
ARKIV 

Kvæfjord kommune 



Kvæfjord kommune 

 3.100 innbyggere 
 Stor kommunal virksomhet etter 

overtakelsen av ansvaret for tjenester til 
tidligere beboere ved Trastad gård. 
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 Organisering - arkivskapere 

 Sentralt arkiv i rådhuset 
 Fellesadministrasjonen med adm. sjefens 

kontor, økonomikontor, kemner, 
personalkontor og teknisk kontor. 

 Kultur og oppvekst administrasjonen 
 Barneverntjenesten 
 Sosialtjenesten 
 Helse- og omsorgsavdelingens 

administrasjon 
 Overformynderiet 



Organisering - arkivskapere 

 22 andre arkivskapere befinner seg 
utenfor rådhuset. 
 Barnehagene (4) 
 Skoler (5) 
 Omsorgstjenesten (8) 
 Legetjenesten 
 Helsestasjon 
 Sykehjem (3) 



Elektroniske systemer 

 ePhorte 
 Fagsystemer 

 Profil 
 Velferd 
 Familia 
 Flyktning 
 Agresso 
 Eiendom 
 Landbruk 
 GIS 



Organisering - bemanning 

 Servicekontoret 
 2 årsverk fordelt på 3 personer 

 Arkivleder 
 Faglig ansvar 

 Avdelingsadministrasjonene, skolene, 
barnehagene, legesenter m.fl. 

 IKT-kontoret 
 Drift av ePhorte og fagsystemene 
 Hjemmesiden 



Offentliggjøring av 
arkivinformasjon 

 Hjemmeside: 
 Postlister. 
 Saker til kommunestyret. 

 
 Publikum kan henvende seg til 

servicekontoret hvis de ønsker å se en 
bestemt sak. 



Statsarkivets rapport av 
07.02.06 

 Utarbeide arkivplan med rutinebeskrivelser 
 Utarbeide en redegjørelse (tidsplan) som 

beskriver hvordan utbedring av arkivlokalene til 
godkjent standard skal skje. 

 Orientering til Statsarkivet om hvor langt 
kommune er kommet i planleggingen med å 
innfri kravet om egen ordning for arkivdepot 
med de minimumskrav som stilles til en slik 
tjeneste 



Arkivprosjektet 2007-2012 

Statsarkivets rapport 
av 07.02.06 

Arkivplan 
Arkivleder 

(arkivansvarlig) 
Utbedring av 
arkivlokalene 

Arkivdepot 
Elektronisk 

arkiv 

Avtale inngått med 
IKAT – Tromsø.  

Overføring av 
materiale fra før 1990 
vil foregå fortløpende 

i perioden 09-11  
 

Sak 2 i drift fra 
04.05.09. 

Øvrige arkivdeler  
fra samme dato eller  

innen utgangen  
av 2010. 

Fjernarkivet i  
Rådhuset.  

Planlagt ferdig  
ombygd høsten 2011 

(Frist årsskiftet 
2011/12) 

Arkivplan.no 
1. ver. blir erstattet av  
2. ver. som er under 

 utarbeidelse. 
Vil omfatte full- 

elektronisk arkiv og  
arkivoversikt 

§ 2-1. Organisering av 

arkivarbeidet  
       Arkivarbeidet i eit offentleg 

organ skal som hovudregel 
utførast av ei eiga eining, ei 
arkivteneste, under dagleg  
leiing av ein arkivansvarleg. 

  
Arkivtenesta skal vere  felles 

for organet.  Dersom ikkje 
særlege  omsyn tilseier noko 
anna,  skal ho vere underlagd  
den administrasjonseininga  

som har ansvaret for  organets 
fellessaker.  



Arkivleder - ansvar 

 Arkivleder er administrativt underlagt administrasjonssjefen.  
 Arkivleder skal ha et overordnet faglig ansvar for kommunens arkivtjeneste, for 

arkivdanning og for bevaring av arkivmateriale  
 arkivlederen skal påse at arkivvirksomheten er i samsvar med gjeldende lover og 

regler, og at arbeidsoppgavene utføres på en rasjonell og effektiv måte  
 veilede arkivpersonalet og ta initiativ til nødvendig opplæring  
 ta initiativ til oppdatering/endringer i arkivplanen  
 holde seg oppdatert om den arkivfaglige og teknologiske utvikling som har 

konsekvenser for arkivarkivarbeidet  
 arkivlederen er ansvarlig for at brukerne får den service og de tjenester de har 

krav på  
 rapportere til administrasjonssjefen, og har plikt til å påpeke feil og mangler ved 

kommunens arkivhåndtering  
 være kommunens kontaktperson for Interkommunalt Arkiv Troms i saker som 

angår arkivdanning og arkivplan  
 arkivlederen skal være representert i utvalg som behandler saker av betydning for 

kommunens arkivtjeneste, og skal avgi uttalelser i saker som angår 
arbeidsområdet  

 arkivlederen er kommunens kontaktperson utad i saker som gjelder 
arkivvirksomheten  
 



