samarbeid om
skadefelling med mer av
bjørn, ulv, jerv og gaupe

Ålen er vertskommune
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Arbeidsgiverkontroll

KL §28 a-b

Malvik, Midtre
Gauldal, Orkdal,
Selbu, Skaun,
Oppdal, Rennebu,
Meråker, Stjørdal,
Tydal og Frosta

Malvik er
vertskommune

21
32

Vertskommunen er delegert myndighet og
har arkivansvar

Vedlegg 4: Oversikt over elektroniske fagsystemer
System/ fagområde som
benytter systemet

Periode

Funksjonsområde/

Journal/arkivfunksjoner / Bevares

Informasjon som lagres
Adgangskontroll

Kortstasjon foradgang til bygninger

Agresso

2006-

Økonomisystem

Elektronisk

Ajour

2007-

Saksbehandlingssytem for landbrukskontoret

Assesment
Bokart

Kartleggingsverktøy behov for kommunal
beolig

BvPro

2007-

Fagsystem for barnevern

Cetus

2007-

System for kulturskolen hvor nødvendige
opplysninger er registrert

Ea driftskontroll

2007-

Driftsovervåking av pumpestasjoner, vann- og
kloakk

Ekstranett Husbank

2007-

Startlån, bostøtte mm

EQS

2007-

Informasjonsverktøy som inneholder vedtak,
rutiner og avtaler

ESA sak-/arkivsystem

2006-

Saksbehandlings- og arkivsystem

Elektronisk og papir

Familia

2009-

Barnevern

Papir og elektronisk

Friftjof

2007-2007

Frivillighetssentralen – organiserer brukere,
frivillige og organisasjoner

GAB

2007-

Kartregister

Gemini VA

2007-

System for forvaltning og dokumentasjon av
VA-nett

Gis-line innsyn

2007-

Etablering, forvaltning og bruk av geografiske
data

HK-Oppvekst

PPT

House of Control

Avtaleverktøy kommunale boliger

HsPro

2007-

Helsestasjonen

ISAK

2007-

Innfordringsverktøy for skatt- og
arbeidsgiveravgift

IST

2007-

Skolesystem hvor barnehagesøknader
registreres og kostpenger utregnes,
elevopplysninger mm

It’s learning

2007-

Kommunikasjonsplattform
skole/barnehage/elev/hjem

i-Ticket

Utfaset – men benyttes til historisk oppslag

Billettsystem kultursal
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Erstattet av Oppad

Kameraovervåking

Rådhuset, Buen hovedinngang, treningsrom
Melhushallen

Kartleggeren

Testprogram med mer for elever fra 5. klasse

Kompass

2007-

Plan- og analysesystem

KomTek

Register for kommunale avgifter,
eiendomsskatt, vannforbruk og privat
avløpsanlegg

Kontantstøtteregister

Register for utbetaling av kontantstøtte

LOGOS
Matrikkel
Micromarc2

Sentralt register for eiendommer
2007-2007

Utlåns- og katalogiseringssytem for
biblioteket

Oppgradert til Micromarc3

Micromarc3

Utlåns- og katalogiseringssytem for
biblioteket

Mytos

Analyseprogram for mobilbruk

NLP

Lønns- og personalopplysninger

Utfaset og erstattet av Visma Enterprise

Oppad

Administrativt system for
skole/barnehage/sfo

Delvis integrert med ESA

PAS

Offentlig innregistreringssytem for
eksamener mm

Planteplan

2007-

PPI/PP-tjenesten

Profil

Brukermapper PPT: Sakkyndigvurderinger,
spesialundervisning mm
2006-

PureService
Socio

Gjødselsplaner nn

Helse- og omsorg. Pasientopplysninger
Fagsystem IKT, helpdesk, software mm

2006-

Fagsystem for saksbehandling etter Lov om
sosiale tjenester

Sofie

Informasjonssystem for skatt- og
arbeidsgiveravgift

SpeedAdmin

Kulturskolen - elevopplysninger

Sysvac

Elektronisk nasjonalt meldingssystem for
vaksinasjoner

TrackIT

Fagsystem for IKT-helpdesk inventory

Trio

2007-

Telefonadministrasjon/fraværsmarkering

Visma Enterprise HRM

Lønns- og personalopplysninger

Visma Flyktning

Flyktningetjenesten

WinMed

2000

Pasientsystem legekontoret
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Erstattet av HK-oppvekst

WISC-III og WISC-IV
Uni Eiendom

Eiendomsforvaltning

Øko-sys

Sosialfaglig økonomisystem

Wise Publisher

Publiseringsløsning Internet

24
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Vedlegg 5: Vurdering av arkivlokalene
Avvik i arkivlokalet i henhold til
forskriftens kapittel 4.

Merknader

4-5 Lokalet skal ha fast renhold

Ikke fast renhold, en del støv og rot

4-6 Det skal ikke være er vannrør i lokalet

Vannrør under taket er lagt i deksel med
kontrollert avrenning dersom lekkasje

4-7.1 I lokalet skal det ikke være annet
elektrisk utstyr enn nødvendig

Ok

4-7.1 El-sentral, strømmåler, sikringer eller
liknende skal ikke være plassert i lokalet

Sikringsskap på veggen er frakoblet og ikke i
drift

4-7.2 Lokalet skal være klassifisert som
Lokalet er klassifisert som egen branncelle.
egen branncelle – brannmotstandsevne REI
60
4-7.2 Dører, luker osv inn til arkivlokalet
skal kunne motstå åpen ild i minst 30
minutter (ha brannmotstandsevne EI 30)

ok

4.7-3 Lokalet skal ha automatisk
brannalarm

Kommunen har brannvarsling

4-9 Lokalet skal ha innbruddsalarm

ok
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IKT - og serviceseksjonen
Saksbehandler Geir Wormdal
Telefon
72858035
Dato
31.10.2016
Saksnr.
13 / 291 - 23

Statsarkivet
Maskinistgata
7042

I Trondheim
1

TRONDH EIM

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.

Med hilsen
KatrineLereggen
rådmann

Geir Wormdal
IKT-sjef

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingen signatur
Vedlegg:

Kopi:
Interne mottakere:
Liv Marit Hovdal,arkivleder
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Melhus kommune
v/ Geir Wormdal
7224 MELHUS

Deres ref

Vår ref.

Dato

13/291-23

2013/393 LILLUN

24.11.2016

Svar - tilbakemelding på rapport etter tilsyn av arkiv i Melhus
kommune
Viser til brev datert 31.10.2016 og tilbakemelding på rapport etter arkivtilsyn i
Melhus kommune.
Fra 1. november i år fikk Arkivverket en ny organisasjonsstruktur.
Tilsynsvirksomheten med arkivarbeidet i offentlige organ ligger nå hos seksjon for
Dokumentasjonsforvaltning i den nye organisasjonen. Det betyr at oppfølging av
avvik i rapport for Melhus kommune blir utført av den nye seksjonen.
I rapporten etter tilsynet som er datert 22.9.2016 fikk Melhus kommune syv pålegg.
Kommunen ble bedt om en tilbakemelding og en plan for når og hvordan de
påpekte avvik vil bli håndtert. Med utgangspunkt i tilbakemeldingen, har vi foretatt
enkelte justeringer til deres forslag utifra påleggenes omfang:
Pålegg nr 1 – 3 gjelder oppdateringer av arkivplan og utarbeiding av
dokumentasjon/rutiner som vi normalt gir inntil ett års frist til å utbedre (fra
rapportdato).Ny frist for disse påleggene settes til 22.09.2017.
Pålegg nr 4 gis frist til 31.12.2017.
Pålegg nr 5 gis frist til 30.6.2017.
For pålegg nr 6 ber vi om at kommunen innen 30.6.2017 fremlegger en plan for
gjennomføring og finansiering av etterslepet i uordna arkivmateriale. I denne
planen forutsetter vi at gjennomføringen av selve ordningsarbeidet kan ferdigstilles
innen 31.12.2019.
For pålegg nr 7 gis frist til 30.6.2017.
Postadresse:
Se www.arkivverket.no

Organisasjonsnr.
961 181 399
39

Telefon : 22 02 26 00
post@arkivverket.no

2

Med hilsen

Lillian Lunden e.f.
førstekonsulent
Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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Melhus kommune
v/ Geir Wormdal

Din ref.

