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0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 20132016, vedtatt av kommunestyret i Kvalsund kommune den 13. desember 2013 (sak 91/12).
Det framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende
dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet i kommunen.
Formålet med prosjektet har vært todelt. For det første har formålet vært å undersøke om
kommunen har et forsvarlig journal- og arkivsystem. For det andre har formålet vært å
undersøke om kommunen har tilfredsstillende rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling
av begjæringer (søknader) om innsyn i dokumenter. Formålet har også vært å belyse ulike
sider av kommunens egen praksis, for å få presentert eventuelle områder hvor det er
muligheter for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem?
Arkivarbeidet i Kvalsund kommune er ikke organisert i tråd med kravene i arkivforskriften.
Journalføringen i Kvalsund kommune blir ikke utført fullt ut i tråd med kravene i lov og
forskrift.
Kvalsund kommunes praksis ved forhåndsklassifisering av dokumenter som unntatt
offentlighet er ikke i tråd med krav i lov og forskrift.
Revisjonen finner etter dette at Kvalsund kommune ikke har et forsvarlig journal- og
arkivsystem.
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om krav på innsyn i
saksdokumenter?
Kvalsund kommune har ikke formaliserte rutiner og retningslinjer for behandling av
innsynssaker i tråd med krav i lov og forskrift.
Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at
revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommunes saksbehandling av
innsynsbegjæringer skjer i tråd med bestemmelsene i offentlighetsloven.
Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at
revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommune journalfører og
arkiverer saksdokumentene i innsynssaker i tråd med kravene i arkivforskriften.
Revisjonen har ikke mottatt tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag fra Kvalsund
kommune til å kunne konkludere på hovedproblemstillingen om kommunen har
tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om krav på innsyn i saksdokumenter.
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0.3 Anbefalinger
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i denne undersøkelsen, vil revisjonen
anbefale at Kvalsund kommune utarbeider en arkivplan, i henhold til arkivforskriften § 2-2,
som bør inneholde oversikt over:







bakgrunn og formål, samt rutiner for oppdatering og ajourføring av arkivplan
egen organisasjon, herunder en oversikt over hvordan kommunen er bygd opp
administrativt og beskrivelse av arkivansvar og organiseringen av arkivarbeidet
lover, regler, forskrifter og instrukser som regulerer arkivarbeidet, samt oversikt over
kommunens egne regler, instrukser og rutiner for arkivarbeidet
rutiner og tiltak som er satt i verk for å ivareta dokumentsikring og datasikkerhet
organisering og behandling av arkiv
vedlegg til arkivplan

For å sikre at lover, regler og instrukser overholdes, samt sikre lik dokumenthåndtering i hele
kommunens virksomhet, bør Kvalsund kommune sørge for at utarbeidet arkivplan blir
implementert og gjort kjent i hele kommunens virksomhet.
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Kvalsund den 13. desember 2012 (sak 91/12). Det framgår av planen at det
skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens dokumenthåndtering,
journalføring og offentlighet.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at:
«Kommunens post og saksdokumenter skal behandles og oppbevares i tråd med bestemmelsene i
offentlighetsloven og bestemmelsene i forskrift om offentlige arkiv. Kommunen skal også behandle
krav om innsyn i saksdokumenter på en forsvarlig og effektiv måte. I Kvalsund kommune sin
økonomiplan 2012-2015 framgår det at det er servicekontoret i kommunen som er kommunens «ansikt
utad». Kontoret har to årsverk, og oppgavene består i hovedsak av førstelinjeoppgaver for ulike
fagområder, betjening av sentralbord, kopiering og utsendelse av dokumenter til politiske utvalg, samt
posthåndtering (inn og ut). I den nevnte økonomiplanen framgår det videre at en av målsetningene er
å «videreutvikle intern- og eksterninformasjon, der hjemmesiden blir det viktigste tiltaket». Revisjonen
er gjort kjent med at kommunen er i gang med å ferdigstille en oppgradering av sitt (fysiske)
arkivsystem på rådhuset. Dette framgår også av 1. tertialrapport 2012. I Åpenhetsindeksen for 2011
(Norsk Presseforbund) får Kvalsund kommune 3 av 18 mulige poeng, noe som betyr at kommunen var
blant de tre kommunene med dårligst resultat i Finnmark. Revisjonen har erfart at henvendelser fra
revisjonen til kommunen i noen tilfeller ikke har vært registrert i postjournalen på kommunens
hjemmeside. I tillegg har revisjonen erfaring med at postjournalen ikke oppdateres regelmessig, og
noen ganger sjeldent. Området er svært vesentlig fra et bruker-/borgerperspektiv og for kommunens
legitimitet og troverdighet. Det er ikke utført forvaltningsrevisjon på dette området tidligere. En
eventuell forvaltningsrevisjon kan startes opp tidlig i planperioden (2013).»

1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært todelt. For det første har vi undersøkt om kommunen har et
forsvarlig journal- og arkivsystem. For det andre har formålet vært å undersøke om
kommunen har tilfredsstillende rutiner som sikrer en forsvarlig saksbehandling av
begjæringer (søknader) om innsyn i dokumenter.
Formålet vil også være å belyse ulike sider av kommunens egen praksis, og eventuelt få
presentert områder hvor det er muligheter for forbedringer.
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1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen har hatt følgende hoved- og underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget
i Kvalsund kommune den 24. september 2014 (sak 10/14):1
1. Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem?
-

Er arkivarbeidet organisert i tråd med kravene i arkivforskriften?
Blir journalføringen utført i tråd med kravene i lov og forskrift?
Er kommunens forhåndsklassifisering av dokumenter i tråd med krav i lov og
forskrift?

Her har vi belyst hvorvidt kommunen har etablert et system for å sikre at krav i lov og
forskrift blir fulgt.
2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om innsyn i
saksdokumenter?
-

Har kommunen formaliserte rutiner og retningslinjer for behandling av
innsynssaker i tråd med krav i lov og forskrift?
Skjer kommunens saksbehandling av innsynsbegjæringer i tråd med
bestemmelsene i offentlighetsloven?
Journalfører og arkiverer kommunen saksdokumentene i innsynssaker i tråd med
kravene i arkivforskriften?

Her har vi belyst hvorvidt kommunen har etablert et system for å sikre en forsvarlig
saksbehandling av søknader om innsyn i saksdokumenter i tråd med gjeldende regelverk.

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:




Lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd
(offentleglova – offl.)
Lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova – arkl.)
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven –
fvl.)




Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta)
Forskrift 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv

1

I kontrollutvalgets vedtak av 24. september 2014 var det opprinnelig fire underproblemstillinger tilhørende
hovedproblemstilling 1. Den deskriptive underproblemstillingen «Hvordan er kommunens praksis ved
forhåndsklassifisering av dokumenter» er i rapporten slått sammen med, og således ivaretatt av
underproblemstillingen «Er kommunens forhåndsklassifisering av dokumenter i tråd med krav i lov og forskrift».
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Ot.prp.nr. 102 (2004-2005) om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd
(offentleglova)
St.meld. nr.32 (1997-98) om offentlighetsprinsippet i forvaltningen



Rettleiar til offentleglova (G-2009-419)

1.3.2 Utledning av kriterier
Nedenfor gjengis revisjonskriteriene som ligger til grunn for vår vurdering av kommunens
virksomhet. Utledningen av revisjonskriteriene ligger som vedlegg til rapporten, se vedlegg 2.
Krav til organiseringen av arkivarbeidet


I kommunen er arkivansvaret en del av det overordnede administrative ansvaret som
er tillagt rådmannen. Dette innebærer at rådmannen skal:
o legge forholdene til rette slik at arkivarbeidet blir oppfylt i tråd med de krav
som stilles i gjeldende regelverk
o foreta nødvendig oppfølging for å sikre at arkivarbeidet blir utført på en
tilfredsstillende måte
o oppnevne en arkivansvarlig med ansvar for det daglige arkivarbeidet



Arkivarbeidet skal som hovedregel utføres av en arkivtjeneste, under daglig ledelse av
en arkivansvarlig.



Arkivtjenesten skal være felles for organet.



Dersom ikke særlige hensyn tilsier noe annet, skal arkivtjenesten være underlagt den
administrasjonsenheten som har ansvaret for organets fellessaker.



Det skal sørges for at også underliggende organer får nødvendig veiledning, råd og
instrukser for arkivarbeidet.



Det skal være utarbeidet en til enhver tid ajourført samleplan, en arkivplan.
Arkivplanen skal vise hva arkivet omfatter og hvordan arkivet er organisert. Videre
skal den vise hvilke instrukser, regler, planer mv. som gjelder for arkivarbeidet.



Kommunen skal ha et klassifikasjonssystem, en arkivnøkkel, som omfatter alle de
saksområdene som organet har ansvar for. I arkivnøkkelen bør det skilles mellom
egenforvaltning og fagsaker.



Kommunen skal ha et daglig arkiv (aktivt arkiv), bortsettingsarkiv (fjernarkiv) og et
arkivdepot.



Det daglige arkivet skal være sentralisert så langt dette er praktisk tjenlig. I dette
arkivet inngår:
o sakarkivet (som omfatter alle saksdokumenter) med tilhørende register og
databaser, som journaler, journalregister og kopibøker mv.
o møtebøker, fagsystem, databaser og andre arkivserier og dokument som blir
mottatt eller skapt i tilknytning til den virksomhet som kommunen driver.
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Krav til journalsystem og journalføring


Kommunen skal ha en eller flere journaler for registrering av dokumenter i de sakene
kommunen oppretter.



Kommunen skal registrere alle inngående og utgående dokument som er å regne som
saksdokument for kommunen, som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som
dokumentasjon. Dette gjelder blant annet brev, telefaks, e-post og tekstmeldinger.



Innføring i journalen skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere
dokumentet, så langt dette kan gjøres uten å røpe opplysninger som er underlagt
lovbestemt taushetsplikt eller som ellers kan unntas fra offentlig innsyn.



Offentlig journal skal til enhver tid være ajour og journalføring må derfor skje
kontinuerlig. Publisering av offentlig journal skal skje i henhold til gjeldende
regelverk.



Dersom dokumenter blir klassifisert som unntatt offentlighet i journalen skal dette
være hjemlet i lov. Forhåndsklassifisering bør bare finne sted for dokumenter og
opplysninger der det er klart at det foreligger taushetsplikt eller der det er på det rene
at det kan gjøres unntak, og det ikke er aktuelt med merinnsyn.



Inngående post til kommunen skal leveres til og åpnes av arkivtjenesten, og behandles
i tråd med bestemmelsene i arkivforskriften kap. III A.

Krav til saksbehandlingen av innsynsbegjæringer


Saksdokument, journaler og liknende register for kommunen skal være åpne for innsyn
dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Alle kan kreve innsyn
i kommunens saksdokument, journaler og liknende register hos kommunen.



Kommunen må gjennom intern organisering og rutiner sikre en forsvarlig
saksbehandling av innsynskrav.



Et innsynskrav kan framsettes skriftlig eller muntlig.



Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt
art.



Kommunen skal vurdere innsynskrav konkret og selvstendig.



Innsynskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold.



Dersom saksbehandlingstiden blir svært lang bør kommunen sende et foreløpig svar,
hvor det redegjøres for årsaken til den lange saksbehandlingstiden.



Ved helt eller delvis avslag på et innsynskrav, skal avgjørelsen være skriftlig og
inneholde en presis hjemmelshenvisning, opplysninger om klagerett og opplysninger
om klagefrist.
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Kommunen fastsetter ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan et
dokument skal gjøres kjent. Det kan kreves papirkopi eller elektronisk kopi av
dokumentet.



Kommunen skal journalføre og arkivere innsynskrav, avgjørelsen på innsynskravet og
andre dokumenter knyttet til behandlingen av innsynssaker i tråd med gjeldende
regelverk.
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1.3.3 Oversikt over hoved- og underproblemstillinger og kilder til kriterier
I tabellen under presenteres denne undersøkelsens hoved- og underproblemstillinger, samt
kilder til kriterier som er lagt til grunn for å vurdere kommunens virksomhet.
Tabell 1: Kobling mellom hoved- og underproblemstillinger og revisjonskriterier

Problemstillinger

Underproblemstillinger

Er arkivarbeidet organisert i
Har kommunen et forsvarlig tråd med kravene i
arkivforskriften?
journal- og arkivsystem?

Blir journalføringen utført i
tråd med kravene i lov og
forskrift?

Er kommunens
forhåndsklassifisering av
dokumenter i tråd med krav i
lov og forskrift?

Har kommunen
tilfredsstillende rutiner for
behandling av søknader om
krav på innsyn i
saksdokumenter?

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Kilder til kriterier
Arkivforskriften § 1-1,
kapittel II A (§§ 2-1 til 2-5)
og § 5-1

Arkivforskriften kapittel II B
(§§ 2-6 til 2-10) og kapittel
III A (§§ 3-1 til 3-11)
Offentleglova § 10 og
offentlegforskrifta §§ 6 og 7
Offentleglova,
Arkivforskriften
Rettleiar til offentleglova
Uttalelser: Somb-1994-9 (sak
93-2100), Somb-2001-76 s.
258-259

Har kommunen formaliserte
rutiner og retningslinjer for
behandling av innsynssaker i
tråd med krav i lov og
forskrift?

Offentleglova
Arkivforskriften

Skjer kommunens
saksbehandling av
innsynsbegjæringer i tråd
med bestemmelsene i
offentleglova?

Offentleglova kapittel 4
(§§ 28 til 32)

Journalfører og arkiverer
kommunen saksdokumentene
i innsynssaker i tråd med
kravene i arkivforskriften?

Arkivforskriften
§§ 2-6 og 2-7
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1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært intervju og dokumentanalyse.
Intervju
Revisjonen har gjennomført intervju med personalleder Guro Hansen, sekretær ved
servicekontoret Hanne Sara, oppvekst- og kulturleder Turid Pedersen, leder for næring Pål
Reidar Fredriksen og pleie- og omsorgsleder Catharina Stenersen. I tillegg har rådmann Arne
Hansen besvart spørsmål per e-post.
Pleie- og omsorgsleder Catharina Stenersen fungerte på tidspunktet for gjennomføring av
undersøkelsen som helse- og sosialleder. Imidlertid vil betegnelsen pleie- og omsorgsleder bli
benyttet videre i rapporten, da hun i hovedsak har uttalt seg om forhold innenfor pleie- og
omsorg.
Dokumentanalyse
I dokumentanalysen har revisjonen gjennomgått sentrale dokumenter, som
kommunestyreprotokoller, delegeringsreglement, administrativt delegeringsreglement,
årsmeldinger, økonomiplaner, budsjetter og vedtatt kompetanse- og rekrutteringsplan for
Kvalsund kommune.
Videre har vi gjennomgått interne retningslinjer og rutinebeskrivelser, offentlig postliste
(utskrift mottatt av servicekontoret) og publisert postliste på kommunens hjemmeside.
1.4.2 Avgrensing
Denne undersøkelsen tar for seg journal- og arkivarbeidet i kommunen på et overordnet nivå
(systemnivå). Revisjonen har undersøkt hvorvidt kommunen følger gjeldende regelverk for
journal- og arkivarbeid. Revisjonen har ikke undersøkt de tekniske og fysiske forhold knyttet
til kommunens ulike arkivlokaler eller ulike fagsystemer som benyttes på enhetene
(eksempelvis sosialtjenesten, barnevern og pleie og omsorg). I undersøkelsen av kommunens
praksis for føring av offentlig journal og dokumentinnsyn har vi kun tatt utgangspunkt i
utvalgte dokumenter som faktisk er oppført i kommunens hovedpostjournal.
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og
nøyaktige. Dette er ivaretatt blant annet gjennom at det er utarbeidet intervjuguider som sikrer
at informantene blir stilt de samme spørsmålene. Rapporten er forelagt informantene for
verifisering av intervjudata, samt forelagt rådmannen for gjennomlesing og uttalelse. Videre
har revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring også bidratt til å sikre at data som samles
inn er gyldige og pålitelige.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 9

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Om etableringen av offentlige servicekontorer
På nasjonalt så vel som internasjonalt plan legges det i dag større vekt enn tidligere på å tilby
publikum gode og lett tilgjengelige offentlige tjenester. Ett av flere middel for å oppnå dette
kan være servicekontorer som samler tjenester som er hyppig etterspurt på ett fysisk sted.
I følge en rapport gjort av daværende Statskonsult – nå Direktoratet for Forvaltning og IKT
(DIFI) er servicekontorer et viktig tiltak i regjeringens program for modernisering,
effektivisering og forenkling i offentlig sektor, og offentlige servicekontorer og elektronisk
forvaltning skal fungere som brukerrettede inngangsporter til offentlig forvaltning på tvers av
etater og forvaltningsnivåer.2
Noe av grunntanken med offentlige servicekontorer er at de skal bemannes med personer
(generalister) som kan utføre enklere regelstyrt saksbehandling for flere kommunale etater og
statlige virksomheter. Tanken er at generalistene har større fleksibilitet enn personer som er
spesialister på en type saker, og at publikum dermed får utført de enkle tjenestene raskere enn
tidligere. I tillegg kan fagetatenes ansatte bli avlastet slik at de får bedre tid til å konsentrere
seg om de mer kompliserte sakene. Dette kan bety raskere saksbehandling også i de mer
kompliserte sakene, og bedre utnyttelse av den mest spesialiserte arbeidskraften.3
I følge rapporten ble det i perioden 1992 til 1996 gjennomført forsøk med etablering og drift
av offentlige servicekontorer (OSK)4 i syv kommuner, med utprøving av ulike
samarbeidsmodeller. Prøveprosjektet ble evaluert som vellykket, særlig sett fra publikums
ståsted.5 De fleste kommunene tilbyr i dag kommunale tjenester gjennom kommunale
servicekontorer (KSK).6

2.2 Åpenhetsindeksen 2011
Norsk Presseforbund undersøkte samtlige av Norges kommuner og sammenstilte resultatet i
Åpenhetsindeksen 2011. Presseforbundet ønsket å undersøke hvilken kommune som er «mest
åpen» i Norge. Til grunn for undersøkelsen lå et ønske om at norske kommuner skal åpne seg
mot innbyggerne, mediene og omverdenen, åpne seg mot alle som ønsker å ta rede på hva
som egentlig foregår i kommunen, og som ønsker å følge eller påvirke beslutningsprosessene.
I undersøkelsen ble det sett på om kommunene hadde postjournaler på nett, søkefunksjon for
postjournal, informasjon om innsynsretten, politiske dokumenter på nett, kontaktinformasjon,
ytringsfrihet for ansatte, taushetsplikt i lukkede møter, åpne/lukkede kontrollutvalg, klikkbare
dokumenter i postliste, responstid på innsynskrav og om stillingsutlysninger er i samsvar med
offentleglova. Undersøkelsen var delt inn i tre faser. I første fase ble likelydende innsynskrav
sendt til alle landets kommuner.7 Det ble så gitt poeng for responstiden for
innsynsbegjæringen, dokumentene ble gjennomgått og det ble gitt poeng etter det som ga svar
på undersøkelsens spørsmål. Andre fase bestod av en gjennomgang av samtlige kommuners
2

