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Saksopplysninger
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og arkivleder gav kontrollutvalget en orientering vedrørende kommunens arbeid med
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kommunerefonnen, sikring av klientopplysninger i elektroniske sakssystem og øvrige arkiv. Som
følge av denne gjennomgangen vedtok kontrollutvalget den 11.9.15 i sak 012/15 å endre
prioritering i henhold til plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015. I stedet for en gjennomgang av
innkjøpsornrådet ble temaet  "Arkivljenesten, samordning og dokumentasjonssikkerhet ” satt inn
som nytt prosjekt.

Hovedproblemstillingen som er besvart i denne forvaltningsrapporten er i hvor stor grad
arkivtjenesten  i Overhalla kommune  tilfredsstiller kravene  i  lov, forskrift og egen arkivplan.
For å belyse dette har revisjonen blant annet sett på organisering, ressurser, rutiner og samordning
av arkivtjenesten.
Videre er det sett på dokumentsikkerhet, arkivlokaler og tilsyn av disse.

I  forhold til avsnittet om ”organisering og samordning av arkivtjenesten " er revisors oppfatning
at overordnet ansvar og daglig ledelse av arkivarbeidet er plassert i tråd med arkivforskriften.
Samordning mellom sentral arkivenhet og OBUS, samt teknisk enhet fremstår som god, men
kunne med fordel i større grad vært klarlagt ovenfor helse- og omsorgstjenesten ved
Helsesenteret. Kommunen har en arkivplan som inneholder rutiner for arkivarbeidet, men planen
er imidlertid ikke ajourført og mangler blant annet noe informasjon tilknyttet dagligarkiv/aktive
arkivserier, samt fonnalisering av ansvaret for elevsaker. Revisors inntrykk er at arkivleder har
gjennomført opplæring i ePhorte blant kommunens ansatte, men at det foreligger et
forbedringspotensial i videreforrnidlingen av arkivplanens innhold og viktigheten av å joumalføre
arkivverdige e-poster ut til arkivenhetene.

Når det gjelder avsnittet om "dokumentsikkerhet, tilsyn og avlevering av depot" er revisors
oppfatning at arkivlokalene på OBUS og ved Helsesenteret ikke er meldt inn til Statsarkivet, og at
det foreligger manglende vurdering av om lokalene tilfredsstiller arkivforskriften.

Tilsyn med kommunens arkivlokaler foretas ikke i henhold til arkivplanen. Samtlige av arkivene i
ytre enheter har et forbedringspotensial i forhold til at arkivskap skal være låst for andre enn
personer med tjenelig og rettmessig behov for tilgang. Teknisk enhet og helse- og
omsorgstjenesten ved Helsesenteret har ikke levert depotrnateriale som er eldre enn 25 år og
oppfyller dermed ikke bestemmelsen i arkivplanen på dette punktet.

Steinkjer 10.05.2016

3



FORVALTNINGSREVISJON

ARKIVTJENESTEN
Samordning og dokumentsikkerhet

OVERHALLA KOMMUNE

01.05.2016



KomRev Trøndelag IKS

FORORD

KomRev Trøndelag IKS har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag

fra kontrollutvalget i Overhalla kommune. Prosjektet er gjennomført i perioden
november 2015 til medio mars 2016.

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr  4.  Forvaltningsrevisjon
innebærer å gjøre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse

og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetningerl.

Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRF s standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001.

Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Overhalla kommune, jf

kommuneloven  §  79 og § 6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke

tilliten til vår uavhengighet og objektivitet.

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder Johannes O. Nestvold,

prosj ektmedarbeider Rikke Haave og kvalitetssikrer Unni Romstad.

Vi takker alle som har bidratt med informasjon i prosjektet.

En oversikt over tidligere gjennomførte prosjekter fra KomRev Trøndelag IKS finner
du på vår hjemmeside www.krt.no.

Steinkjer, 09.05.16

'l

bul-blad' For

Unni Romstad Johannes O. Nestvold

Oppdragsansvarlig revisor Prosjektleder

fiwafww

l Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv (revisjonsforskrifien) §  7
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O.  SAMMENDRAG
Bakgrunnen for denne forvaltningsrevisjonen er at administrasjonen den 11.9.15 ved

serviceleder og arkivleder gav kontrollutvalget en orientering vedrørende

kommunens arbeid med kommunereformen, sikring av klientopplysninger i

elektroniske sakssystem og øvrige arkiv. Som følge av denne gjennomgangen vedtok

kontrollutvalget den 11.9.15 i sak 012/15 å endre prioritering i henhold til plan for
forvaltningsrevisjon 2012-2015.  I  stedet for en gjennomgang av innkjøpsområdet ble
temaet ”Arkivtjenesten samordning og dokumentasjonssikkerhet” satt inn som nytt
prosjekt.

Hovedproblemstillingen som er besvart i denne forvaltningsrapporten er i hvor stor

grad arkivtjenesten i Overhalla kommune tilfredsstiller kravene i lov, forskrift og

egen arkivplan. For å belyse dette har vi blant annet sett på organisering, ressurser,
rutiner og samordning av arkivtjenesten. Videre har vi sett på dokumentsikkerhet,

arkivlokaler og tilsyn av disse.

F remgangsmåten vi har benyttet er intervju med rådmann og arkivleder i kommunen,
intervju med arkivmedarbeidere i ytre arkivenheter, samt befaring på aktuelle

arkivlokaler. Videre har vi foretatt en dokumentgj ennomgang av kommunens inteme

rutiner på området.

I forhold til avsnittet om ”organisering og samordning av arkivtjenesten ” er revisors
oppfatning at overordnet ansvar og daglig ledelse av arkivarbeidet er plassert i tråd
med arkivforskriften. Samordning mellom sentral arkivenhet og OBUS, samt teknisk

enhet fremstår som god, men kunne med fordel i større grad vært klarlagt ovenfor

helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret. Kommunen har en arkivplan som

inneholder rutiner for arkivarbeidet, men planen er imidlertid ikke ajourført og

mangler blant annet noe informasjon tilknyttet dagligarkiv/aktive arkivserier, samt

formalisering av ansvaret for elevsaker. Revisors inntrykk er at arkivleder har
gjennomført opplæring i ePhorte blant kommunens ansatte, men at det foreligger et
forbedringspotensial i videreforrnidlingen av arkivplanens im1hold og viktigheten av

å joumalføre arkivverdi ge e-poster ut til arkivenhetene.

Når det gjelder avsnittet om "dokumentsikkerhet tilsyn og avlevering av depot” er

revisors oppfatning at arkivlokalene på OBUS og ved Helsesenteret ikke er meldt inn
til Statsarkivet, og at det foreligger manglende vurdering av om lokalene

tilfredsstiller arkivforskriften. Tilsyn med kommunens arkivlokaler foretas ikke i
henhold til arkivplanen. Samtlige av arkivene i ytre enheter har et
forbedringspotensial i forhold til at arkivskap skal være låst for andre enn personer

med tjenelig og rettmessig behov for tilgang. Teknisk enhet og helse- og
omsorgstjenesten ved Helsesenteret har ikke levert depotmateriale som er eldre enn

25  år og oppfyller dermed ikke bestemmelsen i arkivplanen på dette punktet.
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Revisors anbefalinger er  dermed  som følger:

Kommunen bør sørge for å ajourføre sin arkivplan slik at organiseringen av
arkivtjenesten kommer tydelig frem, samt at ansvarsområder er klargjort.