Vår ref.

Dato

13/291-23

2013/393 THOOVE

14.08.2017

Purring - oppfølging av tilsyn
Viser til vårt brev av 24.11.16.
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn med Melhus kommune 25.8.16 fikk
kommunen sju pålegg om å utbedre mangler.
Kommunen fikk frist til 30.6.17 for å utbedre pålegg nr. 5 og 7. Innen samme dato
skulle kommunen også legge fram en plan for å ordne de eldre og avsluttede
arkivene med opplysninger om finansiering, jamfør pålegg nr. 6.
Vi kan ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding fra kommunen i denne saken. Vi
imøteser snarest en orientering om oppfølgingen av påleggene.
Med vennlig hilsen

Kjetil Reithaug e.f.
Fagdirektør

Thomas Øverby e.f.
arkivar

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Organisasjonsnummer:
961 181 399
41

Telefon:
480 55 666

post@arkivverket.no
www.arkivverket.no

Melhus kommune

Din ref.

Vår ref.

Dato

13/291-23

2013/393 THOOVE

01.12.2017

Oppfølging av tilsyn - andre gangs purring
Viser til tidligere korrespondanse vedrørende Arkivverkets tilsyn med Melhus
kommune 25.8.16. I forbindelse med tilsynet fikk kommunen sju pålegg om å
utbedre avvik fra arkivloven med forskrifter.
I henhold til vårt brev av 24.11.16 skulle kommunen utbedre pålegg nr. 1-3 innen
22.9.17 og pålegg nr. 5-7 innen 30.6.17. For å utbedre pålegg nr. 6 skulle
kommunen legge fram en plan med finansielle rammer for å ordne og listeføre de
eldre og avsluttede arkivene. Ordningsarbeidet skulle ferdigstilles innen 31.12.19.
I brev av 14.8.17 purret vi vedrørende utbedringen av pålegg nr. 5-7, men vi kan
ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding fra kommunen i denne saken. Vi imøteser
snarest en orientering om oppfølgingen av pålegg nr. 1-3 og 5-7.

Med vennlig hilsen

Kjetil Reithaug e.f.
fagdirektør

Thomas Øverby e.f.
arkivar

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Kopi til:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen
Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Organisasjonsnummer:
961 181 399
42

Telefon:
480 55 666

7468
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post@arkivverket.no
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IKT- og serviceseksjonen
Saksbehandler Geir Wormdal
Telefon 72858035
Dato
21.12.2017
Saksnr. 13/291-25

Statsarkivet i Trondheim
Maskinistgata 1
7042 TRONDHEIM

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

Geir Wormdal
IKT-sjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Interne mottakere:
-

Arkivleder Liv Marit Hovdal
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Melhus kommune
Geir Wormdal
7224 MELHUS

Din ref.

Vår ref.

Dato

13/291-25

2013/393 THOOVE

24.01.2018

Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 5 og 6
Viser til brev fra Melhus kommune av 21.12.17.
I henhold til vårt brev av 24.11.16 skulle pålegg nr. 1, 2, 3 utbedres innen 22.9.17,
pålegg nr. 4 skulle utbedres innen 31.12.17 og pålegg nr. 5, 6 og 7 skulle utbedres
innen 30.6.17.
Kommunen orienterer i sitt brev om status for utbedringen av samtlige pålegg.
Pålegg nr. 1 - Oppdatere arkivplan
I henhold til tilsynsrapporten var avvikene i hovedsak knyttet til manglende
dokumentasjon av arkivdanningen som skjer i eller i tilknytning til fagsystem og
hvordan den bevaringsverdige informasjonen skal bevares i et langtidsperspektiv.
Vi registrerer at arkivplanen er oppdatert med utfyllende informasjon om
fagsystemene. Vi kan imidlertid ikke se at det er utarbeidet konkrete rutiner som
viser hvordan arkivdanningen i de enkelte fagsystemene foregår. I henhold til
arkivplanen skal informasjon fra de fleste fagsystemene bevares ved at den
bevaringsverdige informasjon skrives ut, men det foreligger ikke rutiner som
dokumenterer hvordan dette blir gjort. Om kommunen planlegger å ta uttrekk fra
noen av systemene, må dette fremgå tydelig av arkivplanen. Pålegg nr. 1 er ikke å
regne som utbedret.
Pålegg nr. 2 - Rutiner for elektronisk arkivering av dokumenter
Vi kan ikke se at kommunen har utarbeidet de rutinene som var pålagt i
Riksarkivarens forskrift kapittel IX § 3-2 nr. 4 og 6 og § 3-3 nr. 5. Kravet om de
nevnte rutinene er nå å finne i Riksarkivarens forskrift § 3-4 bokstav d og § 3-6 nr.
2. Pålegg nr. 2 er ikke å regne som utbedret.
Pålegg nr. 3 - Utarbeide arkivrutiner
Se pålegg nr. 1.
Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Organisasjonsnummer:
961 181 399
45

Telefon:
480 55 666

post@arkivverket.no
www.arkivverket.no

2

Pålegg nr. 4 - Utarbeide kassasjonsfrister
Kommunen melder at de er i gang med et arbeid for å dokumentere hvilket
arkivmateriale som skal bevares utover bevaringspåbudet som er fastsatt i
Riksarkivarens forskrift. Vi gjør oppmerksom på at forskriften pålegger kommunen
å fastsette kassasjonsfrister for arkivmateriale som skal kasseres. Pålegg nr. 4 er
ikke å regne som utbedret.
Pålegg nr. 5 - Kvalitetssikre sak-/arkivsystemet
Kommunen orienterer om at kvalitetssikringen av de historiske basene er ivaretatt
og at arkivtjenesten er oppbemannet for å sikre at sak-/arkivsystemet til enhver tid
er à jour. Vi registrerer for øvrig at det er utarbeidet rutiner for kvalitetssikring av
systemet. Vi lukker med dette pålegg nr. 5.
Pålegg nr. 6 - Ordne og listeføre eldre og avsluttede arkiver
Vi registrerer at kommunestyret har bevilget midler for å ordne og listeføre de eldre
og avsluttede arkivene som oppbevares i kommunens egne lokaler og at arbeidet er
planlagt ferdig innen 31.12.19. Vi lukker med dette pålegg nr. 6.
Pålegg nr. 7 - Deponering av uttrekk fra avsluttede perioder i sak/arkivsystemet
Kommunen orienterer om arbeidet med å ta uttrekk fra de avsluttede periodene. Det
gjenstår å få godkjent uttrekk for to arkivdeler. Pålegg nr. 7 er ikke å regne som
utbedret.
Vi gjør oppmerksom på at Stortinget har vedtatt ny arkivforskrift som trådte i kraft
1.1.2018. Bestemmelsene i det gamle regelverket er i stor grad videreført i den nye
forskriften. Vi henstiller kommunen om å sette seg grundig inn i det nye
regelverket. Her følger de nye hjemlene for påleggene som ikke er lukket:
 Ny hjemmel for pålegg nr. 1 og 3 er arkivforskriften § 4 og Riksarkivarens
forskrift § 1-1
 Ny hjemmel for pålegg nr. 2 er Riksarkivarens forskrift §§ 3-2, 3-4 og 3-6
 Ny hjemmel for pålegg nr. 4 er arkivforskriften § 16 og Riksarkivarens
forskrift kapittel 7, del 1 og del 3
 Ny hjemmel for pålegg nr. 7 er arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens
forskrift § 4-6
Fristen for å utbedre de gjenstående påleggene settes til 23.4.18.
Med vennlig hilsen
Kjetil Reithaug
Fagdirektør