Rapport 2003:12 Servicekontorene 2003 s. 1.
Rapport 2003:12 Servicekontorene 2003 s. 9.
4
Offentlige servicekontor (OSK) er kontorer som utfører tjenester for både kommunale etater og statlige
virksomheter.
5
Rapport 2003:12 Servicekontorene 2003 s. 9.
6
Lokalt blir servicekontorene ofte kalt servicetorg, servicesenter, kommunetorg og lignende.
7
Det ble bedt om innsyn i stillingsutlysningene for de tre sist utlyste stillingene, (arbeids)reglement for ansatte,
reglement for kommunestyret, reglement for formannskapet, reglement for kontrollutvalg og reglement for
saksbehandling i politiske utvalg etter kommunelovens § 39.
3

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 10

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

hjemmesider etter visse kriterier. Til slutt ble poenggivningen sendt på «høring» til den
enkelte kommune, som en kvalitetssikring.
Undersøkelsen tydet på at et flertall av norske kommuner på vesentlige punkter mislykkes i å
legge forholdene til rette for en «åpen og opplyst samtale», slik Grunnloven § 100 krever. Det
store flertall har regler som pålegger både politikere og ansatte munnkurv om fullt ut
offentlige opplysninger. Altfor mange mangler regler som stadfester demokratiets kanskje
viktigste menneskerettighet – ytringsfriheten for sine ansatte. Faren er dermed overhengende
for at allmennheten aldri får kjennskap til opplysninger som klart hører hjemme i den
offentlige debatten. Undersøkelsen viste videre at det er store forskjeller på hvor åpne norske
kommuner har valgt å være.8
Undersøkelsen konkluderte med at Finnmark er Norges minst åpne fylke. I snitt fikk
kommunene i Finnmark 6,37 poeng i åpenhetsindeksen. Blant de beste kommunene var
Karasjok, Loppa og Alta med 10 av 18 poeng. Blant de kommunene som gjorde det dårligst i
undersøkelsen var Nesseby, Måsøy og Kvalsund med bare 3 av 18 poeng.9
Når det gjaldt innsynskravet som ble sendt til Kvalsund kommune i forbindelse med
undersøkelsen, reagerte kommunen ved daværende rådmann negativt på innsynskravet.
Kommunen mente først at offentlighetsutvalgsmedlemmet som hadde sendt innsynskravet,
måtte møte opp personlig i kommunen for å se gjennom de dokumentene som det var bedt om
innsyn i. Dette på grunnlag av at innsynskravet ville påføre kommunen en stor arbeidsbyrde.
Etter hvert sendte kommunen arbeidsreglement for ansatte, etiske retningslinjer og
delegasjonsreglement og ba offentlighetsutvalgsmedlemmet oppsøke Navs nettsider for å
finne stillingsutlysninger. Offentlighetsutvalgsmedlemmet mente imidlertid at
delegasjonsreglementet ikke var tilstrekkelig svar på hans krav om innsyn i reglement for
kommunestyret, formannskap og kontrollutvalg. Etter en lengre e-post utveksling med
rådmannen i Kvalsund kommune, hvor rådmannen gjorde det klart at han ikke ville bruke mer
tid på innsynskravet, sendte offentlighetsutvalgsmedlemmet klage til Fylkesmannen i
Finnmark.10 Klagen gikk på at Kvalsund kommune ikke ga innsyn i reglement for
kommunestyre, formannskap og kontrollutvalg, samt utlysningsteksten for de tre siste utlyste
stillingene i Kvalsund kommune. Revisjonen har ikke klart å finne at denne klagen er
behandlet hos Fylkesmannen.

8

Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks 2011 s. 3.
Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks 2011 s.35.
10
Norsk Presseforbunds Åpenhetsindeks 2011 s.35.
9
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2.3 Organisering
Figur 1: Organisasjonskart for Kvalsund kommune

Den overordnede administrative organiseringen i Kvalsund kommune består av rådmannen11
og hans stab- og støttefunksjoner som er økonomi, næring og IKT, samt personal med ansvar
for kommunens servicekontor. Deretter er det tre avdelinger under ledelse av hver sin
avdelingsleder.
Sentraladministrasjonens12 hovedoppgaver er overordnet ledelse og ansvar for drift og
utvikling i nært samarbeid med avdelingene/driftsenhetene. 13 I tillegg til daglig drift skal
rådmannskontoret i hovedsak ha fokus på overordnede oppgaver som gjør kommunen i stand
til å møte fremtidige utfordringer.14
Arkivtjenesten og ansvaret for kommunens felles arkiv er lagt til servicekontoret hvor
personalleder er den overordnede ansvarlige. Servicekontoret er lokalisert på rådhuset i
kommunen.
Servicekontoret i kommunen
Servicekontoret er Kvalsund kommunes «ansikt utad». Servicekontoret har koordinerende
oppgaver for hele organisasjonen. I tillegg til ansvaret for felles arkiv består oppgavene i
11

Rådmann, personalleder og konsulent/formannskapssekretær utgjør rådmannskontoret, jf. årsmelding for 2013
s.16.
12
Rådmannen og hans stab- og støttefunksjoner.
13
Sentraladministrasjonen omfatter også fellesområde, lokalsamfunnsutvikling (LUK – et prosjekt som
termineres 2015), rådhusforvaltning, kirkelige formål, arbeidsmarkedstiltak, etableringstilskudd og
bedriftshelsetjeneste, jf. Årsmelding 2013 s. 19.
14
Økonomiplan 2014 – 2017, Budsjett 2014 s. 24.
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hovedsak av førstelinjeoppgaver for fagområdene, betjening av sentralbord, kopiering og
utsendelse av dokumenter til politiske utvalg, posthåndtering inn og ut, fakturering m.v.15
Servicekontoret består av 3 årsverk, fordelt på tre ansatte. Disse behandler også saker som
tidligere var lagt til formannskapssekretær. Når det gjelder bemanningssituasjonen på
servicekontoret framgår det av intervju at denne har vært utfordrende på grunn av
langtidssykemelding og en del utskiftinger. Servicekontoret har erfart at det er nødvendig med
tre ansatte på plass for å få ting til å gå rundt. I de periodene det av ulike årsaker har vært
fravær, har servicekontoret hatt utfordringer med å få utført alle oppgaver som er tillagt dem.

15

Se årsmelding for 2013 s. 16, Økonomiplan 2013 – 2016, Budsjett 2013 s. 27 og Økonomiplan 2014 – 2017,
Budsjett 2014 s. 24.
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3. HAR KOMMUNEN ET FORSVARLIG JOURNAL- OG ARKIVSYSTEM?
Her har revisjonen undersøkt hvorvidt Kvalsund kommune har etablert et system for å sikre at
krav i lov og forskrift blir fulgt. I dette ligger det å undersøke hvorvidt kommunen har
organisert arkivarbeidet i tråd med gjeldende regelverk og om journalføringen utføres i tråd
med gjeldende regelverk. Revisjonen har også undersøkt hvordan kommunens praksis ved
forhåndsklassifisering av dokumenter som unntatt offentlighet er, og om praksisen er i
samsvar med gjeldende regelverk og god praksis på området.

3.1 Er arkivarbeidet organisert i tråd med kravene i arkivforskriften?
3.1.1 Revisjonskriterier
 I kommunen er arkivansvaret en del av det overordnede administrative ansvaret som
er tillagt rådmannen. Dette innebærer at rådmannen skal:
o legge forholdene til rette slik at arkivarbeidet blir oppfylt i tråd med de krav
som stilles i gjeldende regelverk
o foreta nødvendig oppfølging for å sikre at arkivarbeidet blir utført på en
tilfredsstillende måte
o oppnevne en arkivansvarlig med ansvar for det daglige arkivarbeidet


Arkivarbeidet skal som hovedregel utføres av en arkivtjeneste, under daglig ledelse av
en arkivansvarlig.



Arkivtjenesten skal være felles for organet.



Dersom ikke særlige hensyn tilsier noe annet, skal arkivtjenesten være underlagt den
administrasjonsenheten som har ansvaret for organets fellessaker.



Det skal sørges for at også underliggende organer får nødvendig veiledning, råd og
instrukser for arkivarbeidet.



Det skal være utarbeidet en til enhver tid ajourført samleplan, en arkivplan.
Arkivplanen skal vise hva arkivet omfatter og hvordan arkivet er organisert. Videre
skal den vise hvilke instrukser, regler, planer mv. som gjelder for arkivarbeidet.



Kommunen skal ha et klassifikasjonssystem, en arkivnøkkel, som omfatter alle de
saksområdene som organet har ansvar for. I arkivnøkkelen bør det skilles mellom
egenforvaltning og fagsaker.



Kommunen skal ha et daglig arkiv (aktivt arkiv), bortsettingsarkiv (fjernarkiv) og et
arkivdepot.



Det daglige arkivet skal være sentralisert så langt dette er praktisk tjenlig. I dette
arkivet inngår:
o sakarkivet (som omfatter alle saksdokumenter) med tilhørende register og
databaser, som journaler, journalregister og kopibøker mv.
o møtebøker, fagsystem, databaser og andre arkivserier og dokument som blir
mottatt eller skapt i tilknytning til den virksomhet som kommunen driver.
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3.1.2 Fakta
ANSVAR OG MYNDIGHET
I følge rådmannen er personalleder delegert det operative daglige ansvaret for arbeidet med
arkiv, journal og posthåndtering i kommunen. Når det gjelder prioritering av oppgaver og
hvordan de viktigste oppgavene skal løses, blir dette avklart internt ved servicekontoret ut i
fra arbeidsmengde.16
Av intervju med personalleder framgår det at personalleder kun har det operative daglige
ansvaret og at det er de ansatte ved servicekontoret som utfører de daglige arbeidsoppgavene i
forbindelse med arbeidet med posthåndtering, journal og arkiv. Det framgår videre at det ikke
er skriftliggjort noen konkret fordeling av ansvar og oppgaver tilknyttet områdene. Det er
heller ikke utformet noen stillingsbeskrivelser for de ansatte, kun arbeidsavtaler.
Av intervju med sekretær ved servicekontoret framgår det at det ikke er utarbeidet skriftlige
rutiner, instrukser eller oversikter vedrørende arbeidsoppgavene knyttet til posthåndtering,
journal og arkiv. De ansatte ved servicekontoret skal kunne alt. Det er noenlunde klar
fordeling av ansvar og oppgaver. Sekretæren har i hovedsak arbeidsoppgaver knyttet til det
som omhandler økonomi, mens de andre tar det som omhandler posthåndtering, journal og
arkiv. Sekretæren understreket imidlertid at hun bidrar der det trengs.
Kommunestyret i Kvalsund har i sitt «Delegeringsreglement»17 gitt rådmannen myndighet på
nærmere angitte områder. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et administrativt
delegeringsreglement hvor rådmannen har videredelegert noe av sin myndighet nedover i
organisasjonen. Denne delegeringen skjer til funksjon og ikke til person.18 I det administrative
delegeringsreglementet er det imidlertid ikke beskrevet hvilke delegeringer som er gjort til
personalleder når det gjelder arkivansvaret, hva dette innebærer og hvilke fullmakter
personalleder er gitt i denne forbindelse.
ARKIVORGANISERING OG ORDNING
Generelt
I en spørreundersøkelse utarbeidet av Riksarkivaren til kommunal sektor
(kommuneundersøkelse for 2012) framgår det av Kvalsund kommunes svar at kommunen
hadde etterslep på utførelsen av arkivoppgaver. 19 Etterslepet gjaldt avlevering, arkivplan,
avslutting av saker og dokumenter, samt ordning og katalogisering. Begrunnelsen for
etterslepet ble oppgitt å være lite kompetanse innenfor arkivfaget, gjennomtrekk av ansatte,
vannskadet arkiv (oversvømmelse) og tidligere mangel på arkivrom.
Samtlige av de som revisjonen har intervjuet ga uttrykk for at det per i dag ikke er
tilstrekkelig oversikt over kommunens arkiver og innholdet i disse. Det framgår videre av
intervjuene at det fortsatt er etterslep i arkivarbeidet og at det gjenstår mye før kommunen får
orden på sitt arkiv. Personalleder og sekretæren ved servicekontoret jobber med å få orden på

16

Jf. epost fra rådmannen av 4. desember 2014.
«Delegeringsreglement» vedtatt av kommunestyret 25. april 2013, sak 17/13.
18
Administrativt delegeringsreglement for Kvalsund kommune, ikrafttredelse pr 13. juni 2014.
19
Riksarkivarens kommuneundersøkelse for Finnmark fylke for 2012, besvart før 1. april 2013:
https://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Tilsyn/Kommunal-sektor/Spoerjeundersoekinga2012
17
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kommunens arkiv, og har gitt uttrykk for at de håper at dette skal være på plass i løpet av
2015.
Dagligarkiv
Kommunens felles arkiv (dagligarkiv, også kalt sentralarkiv) underlagt servicekontoret er
plassert på rådhuset. Dette arkivet inneholder i hovedsak fagsaker (sakarkiv med mer) til de
områdene i kommunens virksomhet som servicekontoret håndterer posten for, samt
egenforvaltning (personalarkiv).
Servicekontoret tar seg ikke av arkivmaterialet til helse, barneverntjenesten, NAV og PPT.
Disse håndterer sitt arkivmateriale selv og har arkivsystem basert på egne fagsystem.
Av intervju med og tilbakemelding fra sekretær ved servicekontoret framgår det at per i dag er
arkivmaterialet tilhørende sakarkiv for oppvekst- og kultur,20 teknisk avdeling og
sentraladministrasjonen (rådmannens stab- og støttefunksjoner),21 plassert i dagligarkiv hos
servicekontoret.
Av tilbakemelding fra rådmannen framgår det at foruten felles arkiv underlagt servicekontoret
har skoler og barnehager elevarkiv med elevmapper, pleie- og omsorg har egne arkiv og
teknisk har byggesaksarkiv. Også oppvekst- og kulturleder opplyste at skoler og barnehager
har egne delarkiver som er plassert ute hos de enkelte skolene og barnehagene (elevarkiv med
elevmapper).
Oppvekst- og kulturleder opplyste under intervju at hun ikke har oversikt over hvordan
dokumenter blir arkivert rundt på skolene og i barnehagene. Hun stilte derfor spørsmål ved
om arkiveringen blir gjort i tråd med regelverket, da dette ansvaret vil være opp til den enkelte
virksomhet og saksbehandler.
Næringsleder informerte om at landbruk har et interkommunalt samarbeid for kommunene
Hammerfest, Kvalsund, Hasvik og Måsøy. På denne avdelingen er det en ansatt som har arkiv
i tilknytning til sitt kontor.
Pleie- og omsorgsleder opplyste under intervjuet om at dagligarkiv for pleie og omsorg er
lokalisert på avdelingens kontor. Dette inneholder kun aktive saker og dokumenter fra
inneværende år. Hun informerte videre om at hun og den andre saksbehandleren har rutine for
å plassere arkivmaterialet for avsluttede saker, som oppbevares i dagligarkiv ned i
bortsettingsarkiv ved overgangen til nytt år.
Bortsettingsarkiv
Kommunen hadde tidligere arkivrom i kjelleren på rådhuset. I 2010 hadde de oversvømmelse
i dette arkivrommet. Selv med en rask «tømming» av rommet gikk en del arkivmaterialet tapt
og mye ble skadet. Av Riksarkivarens kommuneundersøkelse for 2012 framgår det at
arkivmaterialet ble sendt til arkivdepot i Lakselv da kommunen var uten oppbevaringsplass.
Videre at kommunen har bygd et rom for bortsettingsarkiv, som ble godkjent høsten 2012.
Videre framgår det at etter hvert som oppryddingen går framover i kommunen avleverer de
arkiv (over 30 år) til depot i Lakselv, samtidig som de får i retur bortsettingsarkiv som ble
20
21

Gjelder ikke for elevarkiv med elevmapper tilhørende skoler og barnehager.
Økonomi, personal og næring, se ovenfor under punkt 2.3 om organisering.
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avlevert under oversvømmelsen. Det som kommer i retur fra Lakselv skal ryddes og
katalogiseres hos kommunen for innsetting i bortsettingsarkiv.22
Av intervjuene revisjonen har gjennomført framgår det imidlertid at det nye arkivlokalet som
ble bygd i 2. etasje på rådhuset har stått tomt i ca. ett år. Dette på grunn av manglende
godkjenning da det er usikkerhet knyttet til om bæreevne i gulvet er tilstrekkelig til å tåle
vekten av kommunens arkiv.
Av intervju med og tilbakemelding fra sekretæren ved servicekontoret framgår det at før
kommunen tok i bruk nytt sak- og arkivsystem høsten 2013 og begynte med scanning av
dokumenter, hadde alle avdelinger og virksomheter dagligarkiv på sine kontorer i form av
arkivskap. På grunn av manglende godkjenning av arkivlokale er arkivskapene og det
arkivmaterialet disse inneholder fortsatt plassert rundt om på de ulike avdelingene og
virksomhetene. Foruten de områdene som håndterer arkivmaterialet sitt selv er intensjonen at
det som per i dag er plassert i arkivskap rundt om på de ulike avdelingene og virksomhetene,
etter hvert skal flyttes til nytt arkivlokalet når dette er klarert og godkjent. Dette bekreftes
også gjennom revisjonens intervjuer. Næringsleder opplyste at på hans kontor er det
fiskeriarkiv og næringsarkiv. Imidlertid er dokumentene som befinner seg der i hovedsak så
gamle (av historisk verdi) at det kanskje skulle vært flyttet til arkivdepot og burde vært
digitalisert. Oppvekst- og kulturleder opplyste at hun har overtatt arkivet for en skole i
Kvalsund som ble nedlagt. Dette arkivet inneholder elevmappene for de elevene som var gått
ut av skolen da skolen ble nedlagt. Arkivmaterialet oppbevarer hun i et låsbart skap på et
låsbart rom.
Videre framgår det av intervju med personalleder at blant annet noe arkivmateriale tilhørende
bortsettingsarkiv er arkivert i bokser, samt stablet «opp langs veggene» på servicekontoret, og
at dette ikke er optimalt.
Av intervju med pleie- og omsorgsleder framgår det at det er knyttet utfordringer til
lokaliteter i forbindelse med arkiv for blant annet pleie og omsorg, da bortsettingsarkiv er
lokalisert i et annet bygg enn daglig arkiv.23
Arkivdepot
Kvalsund kommune har vært medlem av Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKA Finnmark
IKS, tidligere IKAF) siden 2003.24 IKA Finnmark er interkommunalt arkiv for kommuner i
Finnmark, og bistår sine medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av
saksbehandlingen i kommunene. De gir blant annet råd om arkivdanning, arkivrutiner og
arkivplaner gjennom opplæring og veiledning. De skal ordne og katalogisere kommunenes
eldre arkiver og personregistre. IKA Finnmark er arkivdepot for medlemmenes papirbaserte
og elektroniske arkiv.25
Av intervjuene med personalleder, sekretær ved servicekontor og pleie- og omsorgsleder
framgår det at kommunen benytter seg av ordningen med arkivdepot som IKA Finnmark
tilbyr sine medlemmer. Eldre arkiv (over 30 år) avleveres til depot for rydding og
katalogisering. I tillegg opplyste personalleder og sekretær ved servicekontoret at de har
22