Kommunen bør sørge for at arkivmedarbeidere og saksbehandlere er kjent
med ansvar, oppgaver og rutiner på området.

Kommunen bør sørge for å iverksette tiltak slik at det kun er personale med

tjenelig og rettmessig behov som har tilgang til sensitive personopplysninger.

Kommunen bør påse at rapportering om og vurdering av egne arkivlokaler
gjøres i henhold til arkivforskriftens bestemmelser.

Kommunen bør påse at bestemmelsene om avlevering til depot følges opp.

Arkivtj enesten  -  Samordning og dokumentsikkerhet 5
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1.lNNLEDNING

1.1 Bestilling
På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon 2012-20152 har kontrollutvalget i

Overhalla kommune bestilt en forvaltningsrevisjon av tema ”Arkivtjenesten

samordning og dokumentasjonssikkerhet

Kontrollutvalget vedtok prosjektplan for prosjektet i  sitt  møte den 16.11.15 sak
22/15. Fokus i prosjektet er samordning og dokumentsikkerhet.

1.2 Bakgrunn
Bakgrunn for prosjektet er orienteringen fra administrasjonen ved serviceleder og

arkivleder i kommunen vedrørende kommunens arbeid med kommunereformen,

sikring av klientopplysninger i elektroniske sakssystem og øvrige arkiv. Her kom det

blant annet frem at arkivtjenesten har hatt utfordringer med samordningen, blant
annet opp mot helse og omsorg, samt at det ble stilt spørsmål om kravene til

arkivlokaler er overholdt.

Kontrollutvalget vedtok ll.9.l5 sak 012/1 5 å endre prioritering i henhold til Plan for
forvaltningsrevisjon 2012-2015.  I  stedet for en gjennomgang av innkjøpsområdet ble

temaet "Arkivtjenesten samordning og dokumentasjonssikkerhet” satt inn som nytt
prosjekt.

1.3 Problemstillinger
Følgende hovedproblemstilling er besvart i undersøkelsen:

I hvor stor grad tilfredsstiller arkivtjenesten i Overhalla kommune kravene i lov,
forskrift og egen arkivplan?

Følgende undertemaer er gjennomgått for å besvare undersøkelsen:

0  Organisering

0  Ressurser

0  Samordning

0  Rutiner

0  Dokumentsikkerhet

0  Arkivlokaler

0  Tilsyn og oppfølging

1.4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som kommunens praksis vurderes opp
mot. Revisjonskriteriene er fordelt på to underavsnitt med overskriftene

2  Vedtatt i kontrollutvalget dato/sak og i kommunestyret dato/sak
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”Organisering og samordning av arkivtjenesten” og ”Dokumentsikkerhet, tilsyn og

avlevering til  depot”.  Kildene til rapportens revisjonskriterier er noe endret i forhold
til fremstillingen i Vedtatt prosjektplan datert 16.11.15 sak 22/15. Årsaken til dette er

at vi har funnet ytterligere kriterier i andre kilder som kan bidra til å belyse våre
problemstillinger.

I dette prosjektet er kriteriene hentet fra:

0 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

0 Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften)

0 Forskrift om pasientjoumal

0 Kommunens elektroniske arkivplan. http://overhalla.arkivplanno

Revisjonskriteriene er utledet i  vedlegg 1, samt følger punktvis under de enkelte

problemstillingene.

1.5 Metodisk tilnærming og gjennomføring
Prosjektet er gjennomført i perioden november 2015 til mars 2016. Rapporten bygger

på informasjon innhentet gjennom metodene dokumentgj ennomgang, intervju og

befaring (observasjon).

Intervju
Følgende er intervjuet i forbindelse med prosjektet:

0 Rådmann i Overhalla kommune

0 Arkivleder arkivtj enesten kommunehuset

0 Arkivmedarbeider Overhalla bame- og ungdomsskole

0 Arkivmedarbeider teknisk

0 Arkivmedarbeidere helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret

0 Enhetsleder hj emmetj enesten

Intervju med arkivleder og rådmannen er gjennomført på kommunehuset.
Disposisjon med temaer for intervjuet er oversendt i god tid før møtet.
Samtalen er basert på utarbeidet intervjuguide. Arkivmedarbeidere i ytre

arkivtjenester er intervjuet på sine enheter. Samtalene er også her basert på utarbeidet
intervjuguide. Referat fra intervju er verifisert av informantene i etterkant for å rette
opp eventuelle faktafeil og misforståelser.

Dokumentgj ennomgang

Referanselista viser hvilke skriftlige dokumenter vi har brukt som kilder. Den består
av følgende litteratur:

0 Lover, forskrifter

0 Litteratur tilknyttet arkivtj enesten

0 Kommunens egne rutiner

0 Relevante nettsider

Arkivtjenesten  -  Samordning og dokumentsikkerhet 7
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Befaring/observasjon
Revisor har vært på befaring ved arkivlokaler tilknyttet kommunehuset, teknisk

enhet, Overhalla barne- og ungdomsskole og helse- og omsorgstjenesten ved

Helsesenteret.

Samlet vurdering av datagrunnlag og metode

Vi mener det har vært tilstrekkelig å intervjue rådmann, arkivleder og

arkivmedarbeidere i kombinasjon med vår dokumentgjennomgang og observasjon.

I tilknytning til revisjonskriteriet om etablering av rutiner for kvalitetssikring av
arkivtjenesten har vi kun sett på om kommunen har etablert rutiner på området, ikke
hvorvidt disse etterleves.

Vi har ikke besøkt samtlige arkivlokaler i kommunen, dette da vi mener data fra
utvalgte arkivenheter vil kunne danne grunnlaget for generelle vurderinger av

kommunens arkivtjeneste.

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et
tilstrekkelig grunnlag til å svare på problemstillingene.

2.  ORGANISERING OG SAMORDNING AV

ARKIVTJENESTEN

2.1 Revisjonskriterier
I forbindelse med vår gjennomgang av temaet organisering har vi utledet og

operasjonalisert følgende revisjonskriterier (vedlegg 1):

ø Det overordnede ansvaret for arkivtjenesten skal være tillagt
administrasjonssjefen

ø Arkivtjenesten skal være under daglig ledelse  av en  arkivleder

ø Arkivtjenesten skal være felles for kommunen

ø Arkivmedarbeidere skal holde oversikt over dokumentasjon i fysiske arkiver
og databaser.

ø Kommunen skal ha en ajourført arkivplan med rutiner for arkivarbeidet

ø Arkivleder skal gi nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging innenfor
arbeidsområdene

ø Det skal foreligge rutiner for kvalitetssikring av arkivtjenesten

Arkivtjenesten  -  Samordning og dokumentsikkerhet 8
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2.2 Data

2.2.1 Overordnet ansvar og daglig ledelse av arkivtjeneste
I Overhalla kommune er det overordnede ansvaret for kommunens arkiv,

organisering og oppfølging av arkivarbeidet  i forhold  til lov og forskrift tillagt
rådmannen3. Arkivtjenesten inngår som en del av rådmannens stabs- og
støttefunksjoner. Arkivtjenestens er lokalisert i kommunehuset i l. etasje og er
kommunens servicesenter og felles postmottak.