Thomas Øverby e.f.
arkivar

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.
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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Melhus kommune

Dato

01.06.2018

Geir Wormdal

Din ref.

13/291-25

Vår ref.

2013/393

Saksbehandler

THOOVE

7224 MELHUS

Purring - Oppfølging av tilsyn
Viser til vårt brev av 24.1.18.
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn med Melhus kommune 25.8.16 fikk kommunen sju pålegg om
å utbedre avvik. I brev av 24.1.18 utvidet Arkivverket fristen for pålegg nr. 1-4 og 7 til 23.4.18.
Vi kan ikke se å ha mottatt tilbakemelding fra kommunen i denne saken. Vi imøteser en
orientering om oppfølgingen av tilsynet så snart som mulig og senest innen 15.6.18.

Med hilsen
Kjetil Reithaug
fagdirektør
Dokumentasjonsforvaltning

Thomas Øverby
arkivar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Organisasjonsnr.: 961181399

Telefon: 480 55 666
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Feil! Fant ikke
Saksbehandler
referansekilden.
Telefon
Feil!
Dato
Feil!
Saksnr.
Feil!
referansekilden.
referansekilden.
referansekilden.

Arkivverket

referansekilden.
Feil! Fant ikke
Fant ikke referansekilden.
Fant ikke referansekilden.
Fant ikke
/ Feil! Fant ik ke
- Feil! Fant ikke

Postboks4013 UllevålStadion
0863 OSLO

Svar- Oppfølgingav tilsyn
Visertil brev datert 01.06.2018med purring på manglendetilbakemeldingpå tilsyn og lukkingav pålegg.
Vi beklagerat vi ikke har fått svartinnen fristen noe somskyldesuforutsett fraværher hos oss.
Pålegg1: Arkivplanener oppdatertmed nye rutiner og det arbeideskontinuerligmed å dokumentere
kommunensrutiner i de ulike enheter og systemersomskaperarkiv.Arkivplanener et levendedokument
hvor nødvendigdokumentasjonfortløpendelegges inn.
Pålegg2: Rutinerfor elektroniskarkiveringav dokumenter er lagt inn i arkivplanen.
Pålegg3: Det er utarbeidetbevarings- og kassasjonsplaner
som viserhvilkerutiner som gjelderfor ulike
fagfelt. Melhuskommunehar utarbeidet for fagfelteneBarnevern,Navkommune,Flyktningetjenesten,
Voksenopplæringa,
Helseog omsorg.InterkommunaltArkivTrøndelagsamkjørersine
medlemskommunerder utarbeidingav bevarings- og kassasjonsplaner
fordelespå ulike fagfelt. Planene
delesmellomkommuneneetter hvert som de blir vedtatt. Melhuskommunevil ta i bruk disseplaneneog
tilpassetil egenorganisasjon.
Pålegg4: Kommunenhar ikke vedtatt kassasjonsfrister
på sitt arkivmateriale.
Pålegg5 og 6 er lukket av arkivverket.
Pålegg7: Melhuskommunehar tatt uttrekk fra avsluttedearkivdeleri sitt sak- og arkivsystemESAog
levert dissetil InterkommunaltArkivTrøndelag.Vi har fått en foreløpigtilbakemeldingsom godkjennerde
fleste uttrekkene.ArkivdeleneHA3,GBAog GBDer ikkegodkjentendada Interkommunalt Arkiv
Trøndelagfortsatt kjører tester på disse.
Melhuskommuneanserå ha fått lukket de påleggsom er nevnt ovenfor.
Med hilsen
GeirWormdal
IKT-sjef

LivMarit Hovdal
arkivleder

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur

Post- og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-post postmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr. 938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00
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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Melhus kommune

Dato

04.07.2018

Geir Wormdal

Din ref.
Vår ref.

2013/393

Saksbehandler

THOOVE

Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 1 og 3
Viser til brev fra Melhus kommune mottatt 2.7.18.
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn 25.8.16 fikk Melhus kommune sju pålegg om utbedring av
avvik fra arkivloven med forskrifter. I brev av 24.1.18 lukket Arkivverket pålegg nr. 5 og 6 og
forlenget fristen for de gjenstående påleggene til 23.4.18.
Pålegg nr. 1 – Oppdatere arkivplan
I brev av 24.1.18 påpekte Arkivverket mangler ved den arkivplanen kommunen la fram 21.12.17
med hensyn til rutiner for arkivdanning og bevaring av informasjonen som skapes i eller i
tilknytning til fagsystemene. Kommunen melder at arkivplanen er oppdatert siden sist og at det
hele tiden arbeides med å komplettere dokumentasjonen.
Vi har gjort en del stikkprøver og ser at kommunen har fått på plass en rekke rutiner som viser
hvordan arkivdanningen i fagsystemene foregår samt opplysninger om hvordan informasjonen
skal bevares. Arkivverket velger på bakgrunn av dette å lukke pålegget, men oppfordrer
kommunen til jevnlig å gjennomgå arkivplanen for å sikre at den omfatter alle deler av
kommunens arkiv. Vi minner for øvrig om at det er kommunens eget ansvar å se til at arkivplanen
er i tråd med regelverket. Pålegg nr. 1 er å anse som lukket.
Pålegg nr. 2 – Utarbeide rutiner for elektronisk arkivering av dokumenter
Vi registrerer at kommunen har laget rutiner for skanning, jamfør Riksarkivarens forskrift § 3-6 nr.
2. Arkivplanen inneholder imidlertid ikke «En plan for periodisering av arkivet og vedlikehold av

Organisasjonsnr.: 961181399

Telefon: 480 55 666
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materialet inntil det kan overføres til arkivdepot...» for sak-/arkivsystemet, jamfør Riksarkivarens
forskrift § 3-4 c. Kommunen må utbedre pålegget så snart som mulig, og senest innen 31.8.18.
Pålegg nr. 3 – Utarbeide arkivrutiner
Pålegget nr. 3 er å anse som lukket, se pålegg nr. 1.
Pålegg nr. 4 – Fastsette kassasjonsfrister
Vi ser at enkelte av kommunens rutiner for registrering og arkivering inneholder kassasjonsfrister
for dokumenter som ikke skal bevares for all tid. Kommunen skriver at det pågår et samarbeid i
regi av IKA Trøndelag for å utarbeide bevarings- og kassasjonsplaner for kommunens ulike
fagfelt. Vi utvider fristen for pålegget til 1.1.19.
Pålegg nr. 7 – Deponerer uttrekk fra avsluttede perioder i sak-/arkivsystemet
Kommunen melder at IKA ennå ikke er ferdig med å teste og godkjenne alle uttrekkene fra
avsluttede arkivdeler. Ny frist for pålegget settes til 15.11.18.