Jf. redegjørelsen fra kommunen under spørsmål 77 om andre relevante opplysninger om arkiv som ikke
kommer fram i skjemaet.
23
Bortsettingsarkiv er lokalisert i kjelleren på sykehjemmet.
24
Jf. IKA Finnmark IKS sin årsmelding for 2003 s. 6.
25
http://www.ikaf.no/ika-finnmark-iks.22598.no.html
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deltatt på kurs i regi av IKA Finnmark, samt fått opplæring og annen råd og veiledning. IKA
Finnmark har også vært behjelpelig med oppryddingen av kommunens arkiv etter
oversvømmelsen i arkivlokalet til kommunen. IKA Finnmark er alltid tilgjengelig for
kommunen både per telefon, e-post og oppmøte når kommunen har behov for arkivfaglig
hjelp og veiledning.
ARKIVNØKKEL
I intervju ble det opplyst at kommunen benytter KS og Kommuneforlagets arkivnøkkel
(Kommunens arkivnøkkel – K-koder) i sitt arkivarbeid.
Emnene i «Kommunens arkivnøkkel – K-koder» dekker kommuneforvaltningens oppgaver og
saksområder og er delt inn i 34 forhåndsdefinerte klasser. De ti første klassene har numerisk
inndeling (0-9). Disse klassene er i hovedsak reservert saksområder som angår
egenforvaltningen og driften av kommuner og fylkeskommuner. Det være seg saker knyttet til
organisasjon, administrasjon, folkevalgte organer, planer, økonomi, personale, lønn,
eiendommer og materiell. De resterende 24 klassene er forbeholdt de utadrettede fagområdene
(samfunnsoppgavene). Disse er inndelt alfabetisk (fra A-Z) i følgende grupper:
Opplæring og undervisning
Kultursektoren
Helse- og sosialsektoren
Miljøsektoren
Teknisk sektor
Energiforsyning
Landbruk
Næringsdrift i kommunen
Spesielle samfunnsoppgaver

(A, B)
(C, D)
(F, G, H, J)
(K)
(L, M, N, P, Q)
(S, T)
(V)
(U)
(X)

Av intervju med sekretær ved servicekontoret framgår det at kommunen i sitt dagligarkiv
skiller mellom egenforvaltning og fagsaker. Klassifisering av egenforvaltning kodes med tall,
mens klassifisering av fagsaker kodes med bokstaver og tall.
For å undersøke om arkivkodene i denne arkivnøkkelen faktisk benyttes av kommunen
(servicekontoret) i det daglige journal- og arkivarbeidet, har revisjonen undersøkt om
registrerte journalposter i kommunens offentlige postliste (journal) blir klassifisert i tråd med
arkivnøkkelens arkivkoder. Dette er gjort med utgangspunkt i registrerte journalposter på
sidene 101 til 110 og 301 til 310 i utskriften av postlisten revisjonen har mottatt fra
kommunen (gjennomgått 104 registrerte journalposter).26 27
Undersøkelsen viser at det er tilfeller ved registrering av journalposter hvor det er avvik fra
Kommunens arkivnøkkel – K-koder, samt at det er ulikheter i registrering av journalposter
som omhandler lignende forhold. For å illustrere dette vil vi i det følgende presentere noen
eksempler på registreringer gjort i journalen;

26

Revisjonen ba i begynnelsen av november om en utskrift av offentlig postliste utarbeidet av servicekontoret,
og fikk utlevert offentlig postliste som inneholder registrerte journalposter fra 1. januar 2014 fram til 4.
november 2014 (totalt 435 sider med utskrift over registrerte journalposter).
27
Se tabell 5 i vedlegg 3.
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Registrerte journalposter som for eksempel tilhører ulike saker innenfor arealdisponering
registreres ikke med arkivnøkkel L, men registreres i journalen med den aktuelle eiendoms
G/BNR. Et eksempel på dette fra journalen er at et inngående dokument vedrørende Søknad
om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett er registrert i sak Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett –
Skjå GNR: 7/95 med arkivkoden G/BNR 7/95-K. Videre er det registrerte journalposter
vedrørende saker som naturlig hører under næringsliv og produksjon (arkivnøkkel U –
fagklasser/samfunnsoppgaver), som er registrert med arkivnøkkel tilhørende regnskap og
finansforvaltning (arkivnøkkel 2 – fellesklasser egenforvaltning). Eksempler på dette fra
journalen er et utgående dokument vedrørende SV: utbetaling 2013 KK registrert i sak Søknad
om finansiering-alpintilbud på Skaidi, samt et annet inngående dokument vedrørende
Anmodning om utbetaling av tilskudd registrert i sak Søknad om tilskudd til kjøp av ny traktor,
hvor begge journalpostene er registrert med arkivkode 223. Ytterligere et eksempel som kan
nevnes er et inngående dokument vedrørende Klage på forsøpling, Engomvegen 3C registrert
i sak Samplemappe – utleieboliger 2014 med arkivkode 613 (arkivnøkkel 6 – eiendoms- og
materiellforvaltning). Klage på forsøpling vil naturlig høre inn under område natur- og
miljøforvaltning (arkivnøkkel K).
Når det gjelder ulikheter i registrering av journalposter som omhandler lignende forhold, er
eksempelvis to journalposter som gjelder eiendomsskatt registrert med ulik arkivkode i
journalen. Et inngående dokument vedrørende Klage på takst – GNR 23 BNR 78 er registrert i
sak Eiendomsskatt 2014 med arkivkode 232 &02 (arkivnøkkel 2 – regnskap- og
finansforvaltning), mens et annet utgående dokument vedrørende Melding om politisk vedtak
– klage av eiendomsskatt G/BNR 23/133-K er registrert i sak Klage av eiendomsskatt G/BNR
23/133-K med arkivkode G/BNR 23/133-K.
ARKIVSYSTEM
I november 2013 innførte Kvalsund kommune ESA8. Ifølge leverandøren av systemet er
ESA8 en saksbehandlingsløsning som støtter opp under arbeidsprosessene i offentlig sektor
og kravene til elektronisk arkiv. Det er lagt stor vekt på oppgaveorientering for å gjøre
saksbehandlingen enkel uten dyptgående arkivkunnskap. Med lav brukerterskel er systemet
tilpasset alle brukergrupper i organisasjonen, også brukere som ikke benytter løsningen
daglig. Løsningen er i hovedsak utviklet for å støtte opp under kravene som stilles i
kommunal forvaltning, men den brukes også i en rekke andre offentlige virksomheter. ESA8
muliggjør fullelektroniske og effektive arbeidsprosesser for både saksbehandling og politisk
behandling av saker og dokumenter. Ifølge leverandøren tilfredsstiller systemet arkivkravene i
Noark5.28
Næringsleder uttrykte under intervjuet at «ESA8 er et bra produkt når det fungerer som det
skal». Systemet gir blant annet god dokumentstyring underveis i saksbehandlingen.
Servicekontoret har fått en viktig rolle etter innføringen av ESA8, særlig når det gjelder
dokumentflyten. Det er derfor viktig at alt fungerer som det skal på servicekontoret.
Av intervju med personalleder og sekretæren ved servicekontoret framgår det at det er knyttet
usikkerhet til om ESA8 er et fullverdig elektronisk sak- og arkivsystem. Inntil kommunen har
fått klarhet i dette, bruker de ESA8, men har i tillegg fysiske arkiver hvor papirversjonen av
originaldokumentene oppbevares. 29
28

https://www.evry.no/tjenester/forretningslosninger/ecm/esa-med-votering/
I riksarkivarens liste over endelig godkjente Noark5 løsninger har revisjonen ikke klart å finne at ESA8 er gitt
en endelig godkjenning, i henhold til Noark5-standarden, som elektronisk system for journalføring og arkivering.
29
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ESA8 er hovedsaksbehandlings- og arkivsystem for kommunens virksomhet. All
saksbehandling skal skje i dette systemet eller i avdelingens fagsystem. De avdelingene som
har egne fagsystemer er barnevern, NAV og helse (pleie og omsorg).
Av intervju med pleie- og omsorgsleder framgår det at innenfor pleie og omsorg benytter de i
hovedsak fagsystemet Unique Profil30, men også ESA 8. Unique Profil er et fullelektronisk
sak- og arkivsystem, med moduler for både posthåndtering, journal, arkiv og saksbehandling.
Innkommende dokumenter vedrørende pasienter og brukere scannes direkte inn i fagsystemet
deres, og det er i dette systemet all pasient- og brukeroppfølging foregår. Alt av søknader
registreres og blir behandlet både i ESA8 og i Unique Profil. Klagesaker behandles i ESA8,
og nødvendige opplysninger hentes da ut fra Unique Profil.
Av intervju med sekretær ved servicekontoret framgår det at teknisk avdeling for noen år
siden sendte hele sitt fysiske arkiv til Danmark for scanning. Avdelingen forholder seg derfor
til tre ulike arkivsystemer for gjenfinning av dokumenter; det scannede arkivsystemet (hvor
dokumentene ble sendt til Danmark), arkivsystemet som fungerte som et mellomsystem i en
overgangsperiode inntil det nåværende sak- og arkivsystemet (ESA8) ble innført.
Personalleder nevnte under intervju at teknisk avdeling har noen hull i sitt arkivsystem, da noe
av arkivmaterialet er forsvunnet.
Oppvekst- og kulturleder opplyste at skoler og barnehager foreløpig ikke er innlemmet i
ESA8, noe som gjør at det er vanskelig å holde oversikt over disse arkivene og hva de
inneholder.
Revisjonen har ikke undersøkt hvilke systemer som benyttes innenfor NAV og
barneverntjenesten, og kan derfor ikke redegjøre for hvordan disse bruker sine fagsystemer og
kommunens felles system (ESA8).
ARKIVPLAN
I riksarkivarens kommuneundersøkelse for 2012 har kommunen opplyst følgende om arbeidet
med arkivplan:
«Vi jobber også med en fremdriftsplan for vårt arkiv, med oppgavefordeling osv. Arkivet og
arkivarbeidet vårt er tema som nå jevnlig tas opp i rådmannens ledermøter.
Så vi er i gang. Vi arbeider igjen med arkivplan, denne gangen er vi en gruppe – i motsetning
til tidligere da arkiv og arkivarbeid var et ʺalene-arbeidʺ. Nå er topp-ledelsen involvert- og
aktivt med i arbeidet.»
Av intervju med personalleder framgår det at kommunen ikke har en ferdig utarbeidet
arkivplan. Tidligere personalleder startet arbeidet med å utforme en arkivplan. Imidlertid
resulterte dette arbeidet aldri i et ferdig produkt. Personalleder anser det som mest
hensiktsmessige å starte arbeidet med å utforme en arkivplan helt på nytt.
Av intervju med sekretær ved servicekontoret framgår det at de for noen år siden, på et kurs i
regi av IKA Finnmark, begynte med å utarbeide en arkivplan, hvor det elektroniske
arkivplanverktøyet arkivplan.no ble benyttet. Arbeidet med arkivplan var både omfattende og
tidkrevende. Det ble imidlertid ikke prioritert å fullføre planen i etterkant av kurset.
30

Fagsystemet Omsorg Profil levert av Visma.
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Revisjonen har gjennom arkivplan.no sett at arbeidet med arkivplan for Kvalsund kommune
er påbegynt, men ikke ferdigstilt.31
FAGLIG KVALITET OG KOMPETANSE
Redegjørelsen av fakta nedenfor omfatter ikke bare faglig kvalitet og kompetanse i
forbindelse med arkivarbeidet, men gjelder også for journalarbeidet og saksbehandling av
innsynsbegjæringer.
Kurs og opplæring
Servicekontoret i kommunen skal bistå de ulike avdelingene ved spørsmål knyttet til
posthåndtering, journal og arkiv. Både personalleder og sekretæren ved servicekontoret
uttrykte imidlertid at det er sjelden de får slike henvendelser. Videre framgår det av
intervjuene at ny og relevant informasjon på området blir videreformidlet fra servicekontoret
til de ansatte/avdelingslederne, og likeså fra overordnet ledelse til servicekontoret.
Både personalleder og sekretæren ved servicekontoret opplyste under intervju at de har deltatt
på en del kurs. Videre har kommunen god kontakt med andre kommuner i Vest-Finnmark når
det gjelder arkivarbeidet. I tillegg konfererer de mye med IKA Finnmark og får bistand fra
dem i sitt arkivarbeid. Personalleder uttrykte imidlertid at det er behov for ytterligere
kompetanseheving blant ansatte som har arbeidsoppgaver tilknyttet arkivarbeidet, da dette er
et stort og til dels komplekst område. Sekretæren ved servicekontoret opplyste at de to andre
som arbeider ved servicekontoret er relativt nyansatt og derfor behøver opplæring.
Av intervju med næringsleder og tilbakemelding fra rådmannen framgår det at i forbindelse
med overgangen til nytt sak- og arkivsystem (ESA8) ble det jobbet mye med å gi kurs og
opplæring til de ansatte. De som var ansatt i kommunen på tidspunktet for overgangen til
ESA8 fikk god innføring, opplæring og oppfølging. Næringsleder uttrykte imidlertid
usikkerhet knyttet til om nyansatte i kommunen får like god opplæring og oppfølging, og han
ga uttrykk for at kommunen har utfordringer på dette området.
Oppvekst- og kulturleder tiltrådte sin stilling i juni 2014. Hun uttrykte under intervjuet
frustrasjon rundt blant annet manglende opplæring og uoversiktlige systemer. Hun informerte
om at det ikke har vært tid til kursing og opplæring, og at hun derfor føler at hun har fått lite
og til dels manglende opplæring. Hun påpekte imidlertid at servicekontoret er behjelpelig når
hun har behov for det og besvarer spørsmål hun måtte ha.
Kompetansekartlegging og kompetanseheving
Sekretæren ved servicekontoret og næringsleder nevnte under intervju at de mener å huske at
«RSK» på sin nettside hadde et system hvor de ansatte kunne logge seg inn og eksempelvis
registrere kompetanse, kurs og lignende.32
Kommunen har utarbeidet en kompetanse- og rekrutteringsplan som ble vedtatt av
kommunestyret den 19. juni 2014 (sak18/14). I forbindelse med utarbeidelsen av planen ble
31

Se http://kommune.arkivplan.no/content/view/full/126724
Regionalt samarbeidskontor Vest-Finnmark (RSK) er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i 7
kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp, jf.
http://www.rsk-vest.no/page.jsp?id=3
32
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det gjort en kartlegging av de ansattes kompetanse, samt hvilke kompetansebehov som er
nødvendig innenfor hvert enkelt område i kommunens virksomhet. Det ble så fattet en
administrativ beslutning vedrørende hva og hvordan man skal prioritere kompetanseheving på
bakgrunn av den foretatte kartleggingen.
Av planen framgår det at «Medarbeidere på servicekontoret arbeider i et bredt område, og
opererer i mange fagsystem. Arkivdelen er lagt til servicekontoret, og samtlige burde ha
innføringskurs innenfor arkiv. En medarbeider har dette. Det er også behov for videregående
kurs innenfor arkiv. Ingen av de ansatte har fagbrev i kontorfaget, noe arbeidsgiver bør legge
til rette for».33 Videre framgår det under punkt 12 i planen, «tiltak for kompetanseheving i
organisasjonen», at det er behov for kurs i saksbehandling. Kurs i saksbehandling skal
gjennomføres i 2015, og målgruppen er oppgitt å være samtlige saksbehandlere. Når det
gjelder fagbrev i kontorfaget er målgruppen oppgitt å gjelde for merkantile stillinger, og
tidspunkt for gjennomføring er satt til 2015/2016.34
Retningslinjer og rutiner
Revisjonen stilte i intervju spørsmål om kommunen har skriftlige rutiner og retningslinjer som
sikrer at arbeidet med arkiv, journal og posthåndtering blir utført i tråd med gjeldende
regelverk. Samtlige av de som revisjonen har intervjuet, med unntak av pleie- og
omsorgsleder, svarte at de ikke kjente til at det var utarbeidet noen skriftlige rutiner og
retningslinjer for områdene.
Av intervju med sekretæren ved servicekontoret framgår det at kommunen i liten grad har
nedskrevne rutiner og retningslinjer. Ved servicekontoret har de rutiner for det daglige
arbeidet, men det er ikke noe som er skriftlig nedtegnet. Næringsleder opplyste under intervju
at han hadde vært og sett i kommunens lederpermer for å se hva han kunne finne av
retningslinjer og rutiner på områdene arkiv, journal og posthåndtering, men der fant han kun
henvisning til lovdata.
Av intervju med pleie- og omsorgsleder framgår det at i forbindelse med opplæringen i ESA8
fikk hun fra tidligere personalleder tilsendt, per e-post den 4.februar 2014, retningslinje for
bruk av ESA8 og rutinebeskrivelse for saksbehandling i ESA8.35 Retningslinjen
«Saksbehandlere i ESA8» inneholder blant annet informasjon om hvem som har tilgang til å
opprette sak i systemet, oppbevaring av saksmapper og dokumenter (journalposter), hva det
innebærer å være ansvarlig saksbehandler for egen sak fra begynnelse til slutt og klargjøring
av saker for avslutning. Videre inneholder den informasjon om hvordan aktive saker skulle
håndteres i overgangsperioden ved innføringen av ESA8. Rutinebeskrivelsen «Rutiner for
saksbehandler» inneholder korte beskrivelser av blant annet saksbehandlers ansvar for post
som blir levert direkte til saksbehandler, hvor all saksbehandling skal skje (hvilket system) og
saksbehandlers plikter ved fratredelse eller permisjon. Videre inneholder den korte
beskrivelser av saksbehandlers ansvar og hva som skal gjøres når det gjelder midlertidig svar,
avskriving av dokumenter, produksjon av postlister på avdelingsnivå, underskriving av brev,
saksfremlegg, disposisjon/mal for saksfremlegg, melding om vedtak, effektuering av vedtak og
avskriving og avlevering av sak.