Arkivleder - arbeidsoppgaver 

 Ledelse av personale som arbeider med arkiv  
 Ta initiativ til nødvendige opplæringstiltak  
 Oppdatering av arkivplanen  
 Utarbeidelse av rutiner og instrukser  
 Se til at det brukes elektroniske sak/arkivsystemer som 

følger offentlige standarder  
 Føre tilsyn med at arkivbegrensning og kassasjon foregår 

etter gjeldene regelverk  
 Føre tilsyn med arkivlokaler og arkivrom og påse at disse 

er i forskriftsmessig stand  
 Utføre opplæring i elektronisk sak/arkivsystem  
 Ansvar for bruk og lån av arkivmateriale i kommunen  



kvafjord.arkivplan.no 



Arkivdepot 

 



Hvor har vi arkiv i dag? 



Fjernarkivene  
i rådhuskjelleren 



Avtaler inngått med IKAT vedr 
depotoppgaver 

0 år 5 år 10 år < 25 år > 25 år 

Papirbasert arkiv > 25 år (dvs fra før 1984)  

 

Papirbasert arkiv > 19 år men < 25 år (dvs fra perioden 1984-1990)  

 

Avsluttet arkiv 

 

Personregistre – 10 år etter siste kontakt/innføring 

 

Barn i barnehage – 5 år etter siste 

kontakt/innføring 
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<25 år (hyllemeter) >25 år (hyllemeter) 

1.Sentraladministrasjon 76,0 hm 

1.Landbruk 5,5 hm 

2. Helse/omsorg 

3. Økonomi 15,0 hm 

4. Sosial Klientmapper? 18,4 hm 

5. Lønn 

6. Personal Ikke reg. 4,1 hm 

7. Teknisk/(skole) 11,2 hm 

8. Kultur/oppvekst 3,3 hm 16,0 hm 

Legesenteret Journaler 6,0 hm 

VAF (Trastad skole) 4,2 hm 

VAF arkivrom 7,8 hm 0,7 hm 

Idrettshallen (kommunalt 
materiale) 

5,0 hm 

SUM 11,1 hm 162,1 hm 



Utbedring av arkivlokalene 



Stipulert behov for framtidig 
plass 

I dag Til depot 
>1984 

Nytt arkiv 
alt. 1 

Til depot 
<1984 >2000 

Nytt arkiv  
alt. 2 

Sentraladm. 151,0 hm 70,0 hm 81,0 hm 40,0 hm 41,0 hm 

Teknisk (landbruk) 151,0 hm 5,5 hm 145,5 hm 50,0 hm 95,5 hm 

Økonomi 140,0 hm 15,0 hm 125,0 hm 125,0 hm 

Sosial/helse (legesent.) 77,0 hm 26,0 hm 57,0 hm 25,0 hm 26,0 hm 

Lønn 77,0 hm 77,0 hm 77,0 hm 

Personal 77,0 hm 4,1 hm 72,9 hm 2,0 hm 70,9 hm 

Teknisk 30,0 hm 11,2 hm 18,8 hm 7,0 hm 11,8 hm 

Kultur/oppvekst + VAF 60,6 hm 32,0 hm 28,6 hm 10,0 hm 18,6 hm 

SUM 763,6 hm 157,8 hm 605,2 hm 134,0 hm 465,8 hm 



Nytt arkiv alt. 1 (600 hm) 



Nytt arkiv alt. 2 (450 hm) 



Ombygging 

 Riving og fjerning av innervegger m.v. 
 Nye innvendige vegger  
 Isolasjon 
 Nye hyller 
 Nye dører 
 Regulering av varme og fuktighet 
 Brannvarsling 



Årlige kostnader  
IKAT og Arkivplan.no 

Ordinær medlemskontingent Kr 96.061,- (for 2010) kr 96.061,- 

Deponert materiale  

>25-30 år (før 1984) 