Med hilsen
Kjetil Reithaug
fagdirektør
Dokumentasjonsforvaltning

Thomas Øverby
arkivar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Melhus kommune

Dato

31.08.2018

Liv Marit Hovdal

Din ref.

13/291-32

Rådhusvegen 2

Vår ref.

2013/393

7224 MELHUS

Saksbehandler

THOOVE

Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 2 og 4
Viser til brev fra Melhus kommune av 28.8.18.
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn 25.8.16 fikk Melhus kommune sju pålegg om utbedring av
avvik fra arkivloven med forskrifter. Arkivverket har tidligere lukket pålegg nr. 1, 3, 5 og 6.
Pålegg nr. 2 – Utarbeide rutiner for elektronisk arkivering av dokumenter
Vi registrerer at kommunen har utbedret de manglene vi påpekte i brev av 4.7.18. Vi lukker med
dette pålegg nr. 2.
Pålegg nr. 4 – Fastsette kassasjonsfrister
Kommunen viser til bevarings- og kassasjonsplanene som er utarbeidet for en del fagområder og
opplyser om at arkivmateriale som ikke omfattes av disse vil bevares i sin helhet. Vi lukker med
dette pålegg nr. 4.
Pålegg nr. 7 – Deponerer uttrekk fra avsluttede perioder i sak-/arkivsystemet
Kommunen melder at IKA Trøndelag har testet og godkjent alle utrekkene fra avsluttede
arkivdeler med unntak av ett og at de har kontakt leverandør for å få tatt nytt uttrekk for denne
arkivdelen. I brev av 4.7.18 ble fristen for pålegget forlenget til 15.11.18. Vi imøteser
tilbakemelding om status fra kommunen innen fristens utløp.

Organisasjonsnr.: 961181399

Telefon: 480 55 666
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Med hilsen
Kjetil Reithaug
fagdirektør
Dokumentasjonsforvaltning

Thomas Øverby
arkivar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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IT- og digital samhandling
Saksbehandler Liv Marit Hovdal
Telefon
72858056
Dato
14.11.2018
Saksnr.
13/291-34
Deres ref2013/393

Arkivverket
Postboks4013 UllevålStadion
0863 OSLO

Svar- Oppfølgingav tilsyn
Visertil brev fra dere angåendetilbakemeldingfor påleggnr. 7 –Deponereruttrekk fra
avsluttendeperioderi sak-/arkivsystemet.
Melhuskommunehar tatt kontakt med leverandør(Evry)av vårt sak-og arkivsystemfor bistandi
å gjøreuttrekk. Evryhar kjørt en kartleggingfor å finne årsakentil at sisteuttrekk ikke ble
godkjentog jobber nå med saken.
Nytt uttrekk kjøressåsnart Evryhar løst årsakentil at uttrekk ikke kunnegodkjennes.

Med hilsen
LivMarit Hovdal
arkivleder
Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur

Post-og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-postpostmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr.938 726 027
Telefon +47 72 85 80 00
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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Melhus kommune

Dato

16.11.2018

v/Liv Marit Hovdal

Din ref.

2013/291

Vår ref.

2013/393

Saksbehandler

THOOVE

7224 MELHUS

Oppfølging av tilsyn - pålegg nr. 7
Viser til brev fra Melhus kommune av 14.11.18.
Melhus kommune redegjør for status i arbeidet med å utbedre pålegget om å deponere uttrekk fra
avsluttede perioder i sak-/arkivsystemet, som ble gitt i forbindelse med vårt tilsyn 25.8.16.
Kommunen melder at systemleverandøren for tiden utreder feilene i uttrekket som IKA Trøndelag
ikke kunne godkjenne og at nytt uttrekk vil bli kjørt når problemet er løst.
Det er bekymringsverdig at kommunen i lengre tid har arbeidet med å få tilfredsstillende uttrekk fra
den fullelektroniske arkivdelen, uten å lykkes. Vi imøteser en siste orientering om status i saken
innen 15.2.19.

Med hilsen
Kjetil Reithaug
fagdirektør
Dokumentasjonsforvaltning

Thomas Øverby
arkivar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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Servicesenteret
Saksbehandler Liv Marit Hovdal
Telefon
72858056
Dato
05.02.2019
Saksnr.
13/291-36

Arkivverket
Postboks4013 UllevålStadion
0862 OSLO

Svar- Oppfølgingav tilsyn - påleggnr. 7
Visertil telefonsamtalemed ThomasØverby31. januar2019.
Arkivverketble i samtaleninformert om fremdriften i arbeidetmed å få tilfredsstillendeuttrekk fra den
fullelektroniskearkivdelenHA3.Melhuskommunefikk i løpet av telefonsamtalentilbakemeldingfra
Øverbyom at fremdriften er tilfredsstillende.
Evryer inne i prosessenmed å kjøreuttrekk og vi fikk følgendeinformasjontilsendt 31. 01.2019:
"Selveuttrekket er ferdig, men det må lagesen pakkesom skalleveresvidere før det kan ansessom
ferdig. Det er pakkensom inneholderdet som ble etterlyst av InterkommunaltArkiv Trøndelagtidligere.
Dennepakkenlagesmed arkiverketsitt verktøyArkade5.
http://arkade.arkivverket.no/no/latest/index.html
Dette verktøyetble lastet ned og uttrekket ble kjørt inn for å få lag en rapport og så en pakkefor
avlevering.Under kjøringav den automatiskerapporten i verktøyetstoppet det med en feil i Arkade5.
Dette ble sett på av ossog vi fant at det måtte meldesinn til arkivverketfor å få svarpå hvorfor det
krasjer.P.t har vi ikke fått svarpå dennesaken.
Du kan se på den her. https://github.com/arkivverket/arkade5/issues/92

Med hilsen
Geir Wormdal

LivMarit Hovdal

IT-sjef

arkivleder

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingensignatur

Post-og besøksadresse
Melhuskommune
Rådhusvegen
2
7224 Melhus

E-postpostmottak@melhus.kommune.no
Hjemmesidewww.melhus.kommune.no
Orgnr.938 726 027
Telefon +47 72 85 00 00
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Returadresse: Arkivverket
Pb.4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Melhus kommune
v/Rådmann
7224 MELHUS

Dato

08.03.2019

Din ref.

13/291

Vår ref.