33

Jf. «Kompetanse- og rekrutteringsplan for Kvalsund kommune» s. 10.
Jf. «Kompetanse- og rekrutteringsplan for Kvalsund kommune», tabell s. 12.
35
E-posten fra tidligere personalleder med disse dokumentene som vedlegg, ble videresendt til revisjonen per epost 5. november 2014.
34
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Internkontroll og kvalitetssikring
Når det gjelder internkontroll og kvalitetssikring på områdene posthåndtering, journal og
arkiv framgår det av intervjuene med personalleder og sekretæren ved servicekontoret at
kommunen ikke har noe system for internkontroll og at det ikke har blitt foretatt noen
risikovurderinger på områdene. Av tilbakemelding fra rådmannen framgår det at
risikovurderinger på områdene foretas sporadisk.
Det framgår videre av intervju med personalleder, sekretær ved servicekontoret og
tilbakemelding fra rådmannen at det ikke er noe system for avvikshåndtering og rapportering.
Det er ikke utarbeidet noen felles overordnede retningslinjer eller rutiner for dette i
kommunen. Sekretæren ved servicekontoret opplyste at dersom de får melding om avvik blir
dette rettet opp umiddelbart. Personalleder opplyste at hun har sett et skjema for avvik som
kan fylles ut. Imidlertid tror hun at dette er lite brukt og ikke så godt kjent blant de ansatte i
kommunen. Av tilbakemelding fra rådmannen framgår det at ved avvik diskuteres disse med
sikte på forbedringer (intern dialog).
Rådmannen har videre opplyst i sin tilbakemelding at det i 2012 ble besluttet å kjøpe inn
internkontrollsystemet QM+.36 Systemet vil også omfatte avvikshåndtering og rapportering.
Systemet har imidlertid ikke blitt iverksatt på grunn av hardt arbeidspress og mye vakante
stillinger i kommunen.
Rapportering
For øvrig ble det opplyst at generell rapportering til overordnet ledelse i hovedsak skjer
gjennom den daglige dialogen. Rådmannen har opplyst at siden de er en liten organisasjon er
det hyppig dialog mellom han og de ansatte. Personalleder opplyste at hun har en egen
framdriftsplan hvor hun jevnlig rapporterer til rådmannen om hvordan hun ligger an i forhold
til denne. I tillegg opplyste personalleder at det gjennomføres ledergruppemøter en gang i
uken (minimum hver 14. dag), hvor rådmannen samler sin ledergruppe og det orienteres om
hva som skjer innenfor hvert enkelt område i kommunens virksomhet. Næringsleder opplyste
at han er en del av rådmannens stab, og informasjon om det som foregår i kommunen skjer
derfor direkte til rådmannen. Videre opplyste næringsleder at der er hyppige
oppfølgingsmøter med rådmannen vedrørende saker som ikke ligger i saksbehandlersystemet.
3.1.3 Vurderinger
Av arkivforskriften § 1-1 andre ledd framgår det at det «overordna ansvaret for
arkivarbeidet» i et offentlig organ er lagt til den øverste ledelsen i organet. Dette betyr at det
overordnede ansvaret for arkivarbeidet i kommunene ligger hos kommunens
administrasjonssjef (rådmannen). Det overordnede ansvaret for arkivarbeidet innebærer at
rådmannen skal legge forholdene til rette slik at arkivarbeidet blir oppfylt i tråd med kravene i
gjeldende regelverk, foreta nødvendig oppfølging for å sikre at arkivarbeidet blir utført på en
tilfredsstillende måte, samt oppnevne en arkivansvarlig med ansvar for det daglige
arkivarbeidet. Videre innebærer det overordnede ansvaret å sørge for at også underliggende
organ37 får nødvendig rettledning, råd og instrukser for arkivarbeidet.
Av revisjonens undersøkelser framgår det at rådmannen har delegert det operative daglige
ansvaret for kommunens arkivarbeid til personalleder. Delegeringen til personalleder er
36
37

QM+ er et komplett kvalitet- og HMS-system, jf. https://www.qmplus.com/index.php/no/.
For eksempel skoler.
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imidlertid ikke skriftliggjort og det framstår derfor som uklart hvilket ansvar og hvilken
myndighet personalleder faktisk er tildelt i forbindelse med arkivarbeidet.
I følge arkivforskriften § 2-1 skal som hovedregel arkivarbeidet i et offentlig organ utføres av
en egen enhet, en arkivtjeneste, under daglig ledelse av en arkivansvarlig. Det heter videre at
arkivtjenesten skal være felles for organet, og dersom ikke særlige hensyn tilsier noe annet
skal arkivtjenesten være underlagt den administrasjonsenheten som har ansvaret for organets
fellessaker.
I Kvalsund kommune er arkivarbeidet lagt til kommunens servicekontor. Servicekontoret
inngår som en del av rådmannens stab- og støttefunksjoner, og overordnet leder for
servicekontoret er personalleder. Servicekontoret er arkivtjeneste og ansvarlig for
arkivarbeidet i forbindelse med kommunens felles arkiv. Imidlertid er det ikke alle enheter
som inngår i kommunens felles arkiv. NAV, barnevern, helse, skoler og barnehager har egne
arkiv basert på egne fagsystem, og håndterer selv oppgaver tilknyttet arkivarbeidet på sine
områder. En slik ordning er for så vidt i tråd med det arkivforskriften gir rom for. Av en
uttalelse fra lovavdelingen i Justisdepartementet framgår det blant annet at dokumenter som
inneholder opplysninger underlagt taushetsplikt i medhold av helsepersonelloven ikke bør
behandles av en felles- post og arkivtjeneste. Videre at dokumenter som inneholder
opplysninger underlagt taushetsplikt i medhold av sosialtjenesteloven og barnevernloven også
bør holdes utenfor en felles post- og arkivtjeneste.38 Revisjonen har derfor ingen merknader til
kommunens valg av løsning vedrørende organiseringen av arkivarbeidet.
Revisjonen vil imidlertid understreke at uavhengig av organiseringen kommunen har valgt for
sitt arkivarbeid er det viktig at kommunen har oversikt over og kontroll på sine arkiver, og
hvordan tjenesteområder som ikke er underlagt felles arkiv organiserer og håndterer sitt
arkivmateriale. Dette for å sikre at arkivarbeidet blir utført i tråd med gjeldende regelverk i
hele kommunens virksomhet. Revisjonens undersøkelser viser at Kvalsund kommune ikke har
tilstrekkelig oversikt over sine arkiver, hva som befinner seg i disse og hvordan ulike
tjenesteområder håndterer sitt arkivmateriale. Det er blant annet ikke skriftliggjort fordeling
og klargjøring av ansvar og arbeidsoppgaver internt på servicekontoret. Det er heller ikke
skriftliggjort hvilket ansvar og hvilken myndighet lederne for de ulike tjenesteområdene som
ikke inngår i kommunens felles arkiv er tildelt. Videre er det lite eller ingen utarbeidede felles
overordnede rutiner og instrukser som skal sikre at arkivarbeid for kommunens virksomhet
utføres likt og i tråd med gjeldende regelverk. Revisjonen fikk tilsendt to dokumenter med
noe informasjon om rutiner og retningslinjer for bruk av ESA8, som var utarbeidet av
tidligere personalleder. Imidlertid var det kun en av de som revisjonen har intervjuet som
kjente til disse dokumentene, noe som tyder på at det er lite kjent og ikke benyttes av de
ansatte i kommunen.
I arkivforskriften § 2-2 stilles det krav om at et offentlig organ til en hver tid skal ha en
ajourført arkivplan, som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Arkivplanen
skal også vise hvilke instrukser, regler, planer mv. som gjelder for arkivarbeidet. Dette kravet
gjelder også for kommunene. Det vil øke kvaliteten på arkivet og tilliten til arkivtjenesten, når
ansvar og rutiner er godt dokumentert og lett tilgjengelig i en arkivplan. En arkivplan kan
videre utvikle seg til å bli et nyttig administrativt verktøy for hele kommunens virksomhet. I
intervju har både personalleder og sekretæren ved servicekontoret opplyst revisjonen om at
kommunen ikke har noen arkivplan (per november 2014). Revisjonen vil understreke at det
38

Jf. Justisdepartementets lovavdelings uttalelse (JDLOV-1998-11840) om «Taushetsplikt og organiseringen av
post- og arkivtjenesten i kommunene» i avsnittene 24-30.
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må anses som klart kritikkverdig at kommunen ikke har fått utarbeidet en arkivplan. Særlig på
grunn av at kommunen over 16 år etter at kravet om dette ble innført (arkivforskriften trådte i
kraft 1. januar 1999), ennå ikke har fått utarbeidet en slik plan. Dette er brudd på
arkivforskriften § 2-2.
I arkivforskriften § 2-3 heter det at organet normalt skal ha et klassifikasjonssystem, en
arkivnøkkel, som omfatter alle de saksområdene som organet driver med. Arkivforskriften
angir ikke noe nærmere hvordan arkivnøkkelen skal bygges opp og hva den skal inneholde,
men det framgår at arkivnøkkelen bør skille mellom egenforvaltning og fagsaker. Kvalsund
kommune bruker en standard arkivnøkkel som er utarbeidet av KS og Kommuneforlaget
(«Kommunenes arkivnøkkel – K-kode»). I intervju med sekretæren ved servicekontoret ble det
opplyst at kommunen i sitt dagligarkiv skiller mellom egenforvaltning og fagsaker.
Revisjonens undersøkelse av kommunens bruk av arkivkodene i arkivnøkkelen avdekket flere
tilfeller hvor registrerte journalposter ikke var klassifisert i samsvar med Kommunens
arkivnøkkel – K-koder. Videre avdekket undersøkelsen at registrerte journalposter som
omhandler lignende forhold er klassifisert med ulike arkivkoder. Kvalsund kommune
klassifiserer ikke i alle tilfeller dokumenter i tråd med arkivkodene i Kommunens arkivnøkkel
– K-koder.
Av arkivforskriften § 2-4 framgår det at et offentlig organ skal ha «daglig arkiv» (aktivt arkiv)
og «bortsettingsarkiv». Videre framgår det av § 5-1 at kommuner skal avlevere eldre arkiv og
avslutta arkiv til «arkivdepot» (fjernarkiv). Revisjonens undersøkelse viser at kommunen har
påbegynt arbeidet med å ordne og organisere sine arkiver med utgangspunkt i denne
tredelingen, imidlertid gjenstår det ennå mye arbeid før kommunen er i mål.
Det framgår videre av § 2-4 at dagligarkivet skal være sentralisert så langt dette er praktisk
mulig. I dagligarkiv inngår blant annet sakarkivet (som omfatter alle saksdokumenter) med
tilhørende register og databaser, som journaler, journalregister og kopibøker mv. Revisjonens
undersøkelse viser at kommunens dagligarkiv er lokalisert sammen med servicekontoret, som
fungerer som kommunens felles arkivtjeneste. Etter at kommunen innførte arkivsystemet
ESA8, skal i hovedsak alle originaldokumenter oppbevares i dagligarkivet ved
servicekontoret. Imidlertid inngår ikke sakarkiv for tjenesteområdene NAV, PPT, barnevern
og helse i dagligarkivet ved servicekontoret. Disse tjenesteområdene har egne dagligarkiv. I
tillegg er ikke skoler og barnehager innlemmet i ESA8, og disse har derfor egne arkiver for
oppbevaring av sitt arkivmateriale. Revisjonen har ikke noen merknader til dette, men vil
understreke den svakhet at arkivansvarlig i kommunen (personalleder) ikke har oversikt over
tilstanden til dagligarkivene (sakarkivene) for tjenesteområdene NAV, PPT, barnevern, helse,
skoler og barnehager.
Sakarkiv og andre arkivserier som ikke lengre er i aktiv bruk skal skilles ut fra dagligarkivet
og plasseres i et bortsettingsarkiv, jf. § 2-4 tredje ledd. I dette arkivet skal materialet være
ordnet etter den arkivnøkkelen og den oppstillingen som ble brukt da arkivmaterialet var
aktivt arkiv, jf. § 2-5 fjerde ledd. Av revisjonens intervjuer framgår det at på grunn av
manglende godkjenning av arkivlokale, er arkivmaterialet tilhørende kommunens
bortsettingsarkiv per i dag blant annet plassert i arkivskap rundt om på de ulike avdelingene
og virksomhetene, samt at noe er stablet «opp langs veggene» på servicekontoret.
Personalleder har opplyst at det ikke er tilstrekkelig oversikt over arkivmaterialet tilhørende
kommunens bortsettingsarkiv. Revisjonen vil understreke viktigheten av at disse forholdene
rettes opp. Revisjonen vil også her understreke den svakhet at arkivansvarlig i kommunen
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(personalleder) ikke har oversikt over tilstanden til bortsettingsarkivene for tjenesteområdene
som ikke inngår i kommunens felles arkiv.
Arkiv som ikke lengere er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv som er
nedlagt eller har avsluttet virksomheten sin (avslutta arkiv), skal avleveres til arkivdepot.
Kommuner kan overføre depotoppgaver til ei interkommunal depotordning, jf.
arkivforskriften § 5-1. Kvalsund kommune er medlem av IKA Finnmark, og benytter seg av
ordningen med arkivdepot som IKA Finnmark tilbyr sine medlemmer. Revisjonen har ikke
noen merknader til dette.
3.1.4 Delkonklusjon
Arkivarbeidet i Kvalsund kommune er ikke organisert i tråd med kravene i arkivforskriften.

3.2 Blir journalføringen utført i tråd med kravene i lov og forskrift?
3.2.1 Revisjonskriterier
 Inngående post til kommunen skal leveres til og åpnes av arkivtjenesten, og behandles
i tråd med bestemmelsene i arkivforskriften kap. III A.


Kommunen skal ha en eller flere journaler for registrering av dokumenter i de sakene
kommunen oppretter.



Kommunen skal registrere alle inngående og utgående dokument som er å regne som
saksdokument for kommunen, som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som
dokumentasjon. Dette gjelder blant annet brev, telefaks, e-post og tekstmeldinger.



Innføring i journalen skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere
dokumentet, så langt dette kan gjøres uten å røpe opplysninger som er underlagt
lovbestemt taushetsplikt eller som ellers kan unntas fra offentlig innsyn.



Offentlig journal skal til enhver tid være ajour og journalføring må derfor skje
kontinuerlig. Publisering av offentlig journal skal skje i henhold til gjeldende
regelverk.

3.2.2 Fakta
POSTHÅNDTERING
Av tilbakemelding fra sekretæren39 ved servicekontoret framgår det at de ikke har postmøter.
Det er en av de ansatte ved servicekontoret som åpner og fordeler innkommet post som
håndteres av servicekontoret. For eksempel blir regninger påstemplet innkommet dato og
videresendt til økonomiavdelingen, mens brev blir påstemplet innkommet dato og satt til
journalføring. Servicekontoret fordeler til riktig saksbehandler og ved tvil kontakter de den
aktuelle avdeling og saksbehandler. De har rutiner for det daglige arbeidet, men ingenting er
skriftlig nedtegnet.

39

Tilbakemelding per e-post den 13. januar 2015.
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Av intervju med personalleder og sekretæren ved servicekontoret, samt tilbakemelding fra
sekretæren40, framgår det at servicekontoret håndterer post for kommunens virksomhet, med
unntak av NAV, PPT, helse, barnevern, prestekontor og ordfører. Post til disse blir lagt i
posthyllen og de ovennevnte har selv ansvaret for å åpne og journalføre posten. Det framgår
videre av tilbakemelding fra sekretæren at skolene og barnehagene får post direkte til seg og
håndterer posten selv.
Av intervjuene med personalleder og sekretær ved servicekontoret framgår det videre at
kommunen ikke har noe system for å ha kontroll på hva som skjer med post som ikke åpnes
av servicekontoret. Det er avdelingene og den enkelte saksbehandler som er ansvarlig for å
sørge for at post åpnes og blir journalført. Det er ikke utarbeidet felles rutiner som skal sikre
lik posthåndtering innenfor kommunens virksomhet.
Av intervju med pleie- og omsorgsleder framgår det at all post som klart inneholder
personsensitive opplysninger og er pasientrelatert kommer direkte til avdelingen. Annen
generell post går via servicekontoret og scannes inn i systemet ESA8. Innenfor pleie og
omsorg benytter de fagsystemet Unique Profil. All post som kommer direkte til avdelingen
åpnes, scannes og blir journalført i dette systemet. Det meste innenfor pleie og omsorg er
unntatt offentlighet og påføres gradering (forhåndsklassifisering).
Når det gjelder håndtering av e-post ble det under intervjuene opplyst at kommunen ikke har
noen skriftlige rutiner på hvordan dette skal gjøres. Det er opp til hver enkelt saksbehandler å
vurdere om e-posten er journalføringspliktig og dermed skal journalføres og arkiveres. Det er
derfor varierende og noe usikker praksis i kommunen på hvordan e-post som eksempelvis blir
sendt mellom saksbehandler og bruker blir håndtert. Personalleder uttrykte at det vil være
hensiktsmessig å ha skriftlige rutiner for håndtering av e-post for å sikre lik praksis i
kommunens virksomhet, samt for å sikre at journalføringspliktige dokumenter faktisk blir
journalført.
Revisjonen har ikke undersøkt hvordan post håndteres innenfor NAV, PPT,
barneverntjenesten, skoler og barnehager, og kan derfor ikke redegjøre for deres
ansvarsfordeling og rutiner for posthåndtering.
JOURNALFØRING OG JOURNAL (OFFENTLIG POSTLISTE)
Ansvaret for journalføringen
Journalføringen i kommunen er i hovedsak sentralisert. Ansvaret for og arbeidet med
journalføringen av inngående og utgående dokumenter er lagt til kommunens servicekontor.
Dette gjelder imidlertid ikke for de avdelingene i kommunens virksomhet som har ansvaret
for å håndtere posten selv.41 NAV, helse og barnevern fører egne journaler i de fagsystemene
som de benytter. Disse avdelingene holdes utenfor det sentrale journalføringssystemet i
kommunen. Dersom noen av disse enhetene ønsker å få post journalført i kommunens sentrale
journalføringssystem, må de selv kontakte servicekontoret for å få dokumenter journalført i
kommunens sentrale journalføringssystem. Det samme gjelder for journalføring av
innkommende e-poster.
Oppvekst- og kulturleder opplyste under intervju at hun ikke har oversikt over hvordan
dokumenter blir journalført rundt på skolene og i barnehagene. Hun stilte derfor spørsmål ved
40
41

Tilbakemelding per e-post den 13. januar 2015.
NAV, PPT, helse, barnevern, skoler og barnehager, ordfører og prestekontor.
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om journalføringen blir gjort i tråd med regelverket, da dette ansvaret vil være opp til den
enkelte virksomhet og saksbehandler.
Revisjonen har foretatt en kartlegging av hvilke områder som er oppgitt som saksansvarlig for
registrerte journalposter i offentlig postliste utarbeidet av servicekontoret. Kartleggingen er
gjort med utgangspunkt i registrerte journalposter på sidene 1 til 10, 101 til 110, 201 til 210,
301 til 310 og 401 til 410 i utskriften av postlisten som revisjonen har mottatt fra kommunen.
Av i alt 269 registrerte journalposter tilhørte 39 % området for tekniske tjenester, 42 34 %
tilhørte rådmannen og hans stab- og støttefunksjoner, 43 18 % tilhørte området for helse og
sosial, 44 mens 9 % tilhørte området for oppvekst og kultur.45
Journalføringen på servicekontoret
Kvalsund kommune har en offentlig postliste publisert på sin hjemmeside. Før innføringen av
ESA8 (november 2013), var kommunens postliste på nett utformet slik at den som ønsket
innsyn i et dokument måtte bestille innsyn i dokumentet via kommunens hjemmeside.
Ansvaret for publiseringen av postlisten på nett var da satt til IKT-avdelingen.
I februar 2014 ble det satt i drift en ny løsning for publisering av postliste på nett. Denne
postlisten åpner for direkte innsyn i de dokumenter som ikke inneholder taushetsbelagte
opplysninger og således i sin helhet er offentlige og åpne for innsyn for allmennheten. For
dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger blir det påført en gradering
(forhåndsklassifisering), som gjør at man må søke om innsyn i det aktuelle dokumentet.
Ansvaret for publisering av postlisten på kommunens hjemmeside er i dag lagt til
servicekontoret. Postlisten på nett blir utarbeidet med bakgrunn i registrerte journalposter i
kommunens hovedsak- og arkivsystem ESA8.
Kommunens postliste på nett viser imidlertid registrerte journalposter som bare går ca. tre
måneder tilbake i tid. Revisjonen ba derfor i begynnelsen av november 2014 om en utskrift av
offentlig postliste utarbeidet av servicekontoret, og fikk utlevert offentlig postliste som
inneholder registrerte journalposter fra 1. januar 2014 fram til 4. november 2014. Det er med
utgangspunkt i denne utskriften at revisjonen har foretatt utvalg som danner grunnlaget for
revisjonens undersøkelser når det gjelder kommunens journal og journalføring.
Revisjonen har foretatt utvalget for undersøkelsen med utgangspunkt i sidetall som er oppgitt
på utskriften av journalen. Dette på grunn av at utskriften revisjonen har fått tilsendt ikke er
systematisert eller sortert etter et bestemt emne (eksempelvis dokumentdato, registrert dato
eller lignende).
Opplysninger i journalen
Kommunens journal (postliste) inneholder felt for følgende opplysninger; 46
42