Figur  1.  Organisasjonskart Overhalla kornmune.

Fagsjef oppvekst

Rådmann Fagsjef helse/sos.

Rådmanns- _
funkspnen Personalsjef

Økonomisjef

Stabs- og støttefunksjoner:
IT, økonomi, Servicesenter

Skage Ranemsletta Moamarka Hjemme-
barnehage barnehage barnehage tjenester Teknisk

Tjeneste-
enheter

Hunn Overhalla barne- og Overhalla Helse og Kultur
skole ungdomsskole svkeheim familie

Kommunens arkivleder har det daglige ansvaret for arkivtjenesten i hele  kommunen.
Vedkommende har hjelp av arkivmedarbeider på teknisk avdeling med registreringen

av post en dag i  uken, ellers er det arkivleder selv som tar seg av arbeidet. I tillegg
finnes det arkivmedarbeidere i ytre virksomheter. Det er anslått at det til sammen er

en 90  %  stillingsressurs som jobber med arkivtjenester på Servicesenteret. Arkivleder
uttaler at dette er ansett som tilstrekkelig med tanke på at det meste av gammelt
arkivmateriale nå er ryddet på plass. Det er også merkbart mindre post som kommer
inn til kommunen på grunn av at e-poster går direkte til saksbehandlere, og disse kan
legges direkte over i saksbehandlersystemet. Dette omtales nærmere i avsnitt 2.2.4

om opplæring, veiledning og oppfølging.

2.2.2 Samordning av felles arkivtjeneste
Arkivmaterialet som foreligger i kommunen har tradisjonelt to funksjoner. En
primær funksjon som rettslig og forvaltningsmessig dokumentasjon og en sekundær

3 Arkivplanen under  avsnitt om rådmannens ansvar.
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funksjon som dokumentasjon som har kulturell og forskningsmessig verdi. Disse

funksjonene er gjeme knyttet opp mot forskjellige faser i det man kaller

arkivmaterialets  livssyklus.

Figur  2. Arkivmaterialets livssyklus".

v  Første fase i arkivmaterialets Iivssyklus

v  Hvor dokumenter er til behandling eller i annen
aktiv bruk hos den arkivskapende.

v Andre fase  i  arkivmaterialets Iivssyklus

v  Hvor dokumentene fortsatt er hos arkivskaper,
men  brukes  mer sporadisk  eller  minimalt, og
derfor gjerne settes bort på et mindre
tilgjengelig sted

v Siste fase i arkivmaterialets Iivssyklus

v Hvor dokumentene ikke lenger brukes av
arkivskaper (med visse unntak), og vanligvis skal
være avlevert til en egen depotinstans

I tillegg til arkivtjenesten som er lokalisert på Servicesenteret er kommunen

organisert i mindre arkiver tilknyttet enhetene. Overhalla kommune har følgende

arkivenheter:

v  Arkiv på teknisk enhet, med eiendoms- og husbankarkiv

v  Arkiv på helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret med klient-, personal-

og vedtaksmapper

v  Arkiv på skolene med elev- og personalmapper

2.2.2.1 Overhalla barne- og ungdomsskole

For Overhalla barne- og ungdomsskole (OBUS) er arkivarbeidet lagt til sekretær som

er ansatt på enheten. Sekretær har blant annet ansvaret for elevmappene og
personalmappene som gjelder for skolens elever og ansatte. Dersom en lærer skriver

et dokument som skal joumalføres, må sekretær skanne og joumalføre dette i det
elektroniske post- og arkivsystemet og legge papirkopi i elevmappen. Ved søknad fra

elever om fri, som f.eks. kommer på e-post til rektor, fyller rektor ut et svarskjema
som arkivmedarbeider så skanner ogjournalfører i ePhorte. Referater og anbefalinger

fra PP-tjenesten og bame- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk journalføres og
arkiveres i ePhorte før det sendes svar til foreldre.

4  Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Fonnes, lvar. Kommuneforlaget, Oslo  2000.  s  29.
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Ved OBUS er det sekretær, spesialpedagogisk koordinator, assisterende rektor og

rektor som er definert som brukere av ePhorte. Det er ingen lærere som bruker
systemet. Dette gjør at det er behov for å oppbevare papirkopier av all

dokumentasjon i elevmapper. Sekretær gir uttrykk for at alle ansatte på skolen vet at
«alt» skal inn i ePhorte og kommer til henne med det meste. Det hender imidlertid at

det ved utgående svar vises til inngående e-post som ikke er joumalført. Arkivleder i

kommunen sa at arkivverdig post til OBUS åpnes og joumalføres på kommunehuset,
mens post som ikke er arkivverdig legges i posthyllen til henting.

2.2.2.2 Teknisk enhet

Teknisk avdeling i Overhalla kommune har egen konsulent/arkivmedarbeider.
Avdelingen er lokalisert i 3. etasje i kommunehuset. Saksbehandlere på teknisk enhet

benytter saksbehandlingssystemet ePhorte i tilknytning til sin saksbehandling. Som
tidligere nevnt arbeider arkivmedarbeider på teknisk enhet også en dag i uken med
joumalføring av post for postmottaket. All joumalføring av innkommet post til
teknisk avdeling skjer i sentral arkivenhet i Servicesenteret. Post som leveres på

avdelingen sendes til Servicesenteret for joumalføring. Unntaket er hvis det er

opprettet en mappe på en sak i ePhorte. Da kan saksbehandler selv føre inn

dokumenter, e-post etc.

2.2.2.3 Helse- og omsorgstjenestene ved Helsesenteret

Ved helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret er det ansatt to sekretærer som har

turnusplanlegging som sine hovedoppgaver, samt henting og fordeling av post til

ledere ved tjenesten. Saksbehandler for institusjons- og hjemmetjenesten joumalfører
det som omhandler søknader og post angående pasienter. Arkivleder i kommunen
fortalte at post til helsesøster og lege, hvor helseforetaket er avsender, sendes uåpnet

til Helsesenteret. Det kommer ikke post fra Helsesenteret til kommunehuset for
joumalføring.

Saksbehandlere ved helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret bruker
fagprogrammet Profil til å registrere søknader og oppbevare opplysninger om
pasientene. Hver pasient er registret med en brukeridentitet, og alt som gjelder

pasienten ligger her. Søknader stemples ved mottagelse og joumalføres fortløpende.
Det er utarbeidet egne rutiner for arkivarbeidet på helse- og omsorgstjenesten.

Ansatte her bruker bare ePhorte i forbindelse med ansettelse av vikarer en gang i
året.