2013/393

Saksbehandler

Thomas Øverby

Avslutning av tilsyn - Melhus kommune
Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Melhus kommune 25.08.2016. Hensikten med
tilsynet var å kontrollere at arkivforholdene i Melhus kommune er i tråd med arkivloven med
forskrifter. Endelig tilsynsrapport med pålegg ble oversendt dere den 23.09.2016.
Viser til brev fra Melhus kommune av 21.02.2019 og oppfølgingen av pålegg etter tilsyn.
Kommunen redegjør for framdriften i arbeidet med å deponere uttrekk fra den fullelektroniske
arkivdelen HA3. Kommunen melder at uttrekket er ferdig, men at det har oppstått et problem ved
kjøringen av testverktøyet Arkade 5, og at dette er meldt inn til Arkivverket. Tilbakemelding er gitt
gjennom Arkade 5s brukerforum.
Arkivverket registrerer at kommunen har kommet langt i arbeidet med å deponere uttrekket. Med
forbehold om at kommunen følger opp inntill uttrekket er sikret i digitalt depot lukker Arkivverket
pålegg nr. 7. Arkivverket anser alle avvikene for å være utbedret, og avslutter med dette tilsynet.
Vi gjør oppmerksom på at Melhus kommune selv har ansvaret for at egne arkiv blir behandlet i
henhold til arkivloven med forskrifter. Alle aspekter ved arkivforvaltningen i Melhus kommunen kan
bli tatt opp på et fremtidig tilsyn.

Med hilsen
Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør
Kjetil Reithaug
fagdirektør

Organisasjonsnr.: 961181399
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag

Organisasjonsnr.: 961181399

Postboks 2600

Telefon: 480 55 666
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Forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
18/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/254 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Melhus
kommune vurdert innbyggerkommunikasjon som et viktig område å se nærmere på i 2019.
Med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020 foretok kontrollutvalget en
bestilling av prosjektet på sitt møte 05.11.2018.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden februar til mai 2019.
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert
følgende problemstillinger for prosjektet:
• Fremmer organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicesenteret og enhetene god
service og veiledning?
• Følger ansatt opp målsettinger og rutiner for service- og veiledningsarbeidet innen egen
enhet?
• Hvordan sikrer kommunen at henvendelser fra innbyggerne blir fulgt opp og besvart
innen rimelig tid?
Revisjonens konklusjon
Revisors konklusjon er at organiseringen og arbeidsfordelingen mellom Servicesenteret og
enhetene i det vesentlige fremmer god service og veiledning. Dette må ses på bakgrunn av
at kommune har valgt å legge få oppgaver på vegne av enhetene til Servicesenteret, utover
det å videreformidle henvendelser til riktig enhet og riktig saksbehandler/ansatt. Et
forbedringspunkt kan imidlertid være at Servicesenteret i større grad bør få oversikt over
hvilke ansvarsområder som ligger til de enkelte enhetene og hvilken kompetanse den
enkelte saksbehandler besitter. Dette i likhet med hva som er gjort i samarbeid med Teknisk
enhet.
Revisors konkluderer videre med at ansatte innen de utvalgte enhetene i varierende grad
følger opp målsettinger og rutiner for arbeidet med service og veiledning, samt at enkelte
enheter i noen tilfeller har utfordringer med å sørge for at henvendelser følges opp og
bevares innen rimelig tid.
Enhet for Bygg og eiendom kan ut fra enhetslederne vi har vært i kontakt med, se ut til å ha
utfordringer med å besvare henvendelser fortløpende, herunder på e-post. Revisors
oppfatning er at det vil være viktig å opprettholde en god dialog underveis i
saksbehandlingen og samtidig veilede og skape forståelse hos enhetsledere for selve
saksgangen.

58

Når det gjelder Teknisk enhet ser det ut fra tjenestemottakerne å foreligge et
forbedringspotensial når det gjelder å besvare henvendelser fortløpende, samt å gi
forutsigbare svar. At enkelte tjenestemottakere har erfart problemer med sin saksbehandling,
samt opplever at enkelte saksbehandlere har liten erfaring innen saksfeltet, er også med på
å reflektere synet tjenestemottakerne har av enhetens kompetanse.
For Hjemmetjenesten er de negative tilbakemeldingene som har kommet i hovedsakelig vært
begrunnet ut fra manglende avklaringer av forventninger til de pårørende, samt at
henvendelser ikke alltid oppleves å komme frem til rette vedkommende i hjemmetjenesten.
Revisors anbefaling
Revisor anbefaler rådmannen om at:
− Servicesenteret i større grad bør få oversikt over hva som omfattes av enhetenes
ansvarsområde, samt den enkelte saksbehandler sin kompetanse
− Det bør vurderer hvordan enhetene kan oppnå større grad av måloppnåelse innen
service og veiledningsarbeidet, dette vedrørende:
o Fortløpende besvarelse av henvendelser til Bygg og eiendom
o Forløpende og tilstrekkelige svar på henvendelser til Teknisk enhet, samt å
fremstå for tjenestemottakerne som kompetent i enhver sak
o Avklaring av forventninger, samt besvarelse og oppfølging av generelle
henvendelser til Utadrettet Hjemmetjeneste
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat mener at forvaltningsrevisjonsrapporten gir nyttig informasjon
om innbyggerkommunikasjon i Melhus kommune.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for
kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger følges opp av rådmannen.
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Forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
19/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/379 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Melhus
kommune vurdert økonomi- og kostnadsstyring som et viktig område å se nærmere på i
2019.
Med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2020 foretok kontrollutvalget en
bestilling av prosjektet på sitt møte 05.11.2018.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden desember 2018 til mai 2019.
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert
følgende problemstillinger for prosjektet:
1. Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og avløp?
2. Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i investeringsprosjekter?
Revisjonens konklusjon
Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og avløp?
Revisor konkluderer med at kommunen har beregnet selvkost for vann og avløp i hovedsak i
samsvar med gitte føringer. Kommunen har imidlertid mangler knyttet til å dokumentere
jevnlig fordelingsnøkler for beregning av andelen som belastes til indirekte kostnader, disse
ble sist gjennomgått i 2007. Dette medfører behov for ny dokumentert gjennomgang av
andelen indirekte kostnader i kommunen. Det er videre noen mindre avvik knyttet til
beregning av renter knyttet til overskudd- og underskudds fond.
Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i investeringsprosjekter?
Revisjonen konkluderer med at kommunen i hovedsak har en betryggende økonomistyring
av vedtatte investeringsprosjekt. Det mangler imidlertid en konkret risikovurdering av
kostnadsestimat og hva disse innebærer i saken knyttet til vedtak om oppstart av det enkelte
prosjekt.
Kommunen har økonomireglement som gir føringer for planlegging og gjennomføring av
investeringsprosjekt. Det mangler imidlertid felles ensartede rutiner og prosedyrer for
gjennomføring av rutinene i kvalitetssystemet.
Revisor har sett mangler i planleggingsgrunnlaget, som forklarer avvik og behov for
tilleggsfinansiering i disse. Videre har det vært endringer i investeringsprosjektene etter at
kontrakt inngått. Dette har medført behov for tilleggsfinansiering til disse.
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Revisors anbefaling
• Gjennomføre en ny dokumentert beregning av andelen indirekte kostnader i
avgiftsmodellen for å sikre selvkost.
o I tillegg praktisere anbefalt beregning av renter knyttet til overskudds- og
underskuddsfond.
• Iverksette følgende tiltak for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter:
o Beskrive risikoen i den enkelte kostnadsberegning for hvert investeringsprosjekt.
Denne bør bestemmes ut fra en individuell og konkret risikovurdering av hvert enkelt
prosjekts kostnadsestimat og kunnskap om planleggingsgrunnlaget.
o Etablere felles rutiner i kvalitetssystemet for ensartet planlegging og gjennomføring
av investeringsprosjekter. Videre gjennomføre en dokumentert evaluering ved
avslutning av investeringsprosjekt med mål om læring/forbedring.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat mener at forvaltningsrevisjonsrapporten gir nyttig informasjon
om Melhus kommune sin økonomi- og kostnadsstyring når det gjelder selvkostområdet og
investeringsprosjekter.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for
kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger følges opp av rådmannen.
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Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/86 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 14.05.2019
Formannskapet 21.05.2019
Formannskapet 14.05.2019
Formannskapet 07.05.2019
Komite for oppvekst og kultur 29.05.2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2017 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 06.05.2019. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Eirik: Kommunestyret og lokalpressen
Aud: Formannskapet
Morten: Komite for teknikk og miljø
Sidsel: Komite for helse og omsorg
Anne Marte: Komite for oppvekst og kultur
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.
Tidligere saker til oppfølging
I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 26.04.2019 – 27.05.2019, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 27.05.2019:
Sak Tittel

