Besøk ved arkivtjenesten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verdal kommune

Møtedato
31.08.2020

Saknr
29/20

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
20/305 - 3
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar dagens besøk til orientering.
Vedlegg
VS: Besøk 31. august - Arkivtjenesten
Ikke trykte vedlegg
Forskrift om offentlege arkiv:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-15-2105
Riksarkivarens forskrift:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-19-2286
Arkivtjenesten i Verdal
https://www.verdal.kommune.no/Organisasjon/Virksomhetsomrader/Stab-utvikling-ogvirksomhetsstotte/Arkivtjenesten-i-Verdal-kommune/
Saksopplysninger
Viser til kontrollutvalgets årsplan for 2020, og senest kontrollutvalgets sak 26/20 der
kontrollutvalget vedtok å besøke arkivtjenesten i august.
Formålet med besøket er å gjøre seg bedre kjent med arkivtjenesten og øke kunnskapen sin
om arkiv og de krav som stilles i og til dette. Kontrollutvalget har tidligere fått orientering om
arkiv og arkivrutiner, sak 11/19.
Det er satt av 2,5 time til besøket. Utkast til program er som følger:
Tid
10 min

5 min
120 min

15 min

Tema
Presentasjon av kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets plass og ansvar i
forhold til kommunestyret og formål med
besøket
Presentasjon av virksomheten arkiv,
informasjon og service
Orientering fra virksomheten (Både fri
orientering og etter nærmere
oversendte tema/spørsmål)
Omvisning arkiv sine kontorer
Omvisning bortsettingsarkiv/fjernarkiv
på rådhusområdet
Oppsummering av besøket

Ansvarlig
Leder av kontrollutvalget.
Alle i utvalget og sekretær
presenterer seg
Virksomhetsleder. Alle som
er med fra administrasjonen
presenterer seg
Virksomhetsleder el. andre
fra administrasjonen

Leder kontrollutvalget

Det er gjort avtale med Kari Forberg Prestvik som er virksomhetsleder for Arkiv, informasjon
og service om besøk. En er foreløpig ikke kjent med at flere fra administrasjonen vil møte.

Virksomhetsleder har fått oversendt en oversikt over tema/spørsmål (se vedlagte e-post)
som det er ønskelig kontrollutvalget får en orientering om. Kontrollutvalget vil ha mulighet til å
stille spørsmål under vegs.
Planlagt omvisning forutsetter at smittevernhensyn kan ivaretas, og vil kun omfatte arkivene
ved rådhuset.
Det understrekes at dette ikke er et tilsynsbesøk, men et besøk for å gjøre seg bedre kjent
med virksomheten.
Vurdering
Kontrollutvalget driver kontrollarbeid med hele den kommunale forvaltning på vegne av
kommunestyret, og det er viktig at kontrollutvalget har god kjennskap til egen kommune.
Gjennom besøket vil kontrollutvalget få bedre kjennskap til arkivtjenesten. Dette kan
kontrollutvalget ta med seg i sitt videre arbeid.
Det utarbeides ingen rapport etter et slikt besøk, men for å trekke erfaring og lærdom ut av
det er det ønskelig at kontrollutvalget gir en oppsummering og vurdering umiddelbart etter at
besøket er avsluttet