Kommunens arkivleder mener at søknader om tjenester som føres inn i Profil også

burde vært ført inn i ePhorte. ePhorte og Profil er ikke integrert med hverandre, slik
at det kun er det som føres inn i ePhorte som kommer ut på postlisten. Etter at Profil
har fått godkjent arkivfunksjon (NOARK 5) ser enhetsleder for hjemmetjenesten

ingen grunn til at dokumenter for tjenesten skal lagres i ePhorte. Hennes inntrykk er
at Profil-kommunene i nærområdet også har denne praksisen.
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Revisor har fått en kopi av søknadsskjema for "søknad om tjenester" som benyttes

av hjemmetjenesten. Her fremgår det at søknaden skal sendes direkte til

Helsesenteret og ikke til postmottaket på kommunehuset. I inteme rutiner for  ”post,

sak og møtebehandling" på Helsesenteret er det gitt at ”Det er viktig at kommunen
utarbeider rutiner for mottak og videreformidling av søknader internt, slik at de
interne rutinene i kommunen ivaretas på en trygg måte

2.2.3  Arkivplan
Overhalla kommune har i dag en elektronisk arkivplan. Arkivplanen er et
administrativt verktøy som ble innført i kommunen i 2007/2008. Planen er utarbeidet

i samarbeid med Midtre Namdal Samkommune. Oppsettet for planen er fast, og det er
lagt inn data om de ulike arkivenhetene med informasjon om hvilket arkivmateriale
som omfattes. Videre gir planen en innføring i hvilke lover og regelverk som gjelder

på området, samt angir rutiner for blant annet posthândtering, skjerming,
kvalitetssikring m.v.

Tabell 1. Oversikt over dagligarkiv/uktive arkivseriei' for Overhalla  kommune.

     

Dagligarkiver/aktive Arkivets  innhold: Fysisk  plassering:
arkivserier:
"' W' A  Søknader om startlån Elektronisk lagring i

database, samfunnshuset i
Namsos

Vi joumalfører for miljø- Elektronisk lagring i
og landbruk database, samfunnshuset i

Namsos

Møteinnkallinger, Elektronisk lagring i
møteprotokoller og vedtak
for alle styrer, råd og utvalg
Dokumenter vedr.
gårdseiendommer i Fosnes,
Namdalseid, Namsos og
Overhalla
Dokumenter vedr.
reguleringsplaner og
li ende

Dokumenter vedr. de
enkelte eiendommer i
Overhalla kommune
Mapper på hvert bam i
skole og barnehage

'I Dokumentasjon vedr. hver
enkelt ansatt i Overhalla

-  “j kommune, samt ansatt i
Midtre Namdal
Samkommune
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database, samfunnshuset i
Namsos

Elektronisk lagring i
database, samfunnshuset i
Namsos

Lagres på papir v/teknisk
avdeling

Originalene oppbevares i
papirarkivet ved teknisk
avdeling
Elektronisk lagring i
database, samfunnshuset i
Namsos. Før l.2.2007 er
alle elevmapper.

Elektronisk lagring i
database i Namsos
kommune.
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Arkivverdige dokumenter Elektronisk lagring i
database, samfunnshuset i
Namsos.

  
i Kilde. Overlialla kommune sm arkivplan.

Revisor kan ikke registrere at arkivtypen  ”pasientarkiv  ” eller arkivområder tilknyttet

”helsetjenester” er omtalt i oversikten over dagligarkiv/aktive arkiv. Ytterligere er
det beskrevet at personalarkiv er lokalisert elektronisk i Namsoss .

Arkivplanen har også egne ”Retningslinjer for arkivering av elevsaker

Utgangspunktet er, i følge arkivplanen, at rektor er ansvarlig for alle dokumenter

vedrørende elevene. Av planen fremgår det at det er anledning til å delegere dette

ansvaret til blant annet skolesekretær. I telefonsamtale med arkivleder den 14.02.16

er det opplyst at slik delegasjon ikke er formelt gjennomført. Som nevnt tidligere er
det daglige ansvaret for elevmappene lagt til arkivmedarbeider på OBUS, jfr. avsnitt
2.2.2.1.

Kommunene i Midtre Namdal har forsøkt å utarbeide arkivplaner med tilnærmet like
rutiner for arkivtjenestene. Kommunenes systemansvarlige for
saksbehandlersystemet møtes og utveksler erfaringer, samordner og lærer av
hverandre. Det avholdes møter for dette ca to ganger i året. Vedlikeholdet av

arkivplanen gjøres av arkivleder etter behov. Dette skjer ikke alltid i samarbeid med
Midtre Namdal samkommune. Arkivleder uttaler at arkivplanen per dags dato ikke er
komplett, og revisor har ikke fått noen signaler på når dette arbeidet er tenkt sluttført.
I forhold til personalarkiv er fysisk lokalitet oppgitt til ”Elektronisk lagring i

database i Namsos  kommune”.  Det er opplyst fra arkivmedarbeideme på henholdsvis
OBUS og helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret at personalmapper er

lokalisert fysisk også på de enkelte arkivenhetene, jfr. avsnitt 3.2.4.

Arkivplanen omtaler ikke bare arkivansvaret for arkivleder og dennes medarbeidere,
men også for saksbehandleme i kommunen. Dette gjelder blant annet post- og e-
postbehandling, at riktig hjemmel er benyttet på dokumentasjon som unntas
offentlighet, utvalgsbehandling og generelle regler for saksbehandling m.v.

2.2.4 Opplæring, veiledning og oppfølging
Det er arkivleder som har ansvaret for opplæringen av ansatte og nytilsatte innenfor
arkiv, mens ansvaret for opplæring i saksbehandlingsregler påhviler den fungerende

leder ved den enkelte avdeling.

Ved oppstart får nytilsatte opplæring i saksbehandlersystemet og en innføring i
aktuelle rutiner fra arkivplanen, dette selv om planen i seg selv ikke blir framhevet

som tema. Årsaken til at opplæring i planen ikke gis, er i følge arkivleder at planen

ikke anses som komplett. Arkivleder tror på nåværende tidspunkt at mange ikke er

5 Se i denne sammenheng rapportens avsnitt 3.2.4.1 og 3.2.4.3
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klar over at kommunen har en arkivplan, men sier at arkivplanen vil bli en del av

opplæringen når denne blir komplett.

Arkivleder mener det er enkelt å være i dialog med den enkelte saksbehandler ved
behov i det daglige arbeidet fordi Overhalla kommune er en liten organisasjon. Det
er ikke etablert et eget arkivforum innen kommunen, men det arbeides tett med

systemansvarlige i Midtre Namdal.

2.2.4.1 Overhalla barne- og ungdomsskole
Arkivmedarbeider på OBUS opplyser å ha fått opplæring om joumal- og

arkivsystemet av sin forgjenger og av arkivleder i kommunen. Det er gjennomført

opplæringstimer med arkivleder både på kommunehuset og på skolen.
Arkivmedarbeider benytter mye skjønn  i  sitt arbeid og jobber under mottoet at

dokumentasjon ”skal arkiveres godt". Det er ikke gjennomført opplæring av ansatte
på skolen i ePhorte, og det er heller ikke ytret behov for dette.

Arkivmedarbeider på OBUS er ikke kjent med kommunens arkivplan, men tar

kontakt med arkivleder dersom det oppstår uklarheter i arkiveringsarbeidet. Hun
regner med at arkivplanen ligger i kommunens kvalitetssystem, og at man kan finne

den der. Arkivmedarbeider mener det er god kommunikasjonsflyt mellom skolen og

hovedarkivet på kommunehuset. Hun antar at kunnskapen hun har på arkivområdet
er tilstrekkelig, men vet ikke selv om dette er godt nok. Det er arkivmedarbeiders
inntrykk at e-poster i liten grad journalføres.