23 % utgjorde dokumentoppføringer som var tilknyttet plan og bygg, mens 15 % utgjorde
dokumentoppføringer som var tilknyttet landbruk.
43
Hvor fordelingen var som følgende; 9 % av dokumentoppføringene var tilknyttet rådmannen, 9 % var
tilknyttet næring, 8 % var tilknyttet økonomi, 4 % var tilknyttet personal, mens de siste 4 % var tilknyttet
servicekontoret.
44
Hvorav 1 % utgjorde dokumentoppføringer som var tilknyttet pleie og omsorg.
45
Hvorav 2 % utgjorde dokumentoppføringer som var tilknyttet kultur.
46
Journalen inneholder i tillegg felt for vedlegg, lnr., forrige lnr. og svar på lnr. Revisjonen har imidlertid ikke
undersøkt om kommunen faktisk oppgir opplysninger under disse feltene.
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Sakstittel og innhold
Dokumenttype (inngående, utgående)
Avsender og/eller mottaker
Dokumentdato («Datert»)
Journaldato («Reg.dato»)
Sak- og dokumentnummer
Saksansvarlig
Arkivkode
Gradering

Revisjonen har foretatt en kartlegging av om disse opplysningene faktisk blir oppgitt i
journalen. Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i registrerte journalposter på sidene 1 til
10, 101 til 110, 201 til 210 og 301 til 310 i utskriften av postlisten som revisjonen har mottatt
fra kommunen (totalt 213 registrerte journalposter).
Kartleggingen viser at kommunen i all hovedsak oppgir nevnte opplysninger i de
gjennomgåtte journalpostene. Revisjonen fant imidlertid at det manglet opplysninger om
avsender og/eller mottaker i 10 utgående journalposter av totalt 213 gjennomgåtte
journalposter. Dette var dokumenter som for øvrig verken var unntatt offentlighet eller som
inneholdt opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Journalføringstid (etterslep i journalføringen)
Av intervju med både personalleder og sekretæren ved servicekontoret framgår det at de er à
jour med journalføringen i kommunens hovedsak- og arkivsystem (ESA8). Det ble imidlertid
opplyst at postlisten på kommunens hjemmeside ikke er oppdatert på en tilfredsstillende måte.
Årsaken til etterslepet i postlisten på kommunens hjemmeside ble oppgitt å være overgangen
til nytt system for publisering av postliste på nett som ble satt i drift i februar 2014. Dette
bekreftes også gjennom revisjonens undersøkelse. Undersøkelsen viste blant annet at det var
opptil flere ukers etterslep i registrering og oppdatering av postlisten på nett. Videre at ikke
alle dokumenter som var registrert i revisjonens mottatte utskrift av offentlig postliste, sto
oppført på kommunens hjemmeside, samt at postlisten på kommunens hjemmeside en tid var
fjernet.47
Revisjonen har foretatt en kartlegging av tidsforholdet mellom dokumentets dato og
tidspunktet de er registrert i kommunens postjournal. Kartleggingen er gjort med
utgangspunkt i registrerte journalposter i utskriften mottatt fra kommunen, på sidene 101 til
110 og 301 til 310, og gjelder både utgående og inngående post. Da kartleggingen har tatt
utgangspunkt i dokumentenes dato (satt av avsender) vil man normalt måtte trekke fra om lag
tre dager for postgang når det gjelder inngående post til kommunen. Tabellen på neste side tar
ikke hensyn til dette.

47

Revisjonen gjennomgikk dokumentoppføringene i postlisten på nett i tidsrommet august til og med oktober
2014. Fra slutten av november 2014 fram til slutten av januar 2015 var postlisten på nett fjernet.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 29

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Tabell 2: Journalføringstid (dokumentdato og journalføringsdato)

Journalføringstid (sidene 101 til 110 og 301 til 310)
Sidene 101 til 110 48
Korteste journalføringstid
Nest kortest journalføringstid
Lengste journalføringstid
Gjennomsnittlig journalføringstid 49
Sidene 301 til 310 50
Korteste journalføringstid
Nest kortest journalføringstid
Lengste journalføringstid
Gjennomsnittlig journalføringstid 51

Dager
0
1
100
11
Dager
0
1
101
21

Som det framgår av tabellen så var korteste journalføringstid på 0 dager. Det vil si at
journalføringen har skjedd på samme dag som dokumentets dato. Den nest korteste
journalføringstiden var på en dag. Det vil si at dokumentet har blitt journalført dagen etter den
datoen som er påført dokumentet. Gjennomgangen av registrerte inngående og utgående
journalposter på sidene 101 til 110 viste at den lengste journalføringstiden var på 100 dager.
På sidene 301 til 310 var den lengste journalføringstiden på 101 dager. Den gjennomsnittlige
journalføringstiden var på 14 dager, fratrukket tre dager for postgang.52
3.2.3 Vurderinger
Av arkivforskriften § 3-1 framgår det at inngående post (til kommunen) skal leveres til
arkivtjenesten. Behandlingen av inngående post til Kvalsund kommune blir i all hovedsak
utført av servicekontoret, med unntak av områdene NAV, PPT, helse, barnevern, skoler og
barnehager. Avdelingene og den enkelte saksbehandler er her selv ansvarlig for å sørge for at
post åpnes og blir journalført. I intervju med sekretæren ved servicekontoret ble det opplyst at
de har rutiner for det daglige arbeidet ved servicekontoret, men ingenting er skriftlig
nedtegnet.
Revisjonen har merknader knyttet til håndteringen av post og dokumenter (herunder
journalføring) for de tjenesteområdene som servicekontoret ikke håndterer posten for.
Arkivforskriften åpner for at arkivfunksjonene kan være desentraliserte, i delarkiv eller egne
journalførende enheter. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen ikke har noe system
for å ha kontroll på hva som skjer med post som ikke åpnes av servicekontoret. Videre er det
ikke utarbeidet noen felles overordnede rutiner som skal sikre lik posthåndtering innenfor
kommunens virksomhet. Kommunen har heller ikke skriftlige rutiner for håndtering av e-post.
Hver enkelt saksbehandler er ansvarlig for å vurdere om e-posten er journalføringspliktig og
skal journalføres og arkiveres. Det er derfor varierende og noe usikker praksis i kommunen på
hvordan e-post blir håndtert. Dette medfører at kommunen ikke har tilstrekkelig kontroll på
om post og e-post blir behandlet på korrekt måte, og om dokumenter som er
journalføringspliktig faktisk blir journalført. Revisjonen finner dette kritikkverdig.

48

Totalt 48 registrerte inngående/utgående journalposter.
Summerte dager 566 delt på 48 registrerte inngående/utgående journalposter.
50
Totalt 52 registrerte inngående/utgående journalposter.
51
Summerte dager 1137 delt på 52 registrerte inngående/utgående journalposter.
52
Summerte dager 1703 delt på 100 registrerte inngående/utgående journalposter.
49
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Revisjonen vil understreke viktigheten av at det blir utarbeidet rutiner for hele kommunen
som sikrer at behandling av post, e-post og saksdokumenter blir utført i tråd med
arkivforskriftens bestemmelser. Det samme gjelder for rutiner knyttet til journalføringen.
Arkivforskriften § 2-7 stiller helt spesifikke krav til hva et offentlig organ sin journal
(postliste) skal inneholde av opplysninger vedrørende hvert enkelte oppførte dokument. For å
finne ut om kommunen etterlever dette kravet har revisjonen foretatt en nærmere
undersøkelse av innholdet i offentlig postliste som utarbeides av servicekontoret.53
Undersøkelsen viser at kommunens journal inneholder alle feltene for registrering av
opplysninger som det stilles krav om i arkivforskriften § 2-7. Revisjonen fant imidlertid at det
manglet opplysninger om avsender og/eller mottaker i 10 utgående journalposter av totalt 213
gjennomgåtte journalposter. Dette var dokumenter som for øvrig verken var unntatt
offentlighet eller som inneholdt opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Det finnes ikke noen bestemmelser i lov eller forskrift som regulerer tidspunktet for når
journalføring av et dokument skal finne sted, etter at det er mottatt. Det samme gjelder
tidspunktet for når en journal skal gjøres tilgjengelig (offentliggjøring). Sivilombudsmannen
har imidlertid uttalt at postjournaler i utgangspunktet må gjøres tilgjengelig for innsyn så raskt
som mulig.54 Av sivilombudsmannens uttalelse framgår det at en gjennomsnittstid på ca. 3-4
dager kan tjene som et veiledende utgangspunkt. Videre framgår det at forsinkelser på opptil
flere uker vanskelig kan aksepteres. Revisjonens undersøkelse viser at gjennomsnittlig
journalføringstid i kommunen er på et sted mellom 11 til 21 dager (14 dager fratrukket tre
dagers postgang). Revisjonen finner at den gjennomsnittlige journalføringstiden i Kvalsund
kommune på 14 dager er i overkant av det som kan aksepteres av forsinkelse.
Det har vært utfordrende å kartlegge kommunens praksis for publisering av oppdatert postliste
på kommunens hjemmeside. Dette skyldes både det forhold at postlisten på nett kun viser
registrerte journalposter som går ca. 3 måneder tilbake i tid, men også på grunn av at
postlisten ikke har vært oppdatert på en tilfredsstillende måte. Årsaken til etterslepet ble
oppgitt å være overgangen til nytt system for publisering av postliste på nett, som ble satt i
drift i februar 2014. Det forhold at kommunen har hatt etterslep i, og problemer med den
publiserte postlisten på nett bekreftes også gjennom revisjonens undersøkelse. Undersøkelsen
viste blant annet at det var opptil flere ukers etterslep i registrering og oppdatering av
postlisten. Videre at ikke alle dokumenter som var registrert i revisjonens mottatte utskrift av
offentlig postliste, sto oppført på kommunens hjemmeside, samt at postlisten på kommunens
hjemmeside en tid var fjernet. Kommunen har heller ikke på dette område noen skriftliggjorte
rutiner eller instrukser som skal sikre at publisering av postjournal på nett skjer i tråd med
gjeldende regelverk.
3.2.4 Delkonklusjon
Journalføringen i Kvalsund kommune blir ikke utført fullt ut i tråd med kravene i lov og
forskrift.

53

Kartleggingen er gjort med utgangspunkt i registrerte journalposter på sidene 1 til 10, 101 til 110, 201 til 210
og 301 til 310.
54
Somb-1994-9 (Sak 93-2100).
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 31

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

3.4 Er kommunens forhåndsklassifisering av dokumenter i tråd med
krav i lov og forskrift?
3.4.1 Revisjonskriterier
 Dersom dokumenter blir klassifisert som unntatt offentlighet i journalen skal dette
være hjemlet i lov. Forhåndsklassifisering bør bare finne sted for dokumenter og
opplysninger der det er klart at det foreligger taushetsplikt eller der det er på det rene
at det kan gjøres unntak, og det ikke er aktuelt med merinnsyn.
3.4.2 Fakta
Av intervju med personalleder framgår det at kommunen ikke har skriftlige rutiner når det
gjelder forhåndsklassifisering av dokumenter.
Sekretæren ved servicekontoret opplyste at når det gjelder forhåndsklassifisering (gradering)
av dokumenter, så foretas det en konkret vurdering av hvert enkelt dokument på bakgrunn av
dokumentets innhold. Det er den enkelte saksbehandler som gjør vurderingen knyttet til sin
sak. Imidlertid uttrykte hun at det er knyttet usikkerhet til offentleglova og de vurderinger som
skal foretas, herunder hva som skal unntas offentlighet og hva som ikke skal det. Hun har i
den forbindelse informert de ansatte at det er bedre å unnta dokumenter offentlighet dersom
man er usikker, enn å publisere noe som skulle vært unntatt offentlighet. Videre opplyste hun
at det har vært avholdt kurs om både offentleglova og forvaltningsloven. Av tilbakemelding
fra rådmannen framgår det at det ble avholdt kurs i offentleglova og forvaltningsloven i 2013.
Pleie- og omsorgsleder opplyste at innenfor deres område forhåndsklassifiseres det meste av
dokumenter. Dette på grunn av at det er mye som inneholder sensitive personopplysninger,
som er underlagt taushetsplikt og er unntatt offentlighet.
Av retningslinjen «Saksbehandlere i ESA 8», som revisjonen fikk tilsendt fra pleie- og
omsorgsleder, framgår det blant annet i ett av punktene at «Som saksbehandler er du
ansvarlig for egen sak fra begynnelse til slutt. Dette innebærer at du må kvalitetssikre egen
sak. Du må derfor kontrollere at saken/dokumentet har riktig arkivkode og om den skal
graderes-, og dersom den skal graderes riktig lovhjemmel er satt».55
Revisjonen har foretatt en kartlegging av hvilken praksis kommunen har i forbindelse med
vurdering av og hjemmel for å klassifisere dokumenter som unntatt offentlighet i offentlig
postliste. Denne kartleggingen er gjort med utgangspunkt i registrerte journalposter i
utskriften mottatt fra kommunen, på sidene 1 til 10, 101 til 110, 201 til 210, 301 til 310 og
401 til 410 (totalt 269 registrerte journalposter). Resultatet av kartleggingen framgår av tabell
3 nedenfor:
Tabell 3: Forhåndsklassifiseringer i offentlig postliste

Forhåndsklassifiseringer i offentlig postliste
Antall
Prosent
Registrerte journalposter
269
Forhåndsklassifiseringer
60
22

55

Revisjonens utheving.
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Som det framgår av tabellen på forrige side så var det registrert i alt 269 journalposter i
utvalget for undersøkelsen. Av disse var 22 % (60 dokumenter) klassifisert som unntatt
offentlighet. Av de totalt 60 dokumentene som var klassifisert som unntatt offentlighet,
tilhørte 42 av dokumentene (ca. 37 %) området helse og sosial.
Revisjonen har videre undersøkt hvilke lovhjemler som er benyttet i de 60
forhåndsklassifiserte oppføringene. Resultatet av undersøkelsen framgår av tabell 4 nedenfor:
Tabell 4: Bruk av lovhjemmel ved forhåndsklassifiseringer i offentlig postliste

Bruk av lovhjemmel ved forhåndsklassifiseringer i offentlig postliste
Antall
Prosent
Ingen lovhjemmel oppgitt
4
7
Offentleglova § 13
48
80
Offentleglova § 25
8
13
Offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13
0
0
Henvisning til bestemmelsens ledd/nummer/bokstav
0
0
60
100
N=
Som det framgår av tabellen var det oppgitt lovhjemmel i 93 % av de dokumentene som var
forhåndsklassifisert som unntatt offentlighet. I 80 % av sakene ble det vist til offentleglova §
13, mens det i 13 % av oppføringene ble vist til offentleglova § 25. Ingen av oppføringene
inneholdt henvisning til eksempelvis offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13. Det er
heller ikke vist til bestemmelsenes ledd, nummer eller bokstav i noen av de undersøkte
oppføringene.
Gjennomgangen av dokumentoppføringene i det foretatte utvalget viste videre at det ikke på
alle områder er ensartet praksis ved forhåndsklassifisering. Når det gjelder dokumenter
tilhørende personalsaker (med sakstittel «Personalmappe»), fant revisjonen at noen
oppføringer er forhåndsklassifisert, mens andre oppføringer ikke er forhåndsklassifisert, selv
om de omhandler det samme. Videre er det i sakstittel oppgitt «Personalmappe», samt navnet
til den ansatte det gjelder. Dette medfører at selv om dokumentet er forhåndsklassifisert, og
mottakerfeltet inneholder utelatende kjennetegn (****), framgår det av journaloppføringen
hvilken ansatt det gjelder og hva dokumentet gjelder. Revisjonen fant videre tre
dokumentoppføringer som gjaldt en skiftesak, hvor personnavn er oppgitt i sakstittel og
framgår av journalen, selv om dokumentet er forhåndsklassifisert. Et annet område hvor
revisjonen fant ulik praksis ved forhåndsklassifisering var for dokumenter tilhørende saker
vedrørende ledige stillinger i kommunen. For eksempel er innkommende søknader på
stillinger forhåndsklassifisert, mens andre dokumenter som tilhører de ulike sakene
vedrørende ledige stillinger ikke er forhåndsklassifisert.
Gjennomgang av publisert postliste på nett
Siden kommunen benytter en løsning for publisering av postliste på nett, som åpner for
direkte innsyn i de dokumenter som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger, har
revisjonen valgt å ta stikkprøver av dokumentoppføringer kommunen publiserer på nett.
Revisjonen har gjennomgått dokumentoppføringene i postlisten i tidsrommet august til og
med oktober 2014.
I gjennomgangen av dokumentene fant revisjonen flere dokumenter, som blant annet
inneholdt opplysninger underlagt taushetsplikt, og som var publisert på nett uten at
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 33

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

dokumentet var påført gradering (forhåndsklassifisert). Dette ga revisjonen direkte innsyn i
hele dokumentet. Revisjonen fant blant annet en søknad om permisjon, hvor det framkom
opplysninger relatert til personens helse. Videre fant revisjonen en søknad om kommunal
bolig, hvor det framkom opplysninger om personlige forhold. Revisjonen fant også en
orientering om tvangssalg av eiendom, hvor det framkom opplysninger om både hvilken
eiendom det gjaldt og hvem som var eiere og saksøkte.
3.4.3 Vurderinger
Forhåndsklassifisering innebærer at forvaltningsorganet (kommunen) vurderer om et
dokument skal unntas offentlighet selv om det ikke er begjært innsyn i dokumentet. Slike
forhåndsklassifiseringer blir normalt gjort i forbindelse med utarbeidelsen av den offentlige
journalen (postlisten). Av «Rettleiar til offentleglova» framgår det at forhåndsklassifisering
bare bør finne sted for dokumenter og opplysninger der det er klart at det foreligger
taushetsplikt eller der det er på det rene at det kan gjøres unntak, og det ikke er aktuelt med
merinnsyn. Videre framgår det at i de tilfeller hvor det er sannsynlig at omstendighetene vil
endre seg innen rimelig tid, slik at unntaksbehovet vil bli mindre, bør forhåndsklassifisering
ikke skje. Revisjonens undersøkelse av kommunens praksis med forhåndsklassifisering viser
at om lag 22 % av de oppførte dokumentene i journalen var klassifisert som unntatt
offentlighet.56 Av de totalt 60 dokumentene som var klassifisert som unntatt offentlighet i
revisjonens utvalg for undersøkelsen, tilhørte 42 av dokumentene (ca. 37 %) område helse og
sosial. Revisjonen har ikke kunnskaper om hva som er praksis eller tilstanden i andre
kommuner når det gjelder dette forholdet. Tatt i betraktning at 42 av 60 forhåndsklassifiserte
dokumenter tilhørte helse og sosial, synes ikke mengden av dokumenter som er klassifisert
som unntatt offentlighet å være høy.
Av retningslinjen «Saksbehandlere i ESA8» som revisjonen har fått tilsendt, framgår det at
som ansvarlig saksbehandler må man blant annet kontrollere at saken/dokumentet har riktig
arkivkode og om den skal graderes-, og dersom den skal graderes riktig lovhjemmel er satt.
Imidlertid var det kun pleie- og omsorgsleder som kjente til denne retningslinjen. Dette tyder
på at retningslinjen verken er gjort tilstrekkelig kjent eller brukes blant de ansatte i
kommunen. Utover denne retningslinjen har kommunen ikke utarbeidet noen instrukser som
nærmere regulerer vilkår for å klassifisere dokumenter som unntatt offentlighet.
Under intervju uttrykte sekretæren ved servicekontoret at det er knyttet usikkerhet til
offentleglova og de vurderinger som skal foretas. Hun har informert de ansatte ved
servicekontoret at dersom man er usikker er det bedre å unnta dokumenter offentlighet, enn å
publisere noe som skulle vært unntatt offentlighet. Revisjonen vil understreke at dette ikke er
en heldig praktisering av forhåndsklassifisering. En uriktig og overdreven bruk av
forhåndsklassifisering vil kunne motvirke regelen om at et organ som får et innsynskrav skal
gjøre en konkret og selvstendig vurdering av kravet. Videre kan det blant annet føre til at
interesserte avholder seg fra å fremme en innsynsbegjæring.
Dersom dokumenter blir klassifisert som unntatt offentlighet i journalen så skal dette være
hjemlet i lov. Sivilombudsmannen har i en uttalelse fastslått at offentlighetslovens krav til
hjemmelshenvisning ved avslag på konkrete innsynsanmodninger også bør legges til grunn
ved forhåndsklassifiseringer i journalen.57 Revisjonens undersøkelser viser at kommunen ikke
har en praksis som er i tråd med dette. I 4 oppføringer, av i alt 60 undersøkte
56
57