Kommentar

KS
Forvaltningsrevisjonsrapport
8/19 håndtering av habilitet i
folkevalgte organ, korr. rapport

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Kommunestyret tar korrigert
forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av
habilitet i folkevalgte organ til orientering.
Kommunestyret ber alle representanter i
styrer, råd og utvalg om å følge
Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første
setning (medlem skal i god tid si fra om
forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild).
Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer
fokus på systematisk opplæring av de
folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved
oppstart og underveis i perioden.
Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer
fokus på systematisk opplæring av
administrasjonen i habilitetsregelverket.
Kommunestyret ber rådmannen om å legge
frem et forslag til retningslinjer for kriterier for
valg av representanter til styre i kommunale
selskap.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi
kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding
innen 20.05.2019.

Kontrollutvalgets møte 03.06.2019
Rådmannen er bedt om å gi en orientering,
orienteringen er satt opp som egen sak i dagens
møte.
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Til
oppfølging

Orientering på
KUs møte
03.06.2019

Møteinnkalling
Kommunestyret

14.05.2019

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.
Orienteringer i møtet.
Forslag til Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029 v/ finansdirektør Olaf Løberg, Trondheim kommune

Saksliste
PS 27/19

19/2236

Åpent

Rapport delegerte vedtak tom 7.5.2019
Møte i Kommunestyret den 14.5.2019

PS 28/19

19/2236

Åpent

Rapport refererte journalposter tom 7.5.2019
Møte i Kommunestyret den 14.5.2019

PS 29/19

17/5633

Åpent

Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029

PS 30/19

18/2309

Åpent

"Detaljregulering Lerslykkja", planid 2018007 - 2.gangs behandling

PS 31/19

15/4641

Åpent

Detaljregulering Øyvegen planid- 2016003, tredjegangsbehandling Plan-ID 2016003

PS 32/19

15/3422

Åpent

Detaljregulering Løvsetveg 346 gnr. 99, bnr. 30 m. fl. Plan-ID 2016013

PS 33/19

19/856

Åpent

Folkehelseprofil 2019

PS 34/19

19/2130

Åpent

Parkeringsløsning Gimse skoler - Felles parkeringshus for skoler og haller

PS 35/19

19/1787
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Åpent

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018

PS 36/19

19/2131

Åpent

Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål

FO 7/19

19/2211

Åpent

Interpellasjon - Gauldal brann og redning
Kommunestyret 14.05.2019

FO 8/19

19/2232

Åpent

Spørsmål til ordfører - Boligsalg Ler
Kommunestyremøte 14.5.2019

Melhus kommune, 07.05.2019
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

21.05.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.
Først i møtet
Kl. 10.00 – 11.00
Kl. 11.00

Generalforsamling MUA, Melhus Utviklingsarena AS
Orientering fra Envina v/ Erik Fenstad jfr. informasjon på eiermøtet 24.4 og signering av
intensjonsavtale med NIR og HAMOS 25.4

Saksliste
PS 56/19

19/2388

Åpent

Delegerte vedtak tom 14.5.2019
Møte i Formannskapet den 21.05.2019

PS 57/19

19/2388

Åpent

Rapport refererte journalposter
Møte i Formannskapet den 21.05.2019

PS 58/19

15/3426

Åpent

2. gangs behandling - områdeplan for Melhus sentrum

PS 59/19

19/2252

Åpent

Orienteringssak - gjennomføring, områdeplan for Melhus sentrum

PS 60/19

18/4574

Åpent

Detaljregulering snuplass for buss Losavegen/Lebergsvegen, Planid 2018011 - 2.
gangs behandling

PS 61/19

18/5278

Åpent

Reguleringsplan for E6 Prestteigen - Gyllan, planid 2015007 - 1.gangs behandling

PS 62/19

19/2241

Åpent

Samarbeidsavtale Melhus kommune og Politistasjon Sør

PS 63/19

19/1785
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Åpent

Mulige innsparingstiltak politisk område

PS 64/19

18/6294

Åpent

Tilskudd/ støtte våren 2019 etter Formannskapets bestemmelse

PS 65/19

19/2219

Åpent

Anmodning om opprettelse av kommunekomite TV- aksjonen NRK Care 2019

Melhus kommune, 14.05.2019
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteprotokoll
Formannskapet
Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

Tilstede på møtet
Ordfører
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

14.05.2019
kl. 14:00 – 14:20

Forfall
Gunnar Krogstad
Stine Estenstad
Bente Estenstad
Jens Otto Havdal
Berit Wold Fjelle
Jan Arne Bremnes
Jorid Oliv Jagtøyen
Fritz Arne Haugen
Sigmund Gråbak
Lisbeth Tiller
Jan Frode Hatlen
Mikal Kvaal

Behandlede saker: PS 55/19

Møtt for

FO

Jan Arne Bremnes

Andre på møtet
Rådmann Katrine Lereggen, møtesekretær Mari Grongstad
Merknader
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Gunnar Krogstad

Fritz Arne Haugen

Mikal Kvaal
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Melhus kommune

Saksliste
55/19
Lukket

19/2132
Vurdering av mulig kjøp av gnr/bnr 36/33 - Tambartun
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Ofl §23

Møteinnkalling
Formannskapet

07.05.2019

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.
Befaring:
Møtet starter med befaring jfr sak 46/19. Oppmøte Rådhuset for felles transport.

Saksliste
PS 46/19

18/6481

Åpent

Søknad om dispensasjon fra KPA for etablering av parkering på eiendommen gnr/bnr
144/93 og 144/135

PS 47/19

18/2309

Åpent

"Detaljregulering Lerslykkja", planid 2018007 - 2.gangs behandling

PS 48/19

18/4470

Åpent

"Detaljregulering Esphaug steinbrudd og deponi", planid 2018016 - behandling av
planprogram

PS 49/19

15/4641

Åpent

Detaljregulering Øyvegen planid- 2016003, tredjegangsbehandling Plan-ID 2016003

PS 50/19

19/2131

Åpent

Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål

PS 51/19

19/2132

Lukket

Vudering av mulig kjøp av gnr/bnr 36/33 - Tambartun

PS 52/19

19/2130

Åpent

Parkeringsløsning Gimse skoler - Felles parkeringshus for skoler og haller

PS 53/19

19/1785

Åpent

Mulige innsparingstiltak politisk område

PS 54/19

19/1787

Unntatt offentlighet - Ofl §23 Ofl §23
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Åpent

Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018

Melhus kommune, 30.04.2019
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for oppvekst og kultur

29.05.2019

Melhus rådhus

09:00 - 00:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.
Møtet starter i med orientering om Sagauka i kultursalen.

