
Tranøy kai 

Foto: Bjørn-Are Melvik 

Arkivplan.no – status og videre 
utvikling 
Sveinung Meyer Svendsen 
7. juni 2017 





HVORFOR HAR VI ARKIVPLAN? 



Arkivplan 

•  Hva er en arkivplan? 

•  Hvor mange jobber/har jobbet med arkivplan?  

 



Hvorfor skal vi ha arkivplan? 

•  Organisasjonens behov for dokumentasjon 
 
•  Innbyggernes behov for dokumentasjon (åpen og gjennomsiktig virksomhet) 

•  Ettertidens behov for dokumentasjon 

•  Og så er det et lovkrav… 
	
	



ARKIVPLAN.NO – STATUS OG VIDERE 
UTVIKLING 



Organisering 

•  3-årig utviklingsløp (2015 -2017) 

•  Styringsgruppe (KAI-representanter) 

•  Utviklingsgruppe 



Når kommer resultatet av fjorårets utviklingsløp? 

•  Slipp av fjorårets utviklingsløp – 20. august realistisk dato. 
–  Samkjøring med Snøklokkeprosjektet 



Hva er nytt? 

•  Venstremeny låst til hvilket innholdstre man er i - slik at du ikke blir påvirket av andre 
arkivplaner i venstremeny (gitt at du har tilgang til flere). 

•  Noen superbrukere (nyopprettet rolle) i kommunen kan nå legge til brukere. 

•  Få melding om endringer/nyheter ved pålogging som man kan velge å lese senere. 

•  De fleste logger inn fra forsiden uten at de går inn via sin egen arkivplan. Endret 
måten denne fungerer på slik at man blir peket til referansesidene. Denne bygges nå 
automatisk utifra arkivplaner som er satt til «aktiv». 

•  Periodisering logger hvem som periodiserte og når. 



Hva er nytt? Forts. 

•  Designarbeid: arkivseriemal. 
 
•  Designarbeid: elektroniske system. 
 
•  Maloppdatering: arkivserie. 
 
•  Maloppdatering: elektroniske system. 

•  Laget et bakenforliggende system som lar noen superbrukere legge til, redigere og 
administrere ulike elektroniske systemer som kan senere legges til som standardvare 
i elektroniske systemer. 

•  Lagt til noen attributter for bevaringsvurdering, men rapportverktøy for å generere en 
bevaringsplan er ikke laget.  



Skjermbilde (Obs – ikke endelig versjon) 



Snøklokkeprosjektet (fra søknaden) 

•  IKA Hordaland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og arkivplan.no. 

•  Utarbeide ein metodikk og eit verktøy til hjelp i kartlegginga av arkivdokumentasjonen 
i ein kommune. 

•  Metodikken og verktøyet skal bidra til at dokumentasjon skapt i dagens kommune vert 
handtert ihht. til lover og reglar og vidareført på ein forsvarleg måte i den nye 
kommunen. Den skal også sikre avlevering av dette materialet til depot. 

•  Leveranse: 
 - Verktøy for ei funksjonsbasert kartlegging. Verktøyet skal vere integrert 
 mot arkivplan.no og ta utgangspunkt i funksjonskategoriane i SAMDOK-
 prosjektet. 
 - Verktøyet skal testast ut i utvalde kommunar i Sogn og Fjordane og Hordaland. 
 - Metodebeskriving basert på resultatet av kartlegginga. 



Funksjonskategoriar 
 

Oversikt over kategorier i BK (bevaring og kassasjon). Disse er interessant i forhold til kategoriinndelingen.  
  
1. § 4-8 Administrasjon og politikk 
  
2. § 4-9 Økonomi, virksomhetsstyring, regnskap og innfordring 
  
3. § 4-10 Personalforvaltning og folkevalgte 
  
4. § 4-11 Kommunal og regional planlegging, byggesak og oppmåling 
  
5. § 4-12 Opplæring og oppvekst 
  
6. § 4-13 Helse og omsorg 
  
7. § 4-14 Sosial- og velferdstjenester 
  
8. § 4-15 Næring, miljø og samfunnsutvikling 
  
9. § 4-16 Kultur, idrett, friluftsliv og kirke 
  
10. § 4-17 Tekniske tjenester, brannvern og samferdsel 
  



Videre utvikling av arkivplan.no 

•  Årets utviklingsløp av arkivplan.no har oppstart 26. – 27. juni 

•  Innspill? 



Internkontroll for arkiv 

•  Begrepet arkivplan byttes trolig ut. 
–  Arkiv i Nordlands vurdering: Mest positivt 



Internkontroll for arkiv forts. 

•  Krav om at organet utfører risikovurderinger og internkontrolltiltak (internkontroll 
for arkiv). 

–  Arkivverket vil komme med bestemmelser om hvordan internkontrollen for arkiv skal utføres 
–  Skal tilpasses organet (størrelse, aktiviteter osv.) 

•  Hvordan skal arkivplan.no forholde seg til begrepsbyttet..? 

 



ARKIV I NORDLANDS 
ARKIVPLANARBEID 



Arkiv i Nordlands tilbud til våre kommuner 

 
•  AiN kan gi følgende bistand: 

–  oppstartsmøte 
–  prosjektledelse 
–  kartlegging av arkiv 
–  kvalitetssikring av arkivrutinene 
–  råd og tilbakemelding på andre deler av arkivplanen 
–  kursing i bruk av arkivplan.no 
–  registrering av arkivplan på arkivplan.no  
–  presentasjon av «ferdig» arkivplan i kommunen 



Arkivplanprosjekter 

•  Pågående: 
–  Rødøy kommune  
–  Leirfjord kommune 

 
•  Inngått avtale: 

–  Røst kommune 
–  Værøy kommune 

•  Ferdige: 
–  Dønna kommune 
–  Tysfjord kommune 

 



Arkivplandag i Gildeskål kommune 



Forenklet arkivplanmal 



Status på arkivplanarbeidet? 

•  Hvor langt er dere kommet? 



Ikke alltid like lett å være arkivar… 

•  Nicolas Cage uttrykker en arkivars frustrasjoner 