2.2.4.2 Teknisk enhet
Arkivmedarbeider på teknisk avdeling opplyser å være godt kjent med arkivplanen i

kommunen. Vedkommende har jobbet i kommunen i mange år og har fått opplæring

og kurs tidligere. Arkivmedarbeiders har inntrykk av å ha tilstrekkelig kunnskap om

arkivtjenesten. Det tas kontakt med kollegaer i MNS dersom det er behov for

drøfting av ulike problemstillinger. Arkivmedarbeider på teknisk har imidlertid
inntrykk av at mange av e-postene som mottas ikke blir joumalførte.

2.2.4.3 Helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret
Enhetsleder opplyser at ePhorte blir brukt veldig lite av ansatte på helse- og

omsorgstjenesten og begrenser seg til det som ikke er pasientorientert, feks. ved

tilsyn o.l. og personalsaker. Bruken av ePhorte har vært diskutert med arkivleder.

Opplæring i ePhorte gis av arkivleder ved behov i én til én setting. I forhold til

fagsystemet Profil er det foretatt mye opplæring, det er ansatt en ressurs i MNS som
bidrar i denne opplæringen. Enhetsleder er systemansvarlig for opplæring i nye

moduler. Verken enhetsleder for hjemmesykepleien eller arkivmedarbeidere på
vedhelse og omsorgstjenesten har kjennskap til arkivplanen.

Enhetsleder for hjemmetjenesten mener at det burde vært utarbeidet tydelige

retningslinjer for hvordan arkiveringen skal være, og hvordan gammelt
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arkivmateriale skal håndteres. Hun mener også at dette i større grad burde vært

formidlet ut i forhold til gjeldende planer og rutiner. Enhetsleder oppfatter
kommunikasjonen med hovedarkivet som grei, men har generelt ikke mye kontakt

med arkivleder.

Når det gjelder e-poster kan ikke disse lastes over i Profil. Her må det lages et notat
som så legges inn i Profil. Det samme gjelder telefoner, bekymringsmeldinger osv.

Enhetsleder for hjemmetj enesten uttaler at helse- og omsrogstj enesten får videresendt

mye e-post fra postmottak, som ikke gjelder brukere eller pasienter. Hun antar at e-
poster som er relevant for arkivering arkiveres av servicesenteret. Henvendelser
angående brukere eller pasienter skjer ikke per e-post, dette skjer stort sett via telefon
eller elektroniske PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) som går rett inn i

fagsystemet og arkiveres i journalen.

I telefonsamtale med arkivleder 14.03.16 ble det sagt at det som stort sett sendes til

Helsesetneret av e-post er tilbud om kurs m.v. Dersom det mottas arkivmateriale som
er arkivverdig joumalføres dette av servicesenteret.

2.2.5 Kvalitetssikring av arkivtjenesten
I arkivplanens avsnitt om "Elektronisk arkiv - instruks” finnes rutiner for

kvalitetssikring av arkivtjenesten under fanen ”interne ansvarsforhold, rutiner og

rettigheter”. Disse rutinene omhandler blant annet kvalitetskontroll av journalen og
offentlighetsvurderingen, rettinger i journal- og arkivopplysninger og nødprosedyrer
m.v. At slike rutiner for kvalitetssikring er på plass i Overhalla kommune er også

påpekt i riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtj enester for 2014.

Arkivleder gir uttrykk for at rutinene for ”kvalitetskontroll av arkivtjenesten” i
arkivplanen følges. Blant annet er gjeldende praksis at det gjøres en ekstra
gjennomgang av joumalen før postlisten offentliggjøres. Reserverte saker og saker

som ikke er avskrevet sjekkes 1-2 ganger i året, noe som i følge arkivleder har vist
seg å være tilstrekkelig.

2.3 Vurdering

2.3.1 Overordnet ansvar og daglig ledelse av arkivtjeneste
Det overordnede ansvaret for kommunens arkiv er i Overhalla kommune lagt til

administrasjonssjefen, samt at det daglige ansvaret for arkivtjenesten er delegert ned
til en arkivleder for tjenesten. Kravene i arkivforskriften er dermed tilfredsstilt pâ

disse punktene.

2.3.2 Samordning av felles arkivtjeneste
I tilknytning til kravet om at arkivtjenesten skal være felles for kommunen mener vi

det er viktig med en enhetlig praksis for postdistribusjon, arkiv- og journalføring i
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kommunen. Dette er blant annet viktig for at arkivplanen skal kunne fungere som et
reelt styringsverktøy og at kommunen skal kunne oppnå en effektiv tjenesteyting.

Revisors hovedinntrykk er at samtlige arkivenheter har en god oversikt over hvilken
type dokumentasjon som foreligger i sine respektive arkiver og databaser. I forhold
til samordning og distribusjon av post fra Servicesenteret til OBUS og teknisk enhet

fremstår praksis i samsvar med arkivplanen.  I  forholdet mellom Servicesenteret og
helse- og omsorgstjenesten fremstår situasjonen noe uavklart, dette med hensyn til
hvorvidt post bør joumalføres i ePhorte eller i fagsystemet Profil og hvor søknader i
utgangspunktet skal sendes. Valget av postmottak vil her stå mellom et sentralt eller
desentralisert mottak. Det synes ytterligere å være liten grad av samordning mellom
ulike arkivrutiner for helse- og omsorgstjenesten og kommunens arkivplan. På
bakgrunn av dette er revisors inntrykk at kommunen ikke fult ut har etablert en
arkivtjeneste som fremstår som felles for organet.

2.3.3  Arkivplan
Overhalla kommune har etablert en elektronisk arkivplan for arkivarbeidet i
kommunen, dette med en oversikt over arkivenhetene med tilhørende arkivmateriale.

Videre er det etablert interne rutiner knyttet til blant annet posthåndtering, skjerming
og kvalitetssikring.

Revisor stiller imidlertid spørsmål ved hvorvidt informasjonen om arkivenhetene er
uttømmende, da verken dagligarkiv/aktive arkivserier tilknyttet ”pasientarkiv” eller
”helsetjenester” er omtalt i oversikten. Vedrørende ”personalarkív” er det ikke
opplyst om at det også finnes personalmapper på OBUS og helse- og
omsorgstjenesten utover elektronisk lagring i Namsos.

I forbindelse med ”retningslinjer for arkivering av elevsaker” opplyses det daglige

ansvaret å være lagt til arkivmedarbeider på OBUS, dette er imidlertid ikke
formalisert ved delegasjon av myndighet som arkivplanen legger opp til.

Arkivleder opplyser også selv at arkivplanen på nåværende tidspunkt ikke er
komplett.

På bakgrunn av funnene mener revisor at kommunen har en arkivplan som
inneholder rutiner for arkivarbeidet, men at planen ikke er ajourført.

2.3.4 Opplæring, veiledning og oppfølging
Revisor inntrykk er at det er gjennomført opplæring i saksbehandlersystemet,
ePhorte, dette i tilknytning til samtlige arkivenheter.

