
PROSJEKT ARKIV – SENJA 2020

Sammenslåing av kommunene

Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy



• Prosjektorganisering

• Mandat

• Tidsperiode 2016-2018

• Utfordringer

• Gevinst





• Delprosjekt 9.4 – Ikt, arkiv og geodata

• Faggruppe 9.4.1 – arkivgruppa

Bestående av: Berg kommune: Espen Fagerthun, IT-konsulent

Torsken kommune: Siw Mikalsen, leder servicetorg og arkiv

Lenvik kommune:  Hennie Eidissen, fagleder kundetorg og 

arkiv

Tranøy kommune:  Linda Andreassen, leder fellestjenesten

Representant hovedtillitsvalgte: Hanne Hove



• Mandat
Ut fra målsetning i intensjonsavtalen og gitt mandat i styringsdokumentet har 

arkivgruppen utarbeidet et overordnet mandat for arbeidet:

Mandat for arbeidsgruppe arkiv, 9.4.1,:

Etablere strategi for arkiv- og dokumentasjonsforvaltning for Senja 

kommune.

Avslutte arkivene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy, og etablere nytt 

arkiv for Senja kommune.

Dette innebærer:

• Kartlegge papir- og elektroniske arkiv i kommunene, beskrive nå-situasjon

• Avklare nytt sak- og  arkivsystem



• Avklare ambisjonsivå for dokumentasjonsforvaltning

 Avklare sentralisert eller desentralisert arkivorganisering

 Utrede ressursbehov for dokumentasjonsforvaltningen

• Lage arkivplan for Senja kommune og bygge opp nytt arkiv

• Utarbeide plan for håndtering av arkiver fra eksisterende kommuner til 

Senja kommune

 Kartlegge og listeføre arkiv som må være tilgjengelig i ny kommune

 Avslutte eldre arkiv med skarpt skille og overføre til depot

• Nytt arkiv klar til produksjon 01.01.2020

 Implementere nytt sak-og arkiv system, bygge opp struktur og ny organisasjon

 Teste ut systemet og sørge for opplæring



• Høst 2016 Lenvik og Tranøy blir enige om sammenslåing og 

inngår en intensjonsavtale.

Styringsdokument utarbeidet og vedtatt

• Vår 2017 Tranøy kommune oppnevnes som journalførende 

enhet for prosjekt organisasjonens arkiv og står for 

journalføring og sekretariatfunksjon 

• Mai 2017 Lenvik og Tranøy oppretter kontakt og samarbeid 

med bakgrunn i Styringsdokumentet  for prosjektet

Prosjektmidler søkes til digitalisering av arkiv



• Juni 2017 Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy vedtar 

sammenslåing til en stor kommune med bakgrunn i 

Stortingets vedtak av 8. juni 2017

De to kommunene innlemmes i allerede vedtatte 

intensjonsavtale og  styringsdokument.

• Aug 2017 Berg og Torsken inviteres inn i arkivsamarbeidet 

Kartlegginger starter i alle kommuner

• Sept 2017 Første møte med Arkiv Troms for veiledning og 

bistand



• Nov 2017 Ros-analyse med handlingsplan ferdigstilt

Egen prosjektgruppe nedsettes til arbeid med 

digitalisering av historisk arkiv – 4 millioner til 

disposisjon: kartlegging, oppmåling og kravspek. 

utarbeides

• Jan 2018 Prosjektorganisasjonen kommer på plass 

i løpet av januar-februar 2018. 

Nytt møte med Arkiv Troms 

• Febr 2018 Utarbeider mandat for arkivgruppen

Oppretter kontakt med Skånland kommune for å 

kunne gi/få innspill av hverandre 
•



• Vår 2018 Kartleggingsarbeid pågår, kravspek digitalisering 

ferdig og ut på anbud(påsken)

• April 2018 Bedriftsbesøk til Sandefjord kommune, 

(dokumentsenteret i Stokke) og Bærum kommune

(årets arkiv 2016)

Skånland og Tjeldsund kommune invitert med på tur

• Mai 2018 Påbegynt planlegging og arbeid med anbud for innkjøp av 

sak- og arkivsystem

• Juni 2018 Avlegge rapport til prosjektledelsen om kartlegging arkiv nå-

situasjon og muligheter for fremtidige handlingsalternativer 

med tanke på arkivorganisering



UTFORDRINGER HITTIL !!!!!!!!!!!!

• Hvor skal vi begynne

• Skaffe seg oversikt

• Hvem kan vi regne med som drar lasset med oss



• Forståelse fra andre ansatte om prioritering

• Tid-tid-tid-tid-tid – TIDSKLEMMA

- fordele tid  mellom daglig arbeid og prosjektarbeid

• Frafall pga sykdom – mangler personer å erstatte



GEVINST:

• Vi  starter med «blanke ark» og får være med å «bygge» en 

kommune opp fra start 

• Vi er med i et fagmiljø og drar veksler på hverandre

• Vi tar lærdom av feil vi har erfart fra egne kommuner

• Vi er innimellom utenfor komfortsonen 

• Vi blir kjent med nye folk på tvers av fagmiljøer

• Vi har reist på tur/bedriftsbesøk og fått inspirasjon

• Vi lærer nye ting om andre fagområder



Endestasjon

Velkommen til Senja kommune!

TAKK FOR MEG!
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