Kr 350,- pr  hyllemeter i året 158 hm X kr 350,- = kr 55.300,- 

Deponert materiale  

<1984 >2000 

Kr 600,- pr hyllemeter i året 134 hm X kr 600,- = kr 80,400,- 

Personregistre Dekkes av kontingenten 0 

Elektronisk arkivmateriale Dekkes av kontingenten 0 

Arkivplan.no Kr 3775,- pr år Kr 3775,- 

TOTAL kr 235.536,- 



Erfaringer med innføring av 
fullelektronisk arkiv 

X 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/AMVC_archive_070628.jpg


Arkivstruktur (elektronisk arkiv) 

SAK 1 
SAK 2 
PERS 
EIEN 
LAND 

Barn med spesielle behov 
SKAB 
SKAP 

PRESEDENS 

KVÆ 

Elektronisk 

saksarkiv 

NOARK 

Elektronisk 

dokumentlager 

SGK 

Arkiv/ 

arkivdeler 

Sentralt 
dokumentlager 

Eget arbeidsområde 

Saksbehandling 



Ekspedering 
Arkivering Postutsendelse 

Administrativ 
Saksbehandling (2) 

Servicekontoret 

Innbyggere Politikere 
Media 

Postmøte 

Servicekontoret Servicekontoret 

Administrativ 
Saksbehandling (1) 

Postmottak 
Dokumentfang
st 

 Registrering Grovsortering 

Fordeling 

Skanning 

Eksterne brukere 

Internett 

Intranett 

SSB 

Saksbehandler 

Godkjenning
Signering 

Saksbehandler 

Saksbehandler 

Faglig 
saksbehandling 

dokumentproduksjon 

Leder  Restansekontroll 

Fagsystemer 

Profil 

Velferd 

Familia 

Flyktning 

GIS 

Eiendom 

Landbruk 

Elektronisk 
dokumentlager 

Agresso 



Generell saksbehandling 

P
ostm

ottak 

P
ostm

ø
te-fordeling 

S
kanning og registrering 

U
tsendelse 

R
estanse 

S
aksbehandling 

G
odkjenning 

E
kspedering 

A
rkivering 

1. Administrativ saksbehandling (1) 
Servicekontoret og 

avdelingsleder 

2. Saksbehandling. 
Saksbehandler og 

avdelingsleder 

3. Administrativ saksbehandling (2)  
Servicekontoret og 

saksbehandler 



Postmottak 

A
vdelings-

leder 
S

aks-
behandler 

S
ervice-

kontoret 
A

rkivleder 

Dokument-
fangst 

Grovsortering 
Posten 

fordeles i 
posthylla 

Postmøte 

Mottak 

P
ostm

ø
te/ 

fordeling 



1b. Behandling av innkommende e-
post 
Servicekontoret og saksbehandler 

Lagre 
meldingen 

Journalføre 

E-postmottak for 
Kvæfjord kommuner 

E-post mottatt 
av saks- 

behandler 

Viderefordeler 
til saksbehand. 

postmottak@kvafjord.kommune.no 

Arkivverdig 

Ikke 
arkivverdig 

Videresender 
til Servicektr. 

Restanse hos 
saksbehandler 



Ny arkivdel tas i bruk 

Arkivdel Sak 2 
opprettes 

Arkivdel Sak 2 tas i bruk 

Arkivdel Sak 1 sperres 
for nye saker 

Avslutte saker i arkivdel Sak 1 

01.2010 04.2010 05.2010 02.2011 

Arkivdel Sak 1 sperres  
for nye dokumenter 

Uttrekk av arkivdel Sak 1  
deponeres hos IKAT 

Rydde i saksmapper i arkivdel Sak 1 



Restansekontroll 



Avskrive restanser 

B
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re

/A
vs
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iv

e 

Svar med  
utgående post BU – Besvart med utgående brev 

*** - Midlertidig svar sendt 

Svar med  
enkel e-post BU – Besvart med utgående brev 

*** - Midlertidig svar sendt 

Avskriv JP 
(Direkte avskriving) 

TLF – Besvart pr telefon 

TE – Tatt til etterretning 

TO – Tatt til orientering 

Restansekontroll den  
enkelte saksbehandler 



Ut-/innsjekking av dokumenter 

Sjekk ut dokument  
Dvs flytte tekstdokument til eget ”arbeidsområde”. 
Det er kun saksbehandler som har tilgang til eget 

”arbeidsområde”.   

Saksbehandler 
Skrive brev 

Redigere brev 

Sentralt dokumentlager 
Inneholder dokumenter 
som ikke er ferdigstilt, dvs  
før de blir saksdokumenter 
Journalstatus = R (Reservert) 
eller dokumenter som ikke er  
saksdokumenter. For å bli 
journalført må de få status F. 