Arkivplanens eksistens og imrholdsmessige betydning er ikke videreformidlet godt
nok ut til den enkelte arkivenhet. Dette bekreftes av arkivleder selv, og underbygges
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ved at arkivmedarbeideme på OBUS og helse- og omsorgstjenesten opplyser å ikke
ha kjennskap til planen. Det er videre gitt signaler fra helse- og omsorgstjenesten på

at man ønsker en klarlegging av rutinene for arkivarbeidet, og det er til slutt ansett

som uheldig at arkivverdige e-poster i liten grad journalføres ute på enhetene. Disse
momenter taler for at krav om opplæring, veiledning og oppfølging i større grad

kunne vært oppfylt.

2.3.5 Kvalitetssikring av arkivtjenesten
Opplysninger vi har fått viser at kommunen har etablert rutiner for kvalitetskontroll
av arkiv- og joumalføringen. Dette er også fastslått  i  riksarkivarens årlige
undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2014. Revisor anser denned kravet

om etablering av rutiner for kvalitetssikring av arkivtj enesten som oppfylt.

3. DOKUMENTSIKKERHET, TILSYN  OG AVLEVERING  TIL

DEPOT

3.1 Revisjonskriterier
I forbindelse med vår gjennomgang av temaet arkivlokaler og depotordning har vi

utledet og operasjonalisert følgende revisjonskriterier (vedlegg 1):

0 Kommunen skal ha gitt Riksarkivaren en oversikt over alle sine arkivlokaler
og vurdere hvorvidt disse tilfredsstiller kravene til arkivlokaler i
arkivforskriften

0 Arkivleder skal føre tilsyn og påse at kommunens arkivlokaler er  i  samsvar

med arkivforskriften og rapportere dette inn til administrasjonssjefen.

0 Alle enheter skal avlevere arkivmateriale eldre enn 25 år til kommunens

arkivdepot i administrasjonsbygget.

0 Arkivenhetene skal ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, ved beskyttelse
mot skade og uautorisert innsyn.

0 Arkivskap skal være låst for andre enn ansatte med tjenstlig og rettmessig
behov for innsyn i dokumentene.

3.2 Data

3.2.1 Arkivlokaler

I følge arkivforskriften  §  4-11 om kartlegging av offentlige organers arkivlokaler er
det stilt krav om innrapportering til Riksarkivaren i forhold til hvorvidt kommunens

arkivlokaler tilfredsstiller arkivforskriften, jfr. §§ 4-4 til 4-9.
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Statsarkivet i Trondheim, som tilsynsmyndighet, avdekket ved inspeksjon den 14.10.
10 avvik i forhold til forskriften på enkelte punkter, jfr. inspeksjonsrapporten datert
28.02.11. Her omtales også arkivlokalene i 3. etasje på (teknisk enhet)
kommunehuset. Arkivleder uttaler i forbindelse med inspeksjonen at rådmannen er
orientert om de mangler som ble avdekket på kommunehuset. Statsarkivet har etter
inspeksjonen fillgt kommunens oppfølging av avvikene fra inspeksjonsrapporten.
Arkivleder meddeler i vårt oppstartsmøte med kommunen at samtlige avvik nå er
lukket, jfr. brev sendt Statsarkivet i Trondheim 26.11.156. Revisor har vært i kontakt
med statsarkivet i Trondheim på telefon 14.03.16 hvor arkivar forteller at lukkingen
av avvik på dette tidspunktet ikke er ferdigbehandlet, men at Overhalla kommune vil
motta et brev hvor det vil bli vurdert om avvikende er korrekt lukket.

Arkivleder har ikke kjennskap til om arkivlokalet ved Helsesenteret er meldt inn som
eget arkivlokale, og er derfor usikker på om dette er godkjent, blant annet i forhold til
brannsikkerhet. Rådmannen er kjent med arkivleders oppfatning av arkivlokalet ved
Helsesenteret, og uttaler at oppfølgingen er på planen over ting som skal gjøres.

Arkivmedarbeider på OBUS uttaler at arkivleder har kjennskap til arkivlokalet på
skolen, men at hun er usikker på om dette er meldt inn som et av kommunens

arkivlokaler.

3.2.2 Tilsyn
I henhold til arkivplanen er det inteme tilsynet med arkivlokalene lagt til arkivleder,
som skal påse at disse er i forskriftsmessig stand. Arkivleder opplyser at det er hun
som har tilsynet ved bortsettingen som foretas på kommunehuset. Hun er den eneste
som har nøkkel til lokalene i kjelleren. Arkivleder uttaler at det er
arkivmedarbeideme/sekretærene som ivaretar arkivene på enhetene og at arkivleder
selv ikke fører tilsyn med disse.

Tilbakemeldingene fra helse- og omsorgstjenesten er at det ikke foretas noe eget
tilsyn av arkivlokalet ved Helsesenteret. Dette er også praksis for arkivlokalet for
OBUS, men arkivmedarbeider på enheten benytter rommet hver dag.

3.2.3 Befaring på kommunens arkivlokaler
Revisor har vært på befaringer på kommunens arkivlokaler på kommunehuset,

OBUS og helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret. Vi kan oppsummere
følgende informasjon fra befaringene:

6 Brev datert 26.11.15. ref: 2010/8515-15
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Tabell 2. Oversikt over arkivlokaler hvor det ble foretatt befaring av revisjonen.
Befaring:Arkivlokale:

Nytt arkivdepot 1
kommunehuset

Nytt arkivdepot 2
kommunehuset

Eldre arkivdepot

kommunehuset

Bortsettingsarkiv
Helsesenteret

Bortsettingsarkiv
barne- og
ungdomsskolen

Bortsettingsarkiv
teknisk enhet

Innhold:

Stort depotarkiv for
kommunen hvor også
lag og forening har
oppbevaringsplass.

I  tillegg til
bygdebøker er det
oppbevart en del

materiale som ikke er
ferdig gjenomgått.

Arkivmateriale som

er under opprydning.

Arkivmateriale som

skal kasseres etter  5

og 10 år.

Målsetting om bare å
ha bygdebøker på
dette rommet

Pasientarkiv for døde
pasienter  i  låst
arkivskap på loftsrom.
Låste skap med
pasientjournaler
Ulåste skap med
vedtakspermer.

Arkivbokser med
personalpapirer i
hyller.

Elevmapper
Personalmapper

Byggesaksarkiv
Husbankarkiv

Arkivtjenesten  -  Samordning og dokumentsikkerhet

Stort arkivlokale med kompaktreoler
for oppbevaring av arkivmateriell.

Rommet var låst ved befaring.

Stort arkivlokale med kompaktreoler
for oppbevaring av arkivmateriell.

Siste pålegg om utbedring var utført,
blending av glassbyggerstein ble

observert.

Rommet var låst ved befaring.

Rommet består av reoler med

arkivmateriale. Noe arkivmateriale  i

handlevogn og i pappesker.

Det ble observert et vannrør som

gikk gjennom lokalet.

Arkivrommet var ulåst ved befaring

Mange har nøkkel til rommet. Kun
merkantilt personale har nøkkel til
arkivskapene

Dette rommet er et

gjennomgangsrom  med teknisk  rom
og lager innenfor.
Rommet bar også preg av å være
lagerplass.