Av i alt 269 journalposter i utvalget for undersøkelsen, var 60 dokumenter klassifisert som unntatt offentlighet.
Somb-2001-76 s. 258-259.
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forhåndsklassifiseringer, var det ikke oppgitt noen lovhjemmel. Ingen av de undersøkte
forhåndsklassifiseringene inneholdt henvisning til eksempelvis offentleglova § 13 og
forvaltningsloven § 13. Videre var det heller ikke gitt noen nærmere presisering av
lovhjemmel i noen av de undersøkte forhåndsklassifiseringene (det vil si hvilket ledd, hvilken
bokstav eller hvilket nummer i bestemmelsen som er brukt). Dette anser revisjonen som
kritikkverdig.
Undersøkelsen av dokumentoppføringene i det foretatte utvalget, viste videre at det ikke på
alle områder er ensartet praksis ved forhåndsklassifisering. Revisjonen fant at for flere
oppføringer som omhandlet det samme, var noen forhåndsklassifisert mens andre ikke var
forhåndsklassifisert. Videre fant revisjonen flere oppføringer hvor personnavn var oppgitt i
sakstittel, noe som medfører at det framgår av journalen hvem saken og dokumentet gjelder,
selv om dokumentet er forhåndsklassifisert som unntatt offentlighet. Revisjonen anser disse
forholdene som både uheldige og klart kritikkverdige.
På grunn av at Kvalsund kommune benytter en løsning for publisering av postliste på nett,
som åpner for direkte innsyn i dokumenter som ikke inneholder taushetsbelagte opplysninger,
valgte revisjonen å ta stikkprøver av dokumentoppføringer i den publiserte postlisten. I
gjennomgangen av dokumentene fant revisjonen flere dokumenter, som inneholdt blant annet
opplysninger underlagt taushetsplikt, og hvor dokumentene ikke var påført gradering
(forhåndsklassifisert). Dette ga revisjonen direkte innsyn i hele dokumentet og de
taushetsbelagte opplysningene. Å publisere opplysninger underlagt taushetsplikt på nett er
ikke bare klart kritikkverdig, men også et brudd på loven. Revisjonen vil i denne forbindelse
understreke viktigheten av at de ansatte får tilstrekkelig opplæring og innføring i
forvaltningsloven og offentleglova. Videre er det viktig å ha interne retningslinjer og
instrukser som, med bakgrunn i gjeldende regelverk på område, klargjør vilkårene for bruk av
forhåndsklassifisering og publisering av dokumenter på nett. Særlig når kommunen har valgt
en løsning for publisering av dokumenter på nett som gir direkte innsyn i dokumentet som
helhet.
3.4.4 Delkonklusjon
Kvalsund kommunes praksis ved forhåndsklassifisering av dokumenter som unntatt
offentlighet er ikke i tråd med krav i lov og forskrift.

3.6 Konklusjon
Revisjonen finner etter dette at Kvalsund kommune ikke har et forsvarlig journal- og
arkivsystem.
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4. HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER FOR BEHANDLING
AV SØKNADER OM KRAV PÅ INNSYN I SAKSDOKUMENTER?
Her har revisjonen undersøkt hvorvidt kommunen har etablert et system for å sikre en
forsvarlig saksbehandling av søknader om innsyn i saksdokumenter i tråd med gjeldende
regelverk. I dette ligger det å undersøke hvorvidt kommunen har formaliserte rutiner og
retningslinjer for behandling av innsynssaker i tråd med krav i lov og forskrift. Videre om
kommunens saksbehandling av innsynsbegjæringer skjer i tråd med bestemmelsene i
offentleglova, samt om kommunen journalfører og arkiverer saksdokumentene i innsynssaker
i tråd med kravene i arkivforskriften.

4.1 Har kommunen formaliserte rutiner og retningslinjer for
behandling av innsynssaker i tråd med krav i lov og forskrift?
4.1.1 Revisjonskriterier
 Saksdokument, journaler og liknende register for kommunen skal være åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Alle kan
kreve innsyn i kommunens saksdokument, journaler og liknende register hos
kommunen.


Kommunen må gjennom intern organisering og rutiner sikre en forsvarlig
saksbehandling av innsynskrav.

4.1.2 Fakta
Gjennom intervjuene har samtlige gitt uttrykk for at de ikke kjenner til at det er utarbeidet
noen skriftlige rutiner og retningslinjer for behandling av innsynsbegjæringer. Av
tilbakemelding fra rådmannen framgår det at selv om kommunen ikke har skriftlige rutiner og
retningslinjer for behandling av innsynsbegjæringer, oppleves ikke dette som noe problem, da
kommunen er en liten organisasjon og kontakt blir formidlet når innsynsbegjæringer
foreligger.
Når det gjelder behandling av innsynsbegjæringer for dokumenter som er klassifisert som
unntatt offentlighet, framgår det av intervju med sekretær ved servicekontoret at
innsynsbegjæringer kommer til servicekontoret som så videresender denne til rette
saksbehandler (ansvarlig for saken).
Av tilbakemelding fra rådmannen framgår det at ofte blir også rådmannen involvert i
søknader om innsyn og behandlingen av disse. Den ansvarlige saksbehandleren vurderer om
dokumentet kan gis innsyn i eller ikke. Videre framgår det av tilbakemelding fra rådmannen
at ved vurderingen er utgangspunktet meroffentlighet. Saken og/eller journalposten blir
gjennomgått på nytt, hvor man ser på hvorfor det opprinnelig ble unntatt offentlighet. Når
vurderingen er gjort sendes det et skriftlig svar til den som har bedt om innsyn med enten
avslag, delvis medhold eller fullt innsyn. I hovedsak gjennomføres innsyn per e-post.
Av intervju med personalleder framgår det at hun er usikker på hvordan innsynsbegjæringer
blir håndtert. Dette på grunn av at hun var nytilsatt i stillingen som personalleder og hadde
ikke rukket å sette seg inn i alt på tidspunktet da intervjuene ble gjennomført.
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Næringsleder opplyste under intervju at det er servicekontoret som håndterer
innsynsbegjæringer. Videre fortalte han at dersom han får et innsynskrav direkte til seg,
oversendes dette til servicekontoret eller rådmann for behandling.
Oppvekst- og kulturleder formidlet under intervju at hun er usikker på hvordan
innsynsbegjæringer blir håndtert. Hun er imidlertid av den oppfatning at det er servicekontoret
som håndterer innsynsbegjæringer, og understreket at innsynsbegjæringer skal behandles
raskt og personen skal ha et svarbrev og/eller bekreftelse på at søknad er mottatt.
Av intervju med pleie- og omsorgsleder framgår det at innsynskrav først kommer til
servicekontoret. Servicekontoret videresender innsynskravet til pleie- og omsorgsleder, som
så behandler innsynskravet. Pleie- og omsorgsleder kan ikke huske at det finnes noen felles
retningslinjer og rutiner for behandling av innsynsbegjæringer. Hun beskrev videre første
gang hun behandlet et innsynskrav, og at hun da kontaktet Fylkesmannen for råd og
veiledning i forbindelse med behandlingen av innsynskravet. Store deler av dokumentet ble da
sladdet før det ble sendt ut.
4.1.3 Vurderinger
Saksdokument, journaler og liknende register for kommunen skal være åpne for innsyn
dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Alle kan kreve innsyn i
kommunens saksdokument, journaler og liknende register hos kommunen. Videre må
kommunen gjennom intern organisering og rutiner sikre en forsvarlig saksbehandling av
innsynskrav.
Revisjonens undersøkelse viser at kommunen ikke har utarbeidet skriftlige rutiner som skal
sikre en forsvarlig og lik saksbehandling av innsynskrav. Videre opplyste noen av
informantene under intervju at de var usikre på hvordan innsynskrav håndteres og hvem som
behandler disse. Andre opplyste at det var servicekontoret eller rådmannen, mens for både
rådmannen og sekretæren ved servicekontoret opplyste at det var ansvarlig saksbehandler. På
bakgrunn av dette framstår det som både usikkert og uklart hvem som skal behandle
innsynskrav.
4.1.4 Delkonklusjon
Kvalsund kommune har ikke formaliserte rutiner og retningslinjer for behandling av
innsynssaker i tråd med krav i lov og forskrift.

4.2 Skjer kommunens saksbehandling av innsynsbegjæringer i tråd
med bestemmelsene i offentleglova?
4.2.1 Revisjonskriterier
 Et innsynskrav kan framsettes skriftlig eller muntlig.


Innsynskravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt
art.



Kommunen skal vurdere innsynskrav konkret og selvstendig.



Innsynskrav skal avgjøres uten ugrunnet opphold.
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Dersom saksbehandlingstiden blir svært lang bør kommunen sende et foreløpig svar,
hvor det redegjøres for årsaken til den lange saksbehandlingstiden.



Ved helt eller delvis avslag på et innsynskrav, skal avgjørelsen være skriftlig og
inneholde en presis hjemmelshenvisning, opplysninger om klagerett og opplysninger
om klagefrist.



Kommunen fastsetter ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan et
dokument skal gjøres kjent. Det kan kreves papirkopi eller elektronisk kopi av
dokumentet.

4.2.2 Fakta
For å undersøke denne problemstillingen skulle revisjonen gjennomgå et utvalg innsynssaker
og dokumentene tilknyttet disse, for å se om kommunens saksbehandling av
innsynsbegjæringer skjer i tråd med bestemmelsene i offentleglova.
Da revisjonen var i Kvalsund kommune den 5. november 2014 for å gjennomføre intervjuene,
ba vi derfor om å få se dokumenter tilknyttet et utvalg innsynssaker. Revisjonen fikk utlevert
to dokumenter, og det ble opplyst om at kommunen ikke hadde flere innsynssaker.
Revisjonen gjorde den 13. november 2014 et søk på kommunens hjemmeside, med søkeordet
«innsyn». Revisjonen fikk da opp flere datoer i tidsrommet mars til mai 2013 hvor kommunen
har fått innsynsbestillinger, og hvor det også kan se ut som at disse innsynsbestillingene er
besvart. Resultatene av søket revisjonen fikk opp, ser ut til å være fra kommunens gamle
postjournal. Totalt fant revisjonen 294 journaloppføringer (inngående og utgående
dokumenter) vedrørende innsynsbestillinger.58 Det var innsynsbestillinger både fra media,
privatpersoner og revisjonen, for å nevne noen.59
På bakgrunn av dette, sendte revisjonen henvendelser til rådmannen, personalleder og
sekretæren ved servicekontoret og ba om å få tilsendt 10-15 innsynssaker der kommunen har
gitt helt eller delvis avslag på innsynsbestillinger. Revisjonen ba videre om å få tilsendt både
den innkommende innsynsbestillingen, det utgående svaret fra kommunen og eventuelt andre
relevante dokumenter tilknyttet innsynssakene.60
I midten av desember 2014 mottok revisjonen per post dokumenter tilknyttet en innsynssak
som kommunen hadde hatt i 2013. I vedlagt notat framgikk det at dette var den eneste
innsynssaken kommunen kunne framskaffe. Denne innsynssaken var for øvrig en av de to
sakene som revisjonen ble gjort kjent med under gjennomføringen av intervjuene den 5.
november 2014.

58

Totalt 183 inngående dokumenter vedrørende innsynsbestilling. Totalt 111 utgående dokumenter vedrørende
innsynsbestillinger.
59
Søket på kommunens nettside ga ingen resultater for journaloppføringer vedrørende innsynsbestillinger i 2014.
Gjennomgangen av utskrift av postjournal inneholder heller ingen oppføringer som omhandler
innsynsbestillinger i 2014.
60
Jf. e-post av 18. november 2014 sendt til personalleder med kopi til rådmann.
Jf. e-post av 25. november 2014 sendt til sekretær ved servicekontoret.
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4.2.3 Vurderinger
Som det framgår av punkt 4.1 ovenfor har Kvalsund kommune ikke formaliserte rutiner og
retningslinjer for behandling av innsynssaker. Selv om kommunen ikke har formaliserte
rutiner og retningslinjer på område, skulle revisjonen undersøke denne problemstillingen ved
å gjennomgå et utvalg innsynssaker og dokumentene tilknyttet disse. Som det framgår av
punkt 4.2.2 har imidlertid ikke revisjonen mottatt tilstrekkelig dokumentasjon og
datagrunnlag til å kunne vurdere om kommunens saksbehandling er forsvarlig og i tråd med
gjeldende regelverk.
Revisjonen har imidlertid merknader til dette. Ved å gjøre et søk på kommunens hjemmeside
fikk revisjonen opp mange dokumentoppføringer i kommunens gamle journal (fra 2013) som
gjaldt innsynssaker. Imidlertid har ikke kommunen klart å fremskaffe noen av disse, med
unntak av en sak. Det er nærliggende å se disse forholdene i sammenheng med det som
framgår av punkt 3.1.3 ovenfor; at kommunen ikke har tilstrekkelig oversikt over og kontroll
på sine arkiver og innholdet i disse.
4.2.4 Delkonklusjon
Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at
revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommunes saksbehandling av
innsynsbegjæringer skjer i tråd med bestemmelsene i offentlighetsloven.

4.3 Journalfører og arkiverer kommunen saksdokumentene i
innsynssaker i tråd med kravene i arkivforskriften?
4.3.1 Revisjonskriterier
 Kommunen skal journalføre og arkivere innsynskrav, avgjørelsen på innsynskravet og
andre dokumenter knyttet til behandlingen av innsynssaker i tråd med gjeldende
regelverk.
4.3.2 Fakta
Søket «innsyn» som revisjonen foretok på kommens hjemmeside, viser at innkommende og
utgående dokumenter vedrørende innsynssaker i 2013 ble journalført. Søket ga imidlertid
ingen treff på dokumentoppføringer vedrørende innsyn i 2014. Revisjonen har heller ikke
funnet noen registrerte journaloppføringer vedrørende innsyn, ved gjennomgangen av utskrift
av offentlig postliste som vi har mottatt av kommunen.
Av tilbakemelding fra rådmannen framgår det at han regner med at dokumenter tilknyttet
innsynssaker journalføres og arkiveres, og at dette i så fall bør gjøres i den saken som det bes
om innsyn i. Det er ansvarlig saksbehandler som har ansvaret for at dokumentene blir
journalført og arkivert, men servicekontoret foretar selve journalføringen.
Av intervju med sekretæren ved servicekontoret framgår det at det er opp til hver enkelt
saksbehandler om dokumenter tilknyttet innsynssaker journalføres og arkiveres. Det kan
derfor være noe varierende praksis for hvordan dette blir gjort og usikkerhet knyttet til om det
faktisk blir gjort. Det framgår videre av intervju at innsynsbegjæringer ikke følges opp etter at
de er videresendt til saksbehandler. Kommunen har derfor ikke noen oversikt over om
innsynsbegjæringene blir besvart og saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer.
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Pleie- og omsorgsleder opplyste under intervju at dokumenter tilknyttet innsynssaken blir
journalført, og arkiveres i samme sak som det bes om innsyn i.
Personalleder, oppvekst- og kulturleder og næringsleder kunne ikke svare på hvordan eller om
dokumenter tilknyttet innsynssaker blir journalført og arkiveres.
4.3.3 Vurderinger
Som det framgår av punkt 4.3.2 ovenfor, viste søket på kommunens hjemmeside at
dokumenter tilknyttet innsynssaker tidligere ble journalført. Revisjonen har imidlertid ikke
tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til å kunne gjøre en vurdering av om kommunen,
etter innføringen av nye systemer og løsninger, journalfører og arkiverer saksdokumentene i
innsynssaker i tråd med kravene i arkivforskriften. Dette skyldes flere forhold. For det første
har kommunen ikke utformet rutiner og retningslinjer for behandling av innsynssaker. Videre
har revisjonen ikke mottatt tilstrekkelig dokumenter tilknyttet et utvalg innsynssaker.
Revisjonen har heller ikke funnet noen dokumentoppføringer vedrørende innsynssaker verken
i utskrift av postjournal vi har mottatt, eller i postlisten på kommunens hjemmeside.
Revisjonen har imidlertid merknader til dette. Revisjonen har funnet at dokumenter tilknyttet
innsynssaker tidligere ble journalført (fram til november 2013). En har imidlertid ikke klart å
finne noen dokumentoppføringer tilknyttet innsynssaker i journalen til kommunen etter
innføring av nytt sak- og arkivsystem. Det er nærliggende å se dette i sammenheng med flere
forhold. For det første at kommunen i februar 2014 innførte en ny løsning for publisering av
postliste på nett som gir direkte innsyn i saksdokumenter hos kommunen. Videre det forhold
at kommunen etter at de tok i bruk ny løsning har hatt en del problemer med publiseringen på
nett, som har medført etterslep i postlisten på nett. Postlisten på nett viser kun
dokumentoppføringer ca. tre måneder tilbake i tid.
4.3.4 Delkonklusjon
Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at
revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommune journalfører og
arkiverer saksdokumentene i innsynssaker i tråd med kravene i arkivforskriften.

4.5 Konklusjon
Revisjonen har ikke mottatt tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag fra Kvalsund
kommune til å kunne konkludere på hovedproblemstillingen om kommunen har
tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om krav på innsyn i saksdokumenter.
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5. KONKLUSJONER
5.1 Har kommunen et forsvarlig journal- og arkivsystem?
Arkivarbeidet i Kvalsund kommune er ikke organisert i tråd med kravene i arkivforskriften.
Journalføringen i Kvalsund kommune blir ikke utført fullt ut i tråd med kravene i lov og
forskrift.
Kvalsund kommunes praksis ved forhåndsklassifisering av dokumenter som unntatt
offentlighet er ikke i tråd med krav i lov og forskrift.
Revisjonen finner etter dette at Kvalsund kommune ikke har et forsvarlig journal- og
arkivsystem.