Sjekk inn dokument 
Dvs flytte tekstdokument tilbake til det sentrale 

dokumentlagret. Nødvendig for at andre 
skal få tilgang til dokumentet – f.eks Servicekontoret 



Avslutte sak 
 Når en sak skal avsluttes må den markeres som ferdig av saksbehandler 

(se under). Arkivet vil da få vite at saken kan avsluttes og vil avslutte den 
ved å sette saksstatus til A. Når en sak er avsluttet vil det ikke lengre 
være mulig å gjøre endringer i den. Det er kun arkivet som kan avslutte 
og gjenåpne saker. Hvis en sak må gjenåpnes for endringer må derfor 
delarkivet kontaktes for å få dette gjort. 

 Marker sak som ferdig 

 Stå i saken som skal avsluttes  
 Velg ”Marker som ferdig” fra hurtigmenyen ved saksmappe ikonet, som 

vist under     
Merk: For at en sak skal kunne avsluttes må den være klassert og dokumentene må 

være i godkjent format (f.eks word, pdf, html) 

• Rutine se arkivplan: SB-02.1 Saksbehandling – Ferdigstilling og ekspedisjon 

http://kvafjord.arkivplan.no/content/view/full/114009
http://kvafjord.arkivplan.no/content/view/full/114009
http://kvafjord.arkivplan.no/content/view/full/114009
http://kvafjord.arkivplan.no/content/view/full/114009
http://kvafjord.arkivplan.no/content/view/full/114009
http://kvafjord.arkivplan.no/content/view/full/114009


Skanning av arkivverdig 
post 



Makulering av skannet post 



Framdriftsplan  

2009 
 

Innføring av 
fullelektronisk 

arkiv. 
 
 
 
 

Vil begrense  
papirmengden 

 som skal 
arkiveres. 

2009/2011 
 

Avlevering 
av eldre og 

avsluttet 
arkiv til depot. 

 
 
 

Vil frigjøre 
plass i  

”bakgangen”. 

Våren 2010 
 

Flytte  
materiale 

som fortsatt 
skal arkiveres 

lokalt til 
”bakgangen”. 

 
”Festsalen” 
tømmes slik 
at den kan 
ombygges. 

2010/2011 
 

Ombygging 
av ”festsalen”. 

 
 
 
 
 

”Festsalen” 
tømmes slik 
at den kan 
ombygges. 



Opprydding i rutiner 

 



Postmøte - fordeling 

A
vdelings-

leder 
S

aks-
behandler 

S
ervice-

kontoret 
A

rkivleder 

Sortering/ 
arkiv-

begrensning 

Fordeling til 
saksbehandlero

g habilitets-
vurdering 

Offentlighets-
vurdering 

Retur til 
Service-
kontoret 

S
kanning/ 

registrering 

Servicekontoret 
klargjør saken/-

dokumentene for videre 
saksbehandling 



1a. Behandling av innkommende post 
Servicekontoret og avdelingsleder 

Grovsortering 
Fordeling i 
postmøte 

Postmottak av 
papirdokumenter 

Ikke 
arkivverdig 

Arkivverdig 
Retur 

Servicekontoret 

Fordeles 
internt i avd. 



Skanning og registrering 

A
vdelings-

leder 
S

aks-
behandler 

S
ervice-

kontoret 
A

rkivleder 

Skanning 
Registrering/ 
journalføring 

Offentlig-
gjøring av 
postjournal 

Registrering i 
journalen, JP får 
status midlertidig 

journalført 

R
estanse/ 

saksbehandling 



2. Skanning og journalføring 
Servicekontoret 

Skanning 
Opprette ny sak/ 

registrering 
(journalføring) 

Papirdokumenter 
fra postmøtet 

Restanse hos 
saksbehandler 



Restanse og saksbehandling 

A
vdelings-

leder 
S

aks-
behandler 

S
ervice-

kontoret 
A

rkivleder 

Besvare/ 
avskrive 

Opprette 
utgående JP 

 
 

Re- 
stansekontroll 

Innsjekking 

Godkjenning 
av dokumenter 

E
kspedering/ 
arkivering 



Ekspedering 

A
vdelings
-leder 

S
aks-

behandler 
S

ervice-
kontoret 

A
rkivleder 

Utskrift Underskrifter 
Avslutte sak. 

Endre JP-status 
fra F til E 

Servicekontoret 
søker opp JP’er 

med status E 

Journalføre. 
JP-status endres 

fra E til J 