Strømkabler i skinne oppunder taket

Alle lærere har nøkkel til rommet og
arkivskap for elevmapper og
personalmapper
Arkivskap av tre
Rommet bar preg av å være delvis
lagerplass

Alminnelig kontorlokale
Rommet og arkivskap låses ikke
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3.2.4  Dokumentsikkerhet og avlevering til depot
I dette avsnittet vil vi se nærmere på arkivtjenestens håndtering av fysisk
dokumentsikring, samt avlevering av arkivmateriale eldre enn 25 år fra ytre

arkivenheter til depot på kommunehuset.

3.2.4.1 Overhalla barn- og ungdomsskole

OBUS har et arkivrom som utgjør bortsettingsarkivet for denne enheten.

Arkivrommet er låsbart og dokumenter oppbevares i låsbare skap. Alle lærere har
nøkkel til rommet slik at de selv kan hente dokumentene de trenger i arbeidet sitt.

Personalmappene oppbevares i samme rom, og i samme skapsystem. Det er samme
nøkkel til skap for personalmapper og elevmapper. Arkivmedarbeider på OBUS sier

at det har vært snakk om å flytte skap med personalrnapper til et annet rom i

administrasjonen. Arkivskapene var ikke låst da vi var på befaring

Praksis for personalmappene ved OBUS er at disse nå i tillegg til papirformat også

føres inn i ePhorte. Personalmapper for tidligere ansatte som ikke er gjort
elektroniske, skal i følge samtale med arkivleder den 14.03.16 være lokalisert på
kommunehuset.

For elevene i de høyeste klassene er det bare papirdokumentasjon for tiden da de

gikk i bameskolen, mens for de 3-4 siste årene er dokumenter lagret både elektronisk
i ePhorte og som papir i elevmappene. Arkivmedarbeider på OBUS uttaler at det

ikke er planer om å digitalisere disse mappene fiillstendig og at det vil ta 9 år før alle
elevmapper er inne i ePhorte.

Arkivmedarbeider klargjør mapper for elever som går ut 10. klasse for overflytting til
kommunehuset hvert år.
3.2.4.2 Teknisk enhet

Teknisk enhet har eiendomsarkiv som bortsettingsarkiv. Dokumentene blir scannet,
og er elektronisk lagret. Etter skanning får teknisk enhet dokumentene da det er

bedre å håndtere tegninger m.m. i papirforrn enn på skjerm ved saksbehandling.
Disse blir også lagt i mapper på den eiendommen det gjelder. Det vil si at man både

har elektronisk lagring og fysisk oppbevaring.

Teknisk enhet har eiendomsarkiv i eget rom. Her ligger det saker fra 1950-tallet, og
ikke noe er sendt til depot. Rommet og arkivskap låses ikke og er i daglig bruk. For
nye saker finnes det både papirkopier av sakene og dokumenter som er lagret

elektronisk. Avdelingen har fått ressurser til å kunne digitalisere hele arkivet, og
arkivmedarbeider på teknisk tror dette arbeidet vil starte opp i 2016. Det finnes også
et gammelt husbankarkiv på avdelingen.

3.2.4.3 Helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret

På Helsesenteret finnes det flere arkiver. Arkivmedarbeidere helse- og
omsorgstjenesten har et personalarkiv på kontoret, mens pasientarkiv for pasienter
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som mottar tjenester er ute på avdelingene, og skal være oppbevart i låsbare skap.
Nøkkelen til arkivskap er hos ansvarlig sykepleier. Det er leder for

hj emmesykepleien som er ansvarlig for dagligarkivet.

Helse- og omsorgstjenesten har eget bortsettingsarkiv i 2. etasje, her oppbevares

blant annet klientmapper for personer som ikke lenger mottar tjenester fra
kommunen. Det er kontorpersonalet ved tjenesten som tar seg av bortsettingsdelen.
Arkivmedarbeidere opplyser at det har vært drøftet om pasientarkivet skulle flyttes til

depot på kommunehuset, men at det har av ukjente årsaker ikke blitt noe av. Det er
ikke overført arkivmateriale fra helse- og omsorgstjenesten til kommunehuset siden

Helsesenteret ble bygget, for over 30 år siden.

lfølge arkivleder bør det som ikke er dagligarkiv ligge i de godkjente arkivlokalene

på kommunehuset. Dette begrunnes med en antagelse om at arkivrommet på
Helsesenteret ikke er brannsikkert. Arkivleder gav videre uttrykk for at arkiveringen
på Helsesenteret for så vidt fungerer greit, men skulle gjerne hatt kontroll med
bortsettingsarkivet for pleie- og omsorg,

Arkivleder har inntrykk av at leder for helse- og omsorg er usikker på om

taushetsplikten vil bli overholdt når mange blir involvert, og at det kan være

forklaringen på at de ønsker å beholde bortsettingsarkivet på helse- og
omsorgstjenesten. Rådmann mener at det handler om å snakke sammen og formilde

hvordan ting skal være.

3.3  Vurdering

3.3.1  Arkivlokaler

Arkivlokalene på kommunehuset (inkludert teknisk) er meldt inn til Riksarkivaren.

Avvik som påpekt i statsarkivets tilsyn er i følge arkivleder lukket og oversendt

statsarkivet for godkjenning. Det er på nåværende tidspunkt ikke gitt tilbakemelding
fra statsarkivet på om avvikene anses som korrekt lukket. Endelig svar på om
arkivlokalene tilfredsstiller kravene i forskriften vil derfor først foreligge når slik

tilbakemelding foreligger.

Revisor legger med dette til grunn at enkelte arkivlokaler er innmeldt (lokalene på

kommunehuset), mens andre ikke er det (Helsesenteret og OBUS). Vår vurdering er
at kravet om innmelding av arkivlokaler dermed ikke fullt ut er tilfredsstilt. Det er

dermed heller ikke gjort noen særskilt vurdering av om de lokaler som ikke er
innmeldt tilfredsstiller arkivforskriftens krav. Vi registrerer at kommunen gjennom
dialog med statsarkivet har foretatt tiltak for å lukke avvik for arkivlokaler på

kommunehuset, men at tiltakene på nåværende tidspunkt enda ikke er godkjent i
henhold til arkivforskriften.
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3.3.2 Tilsyn
Vedrørende tilsyn av arkivlokalene registrerer revisor at det er noe ulik forståelse av
rutinene. I og med at ingen fører direkte tilsyn med arkivlokalene på OBUS og

Helsesenteret er vår vurdering at tilsynet ikke er i samsvar med intensjonen i
arkivplanen. Rådmannen er imidlertid gjort kjent med tilstanden for arkivlokalene på

kommunehuset og helse- og omsorgstjenesten slik at kravet om arkivleder sin
rapporteringsplikt er oppfylt7.

3.3.3  Dokumentsikkerhet og avlevering til depot

3.3.3.1  Overhalla barne- og ungdomsskole

OBUS oppfyller kravet om avlevering til depot. Dette da arkivmaterialet etter 10 år
overføres til depot på kommunehuset. OBUS har et forbedringspotensial i forhold til

sin informasjonssikkerhet/dokumentsikkerhet. Dette begrunnes med at lærere har fri
tilgang til alle personalmapper.