5.2 Har kommunen tilfredsstillende rutiner for behandling av
søknader om krav på innsyn i saksdokumenter?
Kvalsund kommune har ikke formaliserte rutiner og retningslinjer for behandling av
innsynssaker i tråd med krav i lov og forskrift.
Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at
revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommunes saksbehandling av
innsynsbegjæringer skjer i tråd med bestemmelsene i offentlighetsloven.
Kvalsund kommune har ikke fremskaffet tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag til at
revisjonen kan konkludere på problemstillingen om Kvalsund kommune journalfører og
arkiverer saksdokumentene i innsynssaker i tråd med kravene i arkivforskriften.
Revisjonen har ikke mottatt tilstrekkelig dokumentasjon og datagrunnlag fra Kvalsund
kommune til å kunne konkludere på hovedproblemstillingen om kommunen har
tilfredsstillende rutiner for behandling av søknader om krav på innsyn i saksdokumenter.
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6. ANBEFALINGER
Med bakgrunn i de funn og vurderinger som er gjort i denne undersøkelsen, vil revisjonen
anbefale at Kvalsund kommune utarbeider en arkivplan, i henhold til arkivforskriften § 2-2,
som bør inneholde oversikt over:







bakgrunn og formål, samt rutiner for oppdatering og ajourføring av arkivplan
egen organisasjon, herunder en oversikt over hvordan kommunen er bygd opp
administrativt og beskrivelse av arkivansvar og organiseringen av arkivarbeidet
lover, regler, forskrifter og instrukser som regulerer arkivarbeidet, samt oversikt over
kommunens egne regler, instrukser og rutiner for arkivarbeidet
rutiner og tiltak som er satt i verk for å ivareta dokumentsikring og datasikkerhet
organisering og behandling av arkiv
vedlegg til arkivplan

For å sikre at lover, regler og instrukser overholdes, samt sikre lik dokumenthåndtering i hele
kommunens virksomhet, bør Kvalsund kommune sørge for at utarbeidet arkivplan blir
implementert og gjort kjent i hele kommunens virksomhet.
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer
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Vedlegg 2: Utledning av revisjonskriterier
Generelt
Kravene til arkiv- og journalsystem i offentlige organer finner man i arkivlova, offentleglova,
arkivforskriften og offentlegforskrifta.
Av arkivlova § 1 framgår det at «Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har
monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig
forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde
tilgjengelege for ettertida».
Formålet med arkivlova er altså bevaring og tilgjengeliggjøring for ettertiden. Loven skal på
den ene siden sikre bevaring av de verdier som er knyttet til kulturarv og forskning, og på den
andre siden dokumentasjonsverdi av rettslig og forvaltningsmessig art.
Bestemmelsene i akivlova gjelder for alle offentlige organer, og alle offentlige organer plikter
å ha et arkiv, jf. §§ 5 og 6. Som offentlig organ regnes statlig, fylkeskommunal eller
kommunal institusjon eller enhet, jf. § 2 bokstav g.
Krav til organiseringen av arkivarbeidet
Arkivansvaret i offentlige organ
Av forskrift om offentlege arkiv (heretter arkivforskriften) § 1-1 andre ledd framgår det at
«Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i
organet. I kommunar (…) er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret
som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23».
Det overordnede ansvaret for arkivarbeidet innebærer at ledelsen må legge forholdene til rette
for at de krav til arkivarbeidet som stilles i gjeldende regelverk blir oppfylt og at det blir
foretatt nødvendig oppfølging for å sikre at arkivarbeidet blir utført på en tilfredsstillende
måte.61
Videre har et offentlig organ «ansvaret for at underliggjande organ62 får nødvendige
rettleiingar, råd og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i
medhald av arkivlova. Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som
organet har nedsett», jf. arkivforskriften § 1-1 tredje ledd. Av bestemmelsen kommer det ikke
tydelig fram hva dette ansvaret i praksis innebærer. Men det synes å framgå at det både dreier
seg om skriftlige veiledninger og instrukser og om muntlige råd på forespørsel fra et
underliggende organ. I arkivhåndboken63 trekkes følgende elementer fram:
 Skriftlig materiale av betydning for arkivarbeidet bør formidles underliggende
organer. Eventuelt bør arkivansvarlig forsikre seg om at det underliggende organ har
mottatt materialet på en annen måte.
 Vurdere om instrukser og veiledninger som utarbeides for kommunen selv bør
videreformidles, eventuelt i modifisert form.

61

Ivar Fonnes, Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Oslo 2009 s. 28.
Med underliggende organ forstås her blant annet skole, jf. Ivar Fonnes, Arkivhåndboken for offentlig
forvaltning, Oslo 2009 s. 100.
63
Ivar Fonnes, Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Oslo 2009 s. 95.
62

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 48

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet



Spørsmål fra underliggende organ bør formidles til andre kompetente instanser dersom
organet selv ikke kan gi svar.

Oppgaver knyttet til arkivarbeidet kan delegeres. Likevel er det rådmannen som står som den
øverste ansvarlige for arkivarbeidet, herunder blant annet å ansette eller oppnevne en
arkivansvarlig som har det daglige ansvaret for arkivarbeidet.
Arkivorganisering og arkivsystem
Arkivforskriften kapittel II inneholder regler om organisering og ordning av et arkiv. Av
arkivforskriften § 2-1 framgår det at «Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel
utførast av ei eiga eining, ei arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarleg.
Arkivtenesta skal være felles for organet. Dersom ikkje særlege omsyn tilseier noko anna, skal
ho vere underlagd den administrasjonseininga som har ansvaret for organets fellessaker».
Ifølge arkivforskriften § 2-2 skal et offentlig organ til enhver tid ha en ajourført samleplan, en
arkivplan, som viser hva arkivet omfatter og hvordan arkivet er organisert. Arkivplanen skal
også vise hvilke instrukser, regler, planer mv. som gjelder for arkivarbeidet.
En arkivplan øker kvaliteten på arkivet og tilliten til arkivtjenesten ved at ansvar og rutiner er
godt dokumenterte og gjort lett tilgjengelige. Riksarkivaren har utarbeidet en mal for
arkivplan, som viser hvordan den bør være oppbygd og hva den bør inneholde. Arkivplanen
bør blant annet inneholde opplysninger om bakgrunn og formål, oversikt over egen
organisasjon, hvor arkivansvaret ligger i organisasjonen, organiseringen av arkivarbeidet,
oversikt over lover, forskrifter, retningslinjer og instrukser som regulerer arkivarbeidet,
kommunens egne retningslinjer, instrukser og rutiner for arkivarbeidet, opplysninger om
sikkerhet (dokumentsikring og datasikkerhet), organisering og behandling av arkiv, samt
vedlegg til arkivplanen (arkivnøkler, delegasjoner, instrukser med mer).64
Offentlige organ skal normalt ha et klassifikasjonssystem, en arkivnøkkel, som omfatter alle
de saksområder organet har, jf. arkivforskriften § 2-3 første ledd. I arkivnøkkelen bør det
skilles mellom egenforvaltning og fagsaker, jf. bestemmelsens annet ledd. Utover dette angir
ikke arkivforskriften noe nærmere hvordan arkivnøkkelen skal bygges opp og hva den skal
inneholde. KS og kommuneforlaget har imidlertid utarbeidet en felles standard arkivnøkkel
for kommuner, fylkeskommuner og interkommunale organer for arkivering av
saksdokumenter. Denne kalles for Kommunens arkivnøkkel – K-koder.
Ifølge arkivforskriften § 2-4 skal kommunen ha et dagligarkiv (aktivt arkiv) og et
bortsettingsarkiv. Dagligarkivet skal være sentralisert så langt dette er praktisk tjenlig. I
dagligarkivet inngår sakarkivet (som omfatter alle saksdokumenter) med tilhørende register
og databaser, som journaler, journalregister og kopibøker mv. I dagligarkivet inngår også
møtebøker, fagsystem, databaser og andre arkivserier og dokument som blir mottatt eller
skapt i tilknytning til den virksomhet som kommunen driver.
Sakarkivet fra avsluttede journalperioder og andre arkivserier som ikke lenger er i aktiv bruk,
skal skilles ut fra dagligarkivet og plasseres i bortsettingsarkiv, jf. § 2-4 tredje ledd.
Arkiv som ikke lengre er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkiv etter organ
som er nedlagt eller har avsluttet sin virksomhet (avsluttet arkiv), skal avleveres til
64
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arkivdepot, jf. § 5-1 først ledd. Kommuner skal opprette egne ordninger for arkivdepot. Som
et minimum skal slike ordninger innebære at det løpende ansvaret for eldre og avsluttet arkiv
blir plassert et sted og at man har til rådighet nødvendige lokaler for å oppbevare arkivene, jf.
§ 5-1 tredje ledd. Kommuner kan overføre depotoppgaver til en interkommunal depotordning,
jf. § 5-1 fjerde ledd.
Krav til journalsystem og journalføring
Journalsystem og journalføring
Av arkivforskriften § 2-6 framgår det at «Eit offentleg organ skal ha ein eller fleire journalar
for registrering av dokument i dei sakene organet opprettar. I journalen skal ein registrere
alle inngåande og utgåande dokument som etter offenleglova § 4 må reknast som
saksdokument for organet, dersom dei er gjenstand for saksbehandling og har verdi som
dokumentasjon».
Dokument gjelder blant annet tradisjonelle brev, telefaks, e-post og tekstmeldinger (sms).65
I arkivsammenheng er journal et register over saksdokumenter i et organ. En journal eller en
postliste skal gi periodiske og/eller kronologiske oversikter over inngående og utgående
dokumenter i et organ. Journalføring er den systematiske og fortløpende registreringen av
opplysninger i en journal. For at organet skal ha kontroll over egen saksbehandling er
journalføring viktig. Journalføring handler om å være ryddig når det gjelder håndtering,
oppbevaring og gjenfinning av dokumenter. Videre er journalen et viktig verktøy for å
kontrollere hvordan saker blir fulgt opp, behandlet og arkivert.66
Et dokument er journalføringspliktig når følgende kriterier er oppfylt:
 dokumentet må regnes som saksdokument for organet etter offentleglova § 4 67
 dokumentet er gjenstand for saksbehandling
 dokumentet har verdi som dokumentasjon
Det finnes videre en gruppe dokumenter som kalles «organinterne dokumenter».
Organinterne dokumenter er dokumenter som organet har utarbeidet for egen
saksforberedelse, jf. offl. § 14. Begrepet omfatter for eksempel interne beskjeder, meldinger
og rapporter, arbeidsnotater, budsjettnotater og andre notater og dokumenter som utveksles
internt i et organ.68 Av arkivforskriften § 2-6 framgår det at «organinterne dokument (…)
registrerer organet i journalen så langt organet finn det tenleg». Selv om det i
utgangspunktet er valgfritt å journalføre organinterne dokumenter, framgår det videre av § 2-6
første ledd at det for noen typer organinterne dokumenter likevel er journalføringsplikt. Dette
gjelder for dokumenter som er omtalt i offentleglova § 14 andre ledd, § 16 første ledd bokstav
a-d, § 16 andre ledd, § 16 tredje ledd første punktum og § 8.
Journaler skal føres elektronisk eller på papir. Dersom journalen inngår i et elektronisk arkiveller saksbehandlingssystem, skal man på en enkel måte kunne hente ut og gjøre tilgjengelig
de journalopplysningene som allmennheten har krav på å få innsyn i etter § 2-7, jf.
arkivforskriften § 2-6 andre ledd. Videre skal arkivplanen inneholde en fullstendig og
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ajourført oversikt over de systemene som blir benyttet til journalføring og eventuelle andre
former for registrering av saksdokument. Elektroniske system skal være fullgodt
dokumenterte, jf. § 2-6 tredje ledd.
Innføring i journalen skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere dokumentet, så
langt dette kan gjøres uten å røpe opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt eller
som ellers kan unntas fra offentlig innsyn. Ved registrering av dokumenter i journalen skal det
påføres journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, sender og/eller mottaker,
opplysninger om saken, innhold eller emne og datering på dokumentet. I tillegg skal journalen
inneholde arkivkode (etter arkivnøkkelen), ekspedisjons- eller avskrivingsdato og
avskrivingsmåte, jf. arkivforskriften § 2-7 første ledd.
Tidspunkt for journalføring (offentlig journal)
Ifølge offl. § 10 første ledd skal organet føre journal etter reglene i arkivlova med forskrifter.
Med hjemmel i § 10 andre og tredje ledd er det gitt forskrift til offentleglova
(offentlegforskrifta) som blant annet regulerer at organ som fører elektronisk journal, skal
gjøre den allment tilgjengelig på internett og hvordan dette skal gjøres, samt at organ omfattet
av offentleglova kan gjøre dokument allment tilgjengelig på internett med unntak av enkelte
opplysninger. Offentlegforskrifta § 6 første ledd regulerer hvilke organ som er pliktig å
publisere offentlig elektronisk journal. Av § 6 tredje ledd framgår det hvilke opplysninger
som skal inngå i en slik journal. Videre framgår det av § 6 fjerde ledd at opplysninger som er
nevnt i § 7 andre ledd, ikke skal gå fram av offentlig elektronisk journal.69 Slike opplysninger
som er nevnt i § 7 andre ledd skal heller ikke gå fram av journal eller liknende register som et
organ som ikke er omfattet av ordningen etter § 6 første ledd gjør tilgjengelig på internett, jf §
6 fjerde ledd andre punktum.
Kommunene er ikke omfattet av ordningen om offentlig elektronisk journal etter
offentlegforskrifta § 6 første ledd, men har adgang til å publisere offentlig journal (postliste)
på sine hjemmesider. De fleste kommuner har i dag en praksis med å publisere offentlig
postliste med oversikt over innkomne/utgående dokumenter på sine hjemmesider. Når
kommunen velger å publisere offentlig postjournal på internett er de, på bakgrunn av det som
framgår av § 6 fjerde ledd andre punktum, pliktig å følge reglene som gjelder for
tilgjengeliggjøring av journaler på internett, herunder hvilke opplysninger som skal framgå av
en journal, jf. offentlegforskrifta § 6 tredje ledd, og hvilke opplysninger som ikke skal gjøres
tilgjengelig på internett når et organ velger å publisere dokumenter på internett, jf.
offentlegforskrifta § 7.
For at innsynsretten etter offentleglova skal kunne ivaretas må offentlig journal alltid være
ajour. Journalføring må derfor skje kontinuerlig. I stortingsmelding nr. 32 (1997-98) om
offentlighetsprinsippet i forvaltningen har Justis- og politidepartementet tatt for seg gjeldende
rett om journalføring etter offentleglova. Om tidspunktet for journalføringa framkommer
følgende;
«Arkivinstruksen har ikke bestemmelse som uttrykkelig regulerer tidspunktet for når
journalføringen skal finne sted. I og med at journalen er hovedredskapet forvaltningen har til
å holde orden i og kontroll med sine saker og saksavviklingen, må det imidlertid antas at
journalføringen skal skje fortløpende. Også hensynet til offentlighetsprinsippet tilsier dette.»70
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I stortingsmeldingen vises det videre til en uttalelse inntatt i Sivilombudsmannens årsmelding
1995 s. 84 (sak 94-2149) hvor det framkommer at:
«Sett ut fra de hensyn offentlighetsloven skal ivareta, er det åpenbart at normalkravet må
være at journalføringen skjer fortløpende. Det er knyttet en vesentlig offentlig interesse til det
å følge behandlingen av sakene, mens de behandles. Bare dersom offentligheten fortløpende
blir orientert om forvaltningens arbeid – selvsagt med de begrensninger som følger av
offentlighetsloven selv – vil offentligheten ha muligheter for å føre en debatt om og ha
innflytelse på forvaltningens arbeid.»71
I en annen sak som gjaldt tilgjengeliggjøring av postjournaler for innsyn uttalte
Sivilombudsmannen at «utgangspunktet må være at postjournalene så raskt som mulig gjøres
tilgjengelig for innsyn. I noen grad må det imidlertid etter omstendighetene aksepteres at
vedkommende organs eller avdelings arbeidspress etc. gjør at muligheten for innsyn i
postjournalen for den sist innkomne/utgående post kan bli noe forsinket.» I uttalelsen sies det
at en gjennomsnittstid på ca. 3-4 dager kan tjene som et veiledende utgangspunkt. Videre at
forsinkelser på opptil flere uker vanskelig kan aksepteres.72
Forhåndsklassifisering av dokumenter
I følge Rettleiar til offentleglova innebærer forhåndsklassifisering at et dokument blir vurdert
og at det fastsettes at det helt eller delvis skal eller kan og bør gjøres unntak fra innsyn i
dokumentet, uten at det er begjært innsyn i dokumentet. Dette skjer for eksempel ved at
dokumenter som blir sendt ut eller mottatt blir påstemplet at det er gjort unntak fra innsyn
etter en eller annen unntaksbestemmelse i loven.
I en uttalelse fra Sivilombudsmannen sies følgende om hjemmelshenvisning ved
forhåndsklassifisering:
«Mye kan tale for at lovens krav til forvaltningens hjemmelshenvisning ved avslag på
konkrete innsynsanmodninger også bør legges til grunn ved forhåndsklassifiseringer i
journalen. Selv om forvaltningen har plikt til å vurdere spørsmålet om offentlighet på
selvstendig grunnlag når en anmodning om innsyn mottas, må det antas at den vurdering som
i tilfelle ble foretatt da dokumentet ble mottatt eller sendt ut, i betydelig grad også vil kunne
legge føringer for fremtiden. Når dokumenter blir forhåndsunntatt offentlighet, vil det også
kunne føre til at interesserte avholder seg fra å fremme en innsynsbegjæring. Det er derfor
viktig at forvaltningen også ved forhåndsklassifiseringen tenker igjennom problemstillingen.
Kravet om presisering av hjemmelsgrunnlaget for unntak ved forhåndsklassifiseringen vil
kunne bidra til å sikre dette. Informasjonsverdien av journalen vil også bli betraktelig
forbedret ved en presis angivelse av hjemmelen for å unnta dokumentet offentlighet.»73
Det framgår videre av Rettleiar til offentleglova at forhåndsklassifisering av dokumenter skal
som den klare hovedregel ikke forekomme. Bakgrunnen for dette er at slik klassifisering kan
binde opp vurderingene hos organet eller hos andre organer som mottar klassifiserte
dokumenter, når det på et senere tidspunkt kommer et krav om innsyn i dokumentet.
Forhåndsklassifisering vil dermed kunne motvirke regelen om at et organ som får et
innsynskrav skal gjøre en konkret og selvstendig vurdering av kravet, og at innsynsspørsmålet
skal avgjøres ut fra situasjonen på det tidspunktet da innsynskravet blir avgjort. 74
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Forhåndsklassifisering bør bare finne sted for dokumenter og opplysninger der det er klart at
det foreligger taushetsplikt eller der det er på det rene at det kan gjøres unntak, og det ikke er
aktuelt med merinnsyn.75 I de tilfeller hvor det er sannsynlig at omstendighetene vil endre seg
innen rimelig tid, slik at unntaksbehovet vil bli mindre, bør forhåndsklassifisering ikke skje.76
Posthåndtering
Når det gjelder arkivrutiner ved behandling av post og saksdokumenter er dette regulert i
arkivforskriften kap. III A (§§ 3-1 til 3-11). I arkivforskriften § 3-1 framgår det at inngående
post skal leveres til arkivtjenesten. Dersom arkivfunksjonene er desentraliserte, i delarkiv eller
egne journalførende enheter må det fastsettes hvilken enhet av arkivtjenesten som skal motta
post som er adressert til organet uten nærmer spesifikasjon. Videre framgår det av
bestemmelsen at post til organet skal åpnes av arkivtjenesten. Rekommandert post og
verdipost må behandles etter særskilte regler. Det samme gjelder annen post dersom det er
«nødvendig av tryggingsgrunnar, jf. tryggingslova og verneinstruksen, eller for å ivareta
lovbestemd teieplikt», jf. § 3-1 tredje ledd.
Krav til saksbehandlingen av innsynsbegjæringer
Generelt om offentlighet og innsyn
Prinsippet om offentlighet i forvaltningen er blant annet nedfelt i Grunnloven § 100 femte
ledd. Her framgår det at:
«Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene
i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra
hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.»
Offentleglova regulerer retten til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet. Formålet med
offentleglova er å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig. Dette
for å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten
for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Loven skal også
legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon, jf. offl. § 1.
Hvilke organer og virksomheter offentleglova gjelder for framkommer av § 2. Loven gjelder
blant annet for staten, fylkeskommunene og kommunene, og andre rettssubjekt i saker der de
gjør enkeltvedtak eller utferdiger forskrift, jf. § 2 bokstavene a og b.
Hovedregelen er at saksdokument, journaler og liknende register for organet er åpne for
innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Videre kan alle
kreve innsyn i saksdokument, journaler og liknende register til organet hos vedkommende
organ, jf. offl. § 3.
I hvilke tilfeller det skal og kan gjøres unntak fra innsynsretten er regulert i offentleglova kap.
3, §§ 13 til 27. I de tilfeller det er mulig for organet å gjøre unntak fra innsyn («kan» gjøre
unntak fra innsyn), skal organet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn (merinnsyn). I
vurderingen skal organet legge vekt på om hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn
behovet for unntak, jf. § 11. I de tilfeller der det foreligger opplysninger som er underlagt
75
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lovbestemt taushetsplikt (jf. offl. § 13) er merinnsyn utelukket. Opplysninger som er underlagt
taushetsplikt i lov eller medhold av lov, er unntatt fra innsyn.
Avgjørelser som gjelder begjæring om innsyn i dokumenter etter offentleglova er ikke å regne
som enkeltvedtak. Forvaltningslovens regler om saksbehandling av enkeltvedtak kommer
derfor ikke til anvendelse for disse avgjørelsene.77 Hvordan begjæringer om innsyn skal
behandles er regulert i offentleglova kapittel 4.
Innsynskravets form og innhold
Den som vil bruke innsynsretten etter offentleglova må sette fram krav om innsyn. Etter offl.
§ 28 første ledd kan et innsynskrav framsettes skriftlig eller muntlig. Det stilles ikke noe
formkrav til hvordan en innsynsbegjæring skal være. Man kan derfor møte opp personlig for å
be om innsyn, sende brev, e-post, ringe eller sette frem kravet på annen måte. Det stilles heller
ikke noe krav om at den som krever innsyn må identifisere seg.
Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstrekning saker av en
bestemt art, jf. offl. § 28 andre ledd første punktum. Dette innebærer i praksis at den som
krever innsyn må gi en tilstrekkelig beskrivelse av saken vedkommende ønsker innsyn i, slik
at organet kan finne frem til saken uten at det blir urimelig arbeidskrevende.78
I § 28 andre ledd andre punktum er det slått fast at kravet til identifikasjon ikke gjelder når det
blir begjært innsyn i journaler eller liknende register, som enkle postlister. Journaler og
liknende register vil jo nettopp være oversikter over dokumenter fra flere saker, og
identifikasjon av den enkelte saken er da ikke aktuelt.
Hvilket organ som skal avgjøre innsynskravet og hvordan avgjørelsen skal skje
Offentleglova § 29 første ledd første punktum slår fast at det organet som mottar et
innsynskrav skal vurdere kravet konkret og selvstendig. Dette innebærer at organet på
selvstendig grunnlag må avgjøre om det skal eller kan nektes innsyn i dokumentet. Dette
gjelder både når organet selv har utarbeidet dokumentet og når det er mottatt utenfra. Organet
er ikke bundet av avsenderorganet sitt eventuelle standpunkt til innsynsspørsmålet, men må
legge sin egen vurdering til grunn for avgjørelsen. Vurderingen skal skje konkret for det
aktuelle dokumentet på det tidspunktet innsynsspørsmålet blir avgjort.79 Organet kan med
andre ord ikke avslå et innsynskrav med henvisning til at andre organer (eksempelvis
avsenderorganet) har unntatt dokumentet fra offentlighet, eller fordi organet selv har
klassifisert det som unntatt offentlighet på et tidligere tidspunkt.
Når det gjelder hvem som innenfor et organ skal kunne treffe avgjørelser i saker om
dokumentinnsyn har departementet i forarbeidene uttalt at det bør være opp til det enkelte
organ å organisere behandlingen av innsynskrav. Samtidig blir det understreket at allerede det
allmenne kravet til forsvarlig saksbehandling innebærer at det gjelder visse minimumskrav
med hensyn til hvordan saksbehandlingen blir organisert.80 Av Rettleiar til offentleglova
framgår det at hvem som avgjør innsynsspørsmålet innenfor organet vil avhenge av den
interne organiseringen, som er ulik innenfor ulike organ, og hvem som har fått tildelt
myndighet til å gjøre dette. Ved den interne organiseringen av hvem som skal ta stilling til
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innsynskrav må det sikres at det blir lagt opp til rutiner og saksbehandling som gjør at
innsynssakene blir forsvarlig behandlet, jf. prinsippet i forvaltningsloven § 17.81
Saksbehandlingstid
Offentleglova § 29 første ledd andre punktum slår fast at et innsynskrav skal avgjøres «utan
ugrunna opphald». Hva som anses som «utan ugrunna opphald», avgjøres på grunnlag av en
konkret vurdering der man ser hen til sakens vanskelighetsgrad, kravets omfang og organets
arbeidsbyrde for øvrig.82
Innsynskravet skal avgjøres så snart det er praktisk mulig. Vanlige krav bør avgjøres samme
dag som de er mottatt, eller i hvert fall innen en til tre virkedager. Dersom det derimot må
gjøres undersøkelser, kravet reiser vanskelige og tvilsomme spørsmål, eller gjelder store eller
mange dokument, og saken derfor medfører mye arbeid, kan det brukes mer tid til
saksbehandlingen. I slike unntakstilfeller er det lagt til grunn at saksbehandlingstiden etter
omstendigheten kan være på mellom fire til seks virkedager. En saksbehandlingstid som
overstiger åtte virkedager vil normalt måtte regnes som uakseptabel lang. Så lang
saksbehandlingstid kan man vanskelig aksepterer annet enn i helt ekstraordinære tilfeller.83
I denne sammenheng er det grunn til å påpeke at dersom den som har krevd innsyn ikke har
fått svar innen fem arbeidsdager etter at organet mottok kravet, skal dette regnes som et
avslag som kan påklages etter offl. § 32 første ledd, jf. offl. § 32 andre ledd første punktum.
Denne bestemmelsen medfører ikke at det er en maksimumsfrist på fem dager for å avgjøre et
innsynskrav, men innebærer at klagerett kan inntreffe lenge før fristen til å avgjøre et
innsynskrav er ute.84
Dersom saksbehandlingstiden blir svært lang bør forvaltningsorganet, i samsvar med
forvaltningsloven § 11 a andre ledd og prinsippet om god forvaltningsskikk, sende et
foreløpig svar, hvor det redegjøres for årsaken til den lange saksbehandlingstiden.85 Ved å
sende foreløpig svar i saker hvor saksbehandlingstiden blir svært lang, vil man også kunne
motvirke at det blir sendt klage før saken er avgjort i forvaltningsorganet. Foreløpig svar bør
derfor sendes før fristen på fem dager etter § 32 andre ledd er ute. Det er i denne sammenheng
viktig å understreke at foreløpig svar ikke påvirker klageretten som gjelder etter fem dager.
Dette på grunn av at i «svar» etter § 32 andre ledd ligger det et krav om endelig avgjørelse av
innsynskravet og man kan ikke få utsatt dette gjennom et foreløpig svar.86
Avslag og begrunnelse
Dersom det blir gitt avslag (helt eller delvis) på et innsynskrav, skal avslaget være skriftlig, jf.
offl. § 31 første ledd første punktum. Det skal alltid vises til den bestemmelsen som gir
grunnlag for avslaget. Avslaget skal inneholde en helt presis hjemmelshenvisning, ved at det
skal vises til hvilket ledd, punktum, bokstav eller nummer i bestemmelsen som er brukt, jf. §
31 første ledd andre punktum. Dersom grunnlaget for avslaget er lovbestemt taushetsplikt
etter offentleglova § 13, skal organet også vise til relevante særbestemmelser (i vedkommende
lov eller forskrift) som pålegger taushetsplikt. Videre skal avslaget opplyse om retten til å
klage og om klagefristen. Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet underretning om avslaget
81