Saksliste
PS 14/19

19/2514

Åpent

Delegerte vedtak i Komite for oppvekst og kultur den 29.05.2019

PS 15/19

19/2248

Åpent

Endring av seksualundervisning i Melhus kommune

PS 16/19

19/1674

Åpent

Vurdering av grunnskolen i Melhus 2018

PS 17/19

19/2056

Åpent

Barnehagemyndighetens arbeid med barnehagene i Melhus

PS 18/19

19/2142

Åpent

Kvalitetsmelding barnehagene i Melhus - 2019

PS 19/19

19/561

Åpent

NYTT KULTURSKOLEBYGG

PS 20/19

19/534

Åpent

Smartere Melhus - digitaliseringsstrategi 2019-2023

Melhus kommune, 22.05.2019
Einar Gimse-Syrstad
møteleder

Magnhild Nordbø
møtesekretær
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Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/113 - 33
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
16.
11.
9.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
I budsjettet for 2019 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2019, og
det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses
møteplanen for kommunestyret.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2.
halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
24.
29.
19.
17.
Formannskapet
20.
3. og 17.
1. og 22.
5. og 26.
10.
Kontrollutvalget
16.
11.
9.

16. september 2019
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for
2020 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2020. Kontrollutvalget må også utarbeide en rapport om utvalgets
virksomhet for valgperioden 2015-2019 som legges frem for det nye kommunestyret til
orientering.

11. november 2019
Nytt kontrollutvalg !
Møtet legges i utgangspunktet opp som et informasjonsmøte der vi legger opp til en
gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver, funksjon og rolle, samt en presentasjon av
Konsek Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge SA.
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9. desember 2019
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 9. desember. Tidspunktet er
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2019 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av
saker 9. desember være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte
før jul, som er satt opp til 17. desember.
I desember vil revisor orientere om den finansielle revisjonen for regnskapsåret 2019.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter 2. halvår 2019.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/149 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kan man klage på gebyret for vann og avløp
Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten.
2. I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn
andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener
professor Bernt.
3. I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement, etter å ha fått innvilget
søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i
året. Men kan man klage på gebyret?
4. Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig
forhold.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Kommunal Rapport 29.04.2019

Har ordfører myndighet til å fjerne en sak fra saklisten til et av kommunens utvalg?
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten, skriver
professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I innkalling til et møte i utvalg for næring og tiltak i en kommune var oppført sak
om manglende oppfølging av rivingsforbud og korrekt registrering av fradelt tomt, eid at et
medlem av formannskapet. Dagen før møtet fjernet ordføreren saken fra saklisten under
henvisning til at den ikke var godkjent av rådmannen, og at det ikke forelå en tilstrekkelig
saksutredning til at den kunne behandles.
Kan ordfører gripe inn i saksbehandlingen i et utvalg på denne måten?
(Dette spørsmålet tar utgangspunkt i en konkret sak, senere har det vist seg at de faktiske
forhold var mer komplisert enn det spørsmålet gir uttrykk for. Det generelle spørsmålet om
hvilken myndighet ordfører har, er likevel interessant. Red anmerk.)

SVAR: Nei, her ser det ut som om ordføreren har handlet utenfor det hun har myndighet til å
gjøre.
I kommuneloven (1992) § 32 nr. 2 er det fastsatt at «Lederen for folkevalgt organ setter opp
sakliste til det enkelte møte», og at denne så «skal sendes organets medlemmer med
høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles».
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten – ved vedtak
om «å utsette realitetsbehandlingen», se § 34 nr. 1, første setning.
Ordfører kan verken stoppe eller «trekke» en sak som er oppført på saklisten. Det kan heller
ikke utvalgsleder. Ordfører og rådmann kan ta kontakt med utvalgsleder før møtet og
anmode om at denne fremmer forslag der om at saken blir utsatt, men det er opp til
utvalgsleder om hun vil ta hensyn til. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i
utvalgsmøtene, se hhv. § 9 nr. 4 og § 23 nr. 3, og kan da anbefale at saken utsettes, men
det er bare medlem av utvalget som kan fremme formelt forslag om dette som utvalget kan
votere over.
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Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kommunal Rapport 06.05.2019

I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn
andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener professor
Bernt.
I motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I Bergen har de nå en sak der man vurderer om en byråd med ansvar for
helsesaker som nå har fått en stilling i et privat helseforetak, skal ilegges karantene i et halvt
år før hun kan gå over i denne stillingen. Hvilke regler har vi om dette?
SVAR: Vi har en lov om slike forhold i statstjenesten – karanteneloven. Denne inneholder
bestemmelser som gir en «karantenenemnd» adgang til å pålegge karantene for
regjeringsmedlemmer, statssekretærer, politiske rådgivere statsansatte «i særlige tilfeller» i
inntil seks måneder, bl.a. når «politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller
kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler» (karanteneloven
§ 6). Men vi har ingen tilsvarende lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når
de går inn andre verv eller stillinger.
En kommune må likevel kunne vedta reglement som gir adgang til å pålegge tilsatte der
tilsvarende begrensninger. Dette er da en del av tilsettingsvilkårene for dem det gjelder, og
er lovlig så lenge det ikke strider mot forbudet i avtaleloven § 38 mot slike klausuler som
«urimelig innskrenker vedkommendes adgang til erverv eller må anses for å strekke seg
lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse».
Etter min oppfatning bør alle kommuner ha et slikt reglement for sine tilsatte. På samme
måte som for tilsatte og politikere i statsforvaltning, har et karanteneutvalg ingen rettslig plikt
til å pålegge karantene, men det ligger da selvsagt under i et slikt reglement at det skal
håndheves konsekvent og likt for alle det gjelder.
Spørsmålet blir så om kommunen kan – og bør – vedta og håndheve et tilsvarende
reglement for en byråd eller andre folkevalgte. Byråden er i denne forbindelse en folkevalgt.
Hun er ikke tilsatt av kommunen, men utpekt til dette vervet ved en politisk prosess. Og i
motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere. Et slikt pålegg,
som innskrenker en privatpersons handlefrihet, må da ha hjemmel i lov, slik man nå har for
statsråder og politikere knyttet til regjeringsapparatet. Uten hjemmel i lov har et
kommunestyre ikke rettslig hjemmel for å begrense politikeres yrkesvalg verken samtidig
med eller etter at de sitter i sine verv. Det meste man kan gjøre så lenge det ikke er
lovbestemmelser om dette, er å vedta et etisk reglement som anbefaler at folkevalgt som går
ut av visse verv, frivillig avstår fra å tiltre i stilling der det oppstår slike problemer.
Men jeg vil sterkt anbefale at departement ser på denne problemstillingen så raskt som
mulig, og vurderer om vi ikke burde ha en bestemmelse om dette i kommuneloven.
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Kan man klage på gebyret for vann og avløp?
Kommunal Rapport 14.05.2019

Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra
kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven, skriver Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement. Etter
behandling av sanitærsøknaden blir det sendt ut et brev der søknaden blir godkjent og
opplyst hvilket areal som legges til grunn i forbindelse med gebyrinnkrevingen. Faktura for
innkreving av vann og avløp utsendes normalt to ganger i året. Kan man påklage en slik
fakturafastsettelse?
SVAR: i forvaltningsloven § 28 har vi regler om klagerett. Slik klagerett har som alminnelig
regel den som er part i saken, over alle «enkeltvedtak». Enkeltvedtak er i lovens § 2 bokstav
a og b definert som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som
… konkret er bestemmende for rettigheter … til en eller flere bestemte personer».
Spørsmålet er blir da om den gebyrfastsettingen som her skjer, er et enkeltvedtak.
I et brev 15. april i år legger Justisdepartementets lovavdeling til grunn at når fastsetting av
slikt gebyr «følger automatisk av regler fastsatt i forskrift», er det ikke et enkeltvedtak, idet
det viser til sin egen uttalelse fra 2003 (JDLOV-2002-4149) der man la til grunn at
«fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger automatisk av regler fastsatt i
forskrift, ikke er enkeltvedtak». Enkeltvedtak vil det etter lovavdelingens oppfatning bare
være «Dersom gebyrfastsettingen bl.a. er resultat av vedtak truffet individuelt overfor den
enkelte gebyrpliktige». I motsatt fall vil «regnes ikke fastsettingen som “bestemmende for”
plikten til å betale gebyr».
Jeg finner at det i beste fall er uklart på hvilket grunnlag lovavdelingen kommer fram til denne
forståelsen av forvaltningslovens definisjon av «enkeltvedtak» Spørsmålet er hva som er den
rettslige begrunnelsen for dette?
Lovavdelingens utgangspunkt at det avgjørende er om en gebyrfastsetting «er et resultat av
vedtak truffet individuelt overfor den enkelte gebyrpliktige» Det er det, uttaler Lovavdelingen,
ikke dersom det er tale om «fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger
automatisk av regler fastsatt i forskrift».
Det kan ut fra dette se ut som man mener at alle avgjørelser hvor man bare konstaterer at
vilkår i en lov eller forskrift for et gebyr er til stede, og man så meddeler dette til borgeren i
form av faktura eller på annen måte, gjelder ikke reglene i forvaltningsloven om klagerett for
parten. Parten har med andre ord ikke noen mulighet til å få overprøvd verken det faktiske
grunnlag gebyrfastsettelsen bygger på eller forståelsen av lov eller forskrift som denne skjer
på grunnlag av. Dette gjelder også, sier Lovavdelingen, der «boligens areal inngår i
vurderingen av gebyrets størrelse», idet opplysninger om dette hentes fra
eiendomsregisteret/matrikkelen. Først hvis «det viser seg at disse opplysningene er feil, vil
det oppstå behov for å korrigere gebyret». Et vedtak om å korrigere gebyret vil, sier
lovavdelingen, «i utgangspunktet være et enkeltvedtak», men altså forutsetningsvis ikke en
beslutning om ikke å korrigere dette etter anmodning fra grunneier.
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven. Plikten til å betale
gebyr begynner ikke å løpe før det foreligger en faktura eller annen melding fra forvaltningen
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om dette, og for borgeren er det da ganske likegyldig om gebyrfastsettelsen er basert på et
generelt regelverk eller på en mer individualisert vurdering. Behovet for å kunne få kontrollert
regelforståelse og de faktiske forutsetninger for avgjørelsen er åpenbart like stort der denne
er en mekanisk regelanvendelse som der det utøves et mer konkret skjønn. Jeg viser her til
det jeg skriver om dette i Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett s. 166-167, og til
godkjent merknad til bestemmelsen i Lovdata, skrevet av professor Tarjei Bekkedal. (3.
oktober 2009 14:24.)
Noen stor merbelastning for forvaltningen er dette ikke. Hvis en borger henvender seg til
myndighetene og hevder at en gebyrfastsetting enten feil, må man selvsagt se på denne og
vurdere om den er riktig. Hvis det ikke er gjort noen feil, sendes klagen til klageinstansen,
som raskt vil kunne konstatere om det foreligger opplysninger som tilsier at det kan ha vært
gjort feil. Hvis det gebyret er fastsatt korrekt på grunnlag av forskriften om dette, og det ikke
er tvil om de faktiske forhold, er det en enkel operasjon å avslutte saken. I motsatt fall må
man selvsagt gjøre det som er nødvendig for å få avklart de faktiske og rettslige
tvilsspørsmålene. Det skulle da bare mangle at ikke borgeren skulle kunne be om dette, som
ved alle andre typer enkeltavgjørelser som pålegger henne plikter eller utgifter.
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Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Kommunal Rapport 16.05.2019

Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig
forhold.
Etter klage fra Kommunal Rapport, har Fylkesmannen i Innlandet nå gjort en solid og
opplysende vurdering – og krevd slutt på hemmelighold om det som beskrives som
tjenestehandlinger.
Foranledningen er at Kongsvinger kommune har nektet innsyn i et varslingsbrev med
anklager om trakasserende lederstil. Kommunen gikk beklageligvis så langt at de definerte
brevet i sin helhet som taushetsbelagt informasjon, med henvisning til forvaltningslovens
bestemmelser om «noens personlige forhold».
Det holdt naturlig nok ikke for Fylkesmannen, som altså tok innsynsklagen til følge.
Fylkesmannen sier forbilledlig klart at forvaltningsloven ikke beskytter eventuell kritikk mot
hvordan offentlige tjenestemenn utfører jobben sin. Vedtaket er endelig, og Fylkesmannen
gir nyttige henvisninger til Sivilombudsmannen og rettledningen til offentlighetsloven, i tillegg
til lovparagrafer. Ettersom offentlig ansatte skal ivareta allmenne interesser, er det rimelig
med større grad av åpenhet enn det som gjelder ellers, og selvsagt i større grad jo høyere
stilling det er snakk om.
Med dette bakteppet, er kommunens reaksjon fornuftig: Kommunen tar til etterretning at
Fylkesmannen vurderer den konkrete saken annerledes enn kommunen. Vi må kunne
forvente at både Kongsvinger og andre kommuner vil ta med seg lærdommen fra denne
saken i behandling av framtidige saker.
Åpenhet er i seg selv egnet til å skape tillit. Og Kommunal Rapport og andre medier ber
gjerne om innsyn – i et demokratisk og sannhetssøkende perspektiv. Når det er sagt, vil det
opplagt ha verdi for alle involverte å overholde taushetsplikten, der den må gjelde.
Uansett er effektiv behandling viktig. For å oppnå ønskelig resultat, må kommunen også
sørge for oversendelse av klagesaker snarest mulig – som blant annet Kongsvinger her
bestreber seg på.
Offentlighet er heldigvis et tema som fenger mange i Kommune-Norge. Saken fra Kommunal
Rapport om at Fylkesmannen opphever Kongsvingers hemmelighold, er blant de mest leste
sakene i nettavisa i skrivende stund. Søkelys på hvordan toppledere i det offentlige utøver
jobben sin må tåles. Det er viktigere enn det er ubekvemt.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/149 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

81

Saknr
23/19

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.06.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/149 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.06.2019, godkjennes.

82

Saknr
24/19