«Rettleiar til offentleglova» (G-2009-419) s. 163.
Ot.prp.nr.102 (2004-2005) s. 101.
83
Ot.prp.nr.102 (2004-2005) s. 101.
84
«Rettleiar til offentleglova» (G-2009-419) s. 175-176.
85
«Rettleiar til offentleglova» (G-2009-419) s. 164.
86
«Rettleiar til offentleglova» (G-2009-419) s. 176.
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har kommet fram til den som har krevd innsyn, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd første
punktum, jf. offentleglova § 32 tredje ledd andre punktum.
Hvordan organet skal gi innsyn
Organet fastsetter ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling hvordan et dokument skal
gjøres kjent. Det kan kreves papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet, jf. offl. § 30.
Den som har krav på innsyn vil så langt det er praktisk mulig ha krav på papirkopi eller
elektronisk kopi, uten avgrensning med hensyn til omfang når det gjelder størrelsen på
dokumentene eller tallet på dokumenter.87
Journalføring og arkivering av dokumenter i innsynssaker
En innsynsbegjæring som er fremsatt per brev, e-post eller på annen måte er dekket av
dokumentbegrepet i offl. § 4 andre ledd, og er å anse som «saksdokument for organet» i
relasjon til arkivforskriften § 2-6 første ledd. Det samme gjelder for organets utgående
avgjørelse i innsynssaken. For at journalføringsplikten etter arkivforskriften § 2-6 skal inntre,
må det aktuelle dokumentet også være «gjenstand for saksbehandling» og ha «verdi som
dokumentasjon». Etter offentleglova § 29 skal et organ som mottar et innsynskrav vurdere
kravet konkret og selvstendig. Videre skal kravet avgjøres uten ugrunnet opphold. Det må på
denne bakgrunn legges til grunn at et innsynskrav skal være gjenstand for saksbehandling hos
organet. Det må videre legges til grunn at et innsynskrav, organets avgjørelse og andre
dokumenter knyttet til behandlingen av innsynssaken har verdi som dokumentasjon, da slike
dokumenter for eksempel vil kunne ha betydning for å dokumentere organets praksis i saker
om dokumentoffentlighet eller ved en eventuell klage til Sivilombudsmannen.88
På denne bakgrunn skal inngående og utgående korrespondanse (dokumenter) journalføres og
arkiveres i tråd med arkivforskriftens bestemmelser.

87

Ot.prp. nr. 102 (2004-2005) s. 151 og «Rettleiar til offentleglova» (G-2009-419) s. 165.
Se uttalelse i SOMB-2008-14 (Sak 2008/171) som omhandler arkivering og journalføring i saker om
dokumentinnsyn, og hvor Sivilombudsmannen redegjør for kravene.
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Vedlegg 3: Tabeller
Tabell 5: Bruk av arkivkoder i postjournalen

Bruk av K-koder (arkivnøkkel) i offentlig postliste (journal)
sidene 101-110 og 301-310
Dokumentets innhold
Støttekontakter, 2014 89
Nedbemanning i Kvalsund kommune
Kontroll av elektriske anlegg

Journalen
F16
475
S00

Arkivnøkkelen
F
4
S

X47
X47
614 &49
G0

X
X
6
G

223

2 (U)

A70
U43

A (B)
U (L)

223

2 (U)

F16
G/BNR
14/71
420

F
G/BNR 14/71
(L)
4

V0

V

V1
232 &02
232 &02

V
2
2

H12
F20
H01

H
F
H

Møte i omsorgs- og oppvekstutvalget den
26.03.2014

DATO
033

0

Leasing av biler til pleie og omsorg 2014
Anmodning om høringsuttalelse – opprettelse
av ny matrikkelenhet – G/BNR: 8/57-K

651 &53
G/BNR
8/57-K

6
G/BNR 8/57-K
(L)

90

Vedr pålegg – gatelys tappen svingen

Skiftesak – 11 054880DFA
Overføring av vergemål og økonomiske midler
Renhold 2014
Folkehelseinstituttet – 2014
Influensavaksine for sesongen 2014/15 til anbefalte
målgrupper

Søknad om finansiering – alpintilbud på Skaidi
SV: utbetaling 2013 KK

Plan for kvalitetsutvikling, RSK 2014 – 2018
Fortøyningsanlegg for akvakultur for lokalitet
Olderfjord, Vargsundet i Kvalsund kommune
Dispensasjonssøknad for endring av fortøyningsanlegg

Søknad om tilskudd til kjøp av ny traktor
Reidar Svendsen
Anmodning om utbetaling av tilskudd

Støttekontakter, 2014
Tillatelse til tiltak – Tove Høpner GNR 14/71
Arealoverføring
Åpne jobbsøknader 2013/2014
Søknad på jobb i Kvalsund kommune

Landbruksforvaltningen for Kvalsund,
Hammerfest, Hasvik og Måsøy
Landbruksrelatert undervisningsopplegg 2014
Eiendomsskatt 2014
Eiendomsskatt 2014 – klage på takst GNR 23
BNR 78
Opphold sykehjem 2014
Hjemmetjenester 2014 91
Pasientsikkerhet 2014
Svar - pasientskader

Søknad om deling av eiendommen «Fagertun»
89

Totalt 15 registrerte journalposter vedrørende Støttekontakter 2014. Alle med samme arkivkode.
Totalt 6 registrerte journalposter vedrørende Nedbemanning i Kvalsund kommune. Alle med samme arkivkode.
91
Totalt 12 registrerte journalposter vedrørende Hjemmetjenester 2014. Alle med samme arkivkode.
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Vedr. Kvalsundveien 185 – grenser mot nabo
Kvittering for mottatt forkynning

Vedr. Kvalsundveien 185 – grenser mot nabo
Begjæring om fristforlengelse

Kompetansemidler 2015, tildeling Kvalsund
kommune 2014
Tillatelse til tiltak GNR 8/57
Søknad om deling av eiendom fagertun

Budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017
Reguleringsplan-adkomstvei Bjørnlia nord
Masseuttak på Laudun til E6 Okselv bru
Forkynning av rettsbok
Hjemmetjenester 2014
Meldeskjema Else Nikoline Andersen
Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett – Skjå
GNR. 7/95

G/BNR
8/292
G/BNR
8/292
43

G/BNR 8/292
(L)
G/BNR 8/292
(L)
4

G/BNR
8/57
151
L12
Q10
U75
F20
M76
G/BNR
7/95-K

G/BNR 8/57 (L)

G/BNR
8/448-K
L12
G/BNR
24/125
L03

G/BNR 8/448-K
(L)
L
G/BNR 24/125
(L)
L

223

2

202

2

L12
030 &23

L
0

G/BNR
7/43

G/BNR 7/43 (L)

G/BNR
23/87

G/BNR 23/87
(L)

G/BNR
11/13

G/BNR 11/13
(L)

G/BNR
8/274-K
519

G/BNR 8/274-K
(L)
5 (0/1)

410
410
G/BNR
8/448

4
4
G/BNR 8/448
(L)

1
L
Q
U
F
M
G/BNR 7/95-K
(L)

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Søknad om rammetillatelse – G/BNR 8/448-K
Søknad om ansvarsrett

Detaljregulering for Turnes og Danielsvika
Deling/rekvisisjon av oppmålsforretning
Oppnålingsforretninger 2014 i Kvalsund kommune

Søknad om tillatelse etter plan- og
bygningsloven-gapahuk
Oppnevning som settefylkesmann-klage på innvilget
dispensasjon

Søknad om dekning av omkostninger ved
huskjøp
Kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten 2014
Detaljregulering for Turnes og Danielsvika
Kommunereformen
Invitasjon til møte om kommunereformen

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
7/43-K
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
23/87-K
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
11/13-K
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
8/274-K
Lønnspolitisk plan 2014-2016
Lønnspolitisk plan vedtatt 19.06.2014

Personalmappe
Personalmappe
Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
8/448-K
Retur av tinglyst dokument
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Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
8/448-K

G/BNR
8/448

G/BNR 8/448
(L)

G/BNR
8/37-343

G/BNR 8/37343 (L)

G/BNR
24/1/52

G/BNR 24/1/52
(L)

G/BNR
8/434-K

G/BNR 8/434-K
(L)

G/BNR
23/134/1K
G/BNR
11/5

G/BNR
23/134/1-K (L)

G/BNR
23/133-K
G/BNR
11/5

G/BNR 23/133K (L/2)
G/BNR 11/5 (L)

G/BNR
11/5

G/BNR 11/5 (L)

G/BNR
15/2-K

G/BNR 15/2-K
(L)

G/BNR
14/36

G/BNR 14/36
(L)

G/BNR
14/36

G/BNR 14/36
(L)

K2

K

G/BNR 23

G/BNR 23 (L)

G/BNR
8/292
G/BNR
9/114
H12

G/BNR 8/292
(L)
G/BNR 9/114
(L)
H

F20
613

F
6 (K)

230
230

2
2

Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR:
8/3 og 343
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet GNR
24/1/52
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet G/BNR
8/434
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet G/BNR
23/134/1-K
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
11/5-K

G/BNR 11/5 (L)

Retur av tinglyst dokument

Klage av eiendomsskatt G/BNR 23/133-K
Melding om politisk vedtak – klage av eiendomsskatt

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR
11/5-K
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR:
11/5-K
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – G/BNR:
15/2-K
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet G/BNR:
14/36
Retur av tinglyst dokument

Egenerklæring om konsesjonsfrihet G/BNR:
14/36
Retur av tinglyst dokument

Høring av forslag til forskrift om fremmede
organismer
Detaljreguleringsplan for adkomst til
eiendommene GNR.23 BNR.15-129-131
Forslag til privat reguleringsplan for adkomstvei…
førstegangsbeh.

Vedr. Kvalsundveien 186- grenser mot nabo
Tilsvar i småkravsprosess

Søknad om næringstomt – G/BNR 9/114-K
Retur av tinglyst dokument

Opphold sykehjem 2014
Svar-søknad om avlastningsplass

Hjemmetjenester 2014
Samlemappe – utleieboliger 2014
Klage på forsøpling

Vederlag for opphold i institusjon 2014
Vederlag for opphold i institusjon 2014
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Opphold sykehjem 2014
Tillatelse til tiltak GNR 8/57
Uttalelse til fradeling

Tillatelse til tiltak GNR 8/57
Vedlegg til sak 14/484-1 - nabovarsel

H12
G/BNR
8/57
G/BNR
8/57

H
G/BNR 8/57 (L)
G/BNR 8/57 (L)

Forklaringer:
1. Journalen = Den faktisk oppgitte arkivkoden for dokumentoppføringen i journalen
2. Arkivnøkkel = første tall/bokstav i arkivkoden som dokumentet sorterer under
3. Tall/bokstaver oppgitt i parentes er alternative arkivkoder for oppføringen
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