3.3.3.2 Teknisk enhet
Arkivmedarbeider for teknisk uttaler at ingen ting fra eiendomsarkivet er sendt til
depot. Da eiendomsarkivet har eksistert siden 1950-taller er utgangspunktet at kravet

om avlevering til depot ikke er oppfylt. Revisors oppfatning er at det er tenkt
påstartet et arbeid med digitalisering av eldre arkivmateriale i 2016. Dersom
eiendomsarkivet gjøres elektronisk tilgjengelig er dette noe som ytterligere forsterker

at arkivmaterialet bør sendes til deponering. Da husbankarkivet opplyses å være

”gammelt” er det også et spørsmål om deler av arkivmateriale i dette arkivet kan
flyttes til depot.

Vi har forståelse for at et lett tilgjengelig eiendomsarkiv er praktisk i det daglige

arbeidet som gjøres ved enheten. Arkivet vil i hovedsak bestå av dokumentasjon som

ikke inneholder sensitive personopplysninger. Dette kan imidlertid ikke utelukkes for

husbankarkivet. Revisor vil derfor bemerke at utgangspunktet om at arkivskap skal
være låst for andre enn ansatte med tjenelig og rettmessig behov for innsyn ikke er

overholdt.

3.3.3.3  Helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret

Helse- og omsorgstjenesten har ikke avlevert depot til kommunehuset siden oppstart
for over  30  år side, og tilfredsstiller med dette ikke kravet i henhold til arkivplanene.

Helse- og omsorgstjenesten kan heller ikke sies å ha tilstrekkelig informasjons- og
dokumentsikkerhet. Dette begrunnes i at personopplysninger som kan inneholde
sensitive opplysninger (vedtak om tildeling av helsetjenester) oppbevares i ulåste
arkivskap, dette i et gjennomgangsrom som mange har nøkkel til.

7 Se avsnitt  3.2.1
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4. KONKLUSJON
Arkivtjenesten  i  Overhalla kommune tilfredsstiller  i  noen grad kravene  i  lov,

forskrift og egen arkivplan.

0 Vedrørende temaet ”organisering og samordning av arkivtjenesten” har
revisor begrunnet konklusjonen med følgende:

O

O

O

O

Overordnet ansvar og daglig ledelse av arkivarbeidet er plassert  i  tråd med
arkivforksriften.
Arkivmedarbeidere har god oversikt over dokumentasjon i fysiske arkiver og

databaser. Samordningen mellom Servicesenteret og helse- og
omsorgstjenesten fremstår som noe uavklart, dette med hensyn til
posthåndtering og joumalføring.
Kommunen har en arkivplan for sitt arkivarbeid som inneholder rutiner for
arbeidet, men planen er ikke ajourført.
Arkivleder har foretatt opplæring i ePhorte. Det foreligger et
forbedringspotensial knyttet til videreformidling av arkivplanens innhold og
viktigheten av åjoumalføre arkivverdig e-post ut til arkivenhetene.

0 Vedrørende temaet om ”dokumentsikkerhet, tilsyn og avlevering av depot” har
revisor begrunnet konklusjonen med følgende:

O

O

Manglende  innmelding til statsarkivet for  arkivlokalene  på OBUS og

Helsesenteret, samt vurdering av om kravene  i  arkivforskriften er tilfredsstilt.
Tilsyn med kommunens arkivlokaler foretas ikke  i henhold  til arkivplanen.
Arkivene i ytre enheter har et forbedringspotensial i forhold til at arkivskap
skal være låst for andre enn personer med tjenelig og rettmessig behov for
tilgang
Teknisk enhet og helse- og omsorgstjenesten har ikke levert depotmateriale
som er eldre enn  25  år til kommunehuset og oppfyller dermed ikke
arkivplanen på dette punktet.

5. ANBEFALlNGER
Kommunen bør sørge for å ajourføre sin arkivplan slik at organiseringen av
arkivtj enesten kommer tydelig frem, samt at ansvarsområder er klargjort.
Kommunen bør sørge for at arkivmedarbeidere og saksbehandlere er kjent
med ansvar, oppgaver og rutiner på området.
Kommunen bør sørge for å iverksette tiltak slik at det kun er personale med
tj enelig og rettmessig behov som har tilgang til sensitive personopplysninger.
Kommunen bør påse at rapportering om og vurdering av egne arkivlokaler
gjøres i henhold til arkivforskriftens bestemmelser.
Kommunen bør påse at bestemmelsene om avlevering til depot følges opp.
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6.  RÅDMANNENS KOMMENTARER

En  foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Overhalla kommune

14.04.16. KomRev Trøndelag IKS mottok svar fra rådmannen 09.05.16.
Høringsbrevet er vedlagt rapporten (vedlegg 2). Revisor har erstattet «helsehus» med
«helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret>> i tråd med tilbakemeldingene fra

rådmannen. Høringssvaret har ut over dette ikke medført endringer i rapporten.
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KILDER

Lov, forskrift:

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften).

Forskrift om pasientj oumal
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Krav til arkivlokaler, en veiledning for offentlige organer, Riksarkivaren,

2007.

Veileder for håndtering av dokumentasjon i pleie— og omsorgstjenesten, KS
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Nettsider:

https://www.datatilsynet.no/Sektor/Arbeidsliv/Personahnappe/
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VEDLEGG  1

Om revisjonskriteriene
I henhold til arkivforskriften § l-l plikter offentlige organ å holde arkiv i samsvar

med forskriften. Det overordnede ansvaret for arkivarbeidet er tillagt den øverste
ledelsen i organet, herunder administrasjonssjefen.

I forhold til det overordnede ansvaret vil det være opp til den øverste ledelsen å sørge

for tilstrekkelig bemanning, slik at arkivtjenesten kan utføre sine arbeidsoppgaver.
Videre at det er stilt til rådighet nødvendig utstyr og lokaler, at man har de

nødvendige ressursene, samt legge til rette for en tilfredsstillende faglig kompetanse
og at rapporteringen fra arkivtj enesten til ledelsen filngerer etter sin hensiktg.

Utledet revisionskriterium:

0  Det overordnede ansvaret for arkivtjenesten skal være tillagt

administrasjonssjefen

Arkivforskriften  §  2-1.  1  punktum oppstiller hovedregelen om at arkivarbeidet i
kommunen skal utføres av en arkivtjeneste under daglig ledelse av en arkivleder.

Utledede revisionskriterier:

0  Arkivtjenesten  skal være under daglig ledelse av en arkivansvarlig

l forlengelsen av dette fremgår det i arkivforskriftens  §  2-1.  2  punktum at
arkivtjenesten skal være felles for organet.

I forskriftens krav om at arkivtjenesten skal være felles for organet legger revisor at

det skal foreligge en felles forståelse av gjeldende arkivrutiner på området, herunder

rutiner for post og joumalføring som oppstilt i arkivplanen. Eksempler på dette vil
være bestemmelser om at ”post adressert til Overhalla kommune skal sendes
servicekontoret for sortering og åpning” at ”post som ikke er arkivverdig skal sendes

til enhetene samt at ”post som skal registreres i fagsystem sendes de respektive
enhetene som er ansvarligforjournalføring

Utledede revisionskriterier:

0  Arkivtjenesten  skal være felles for kommunen

For de enkelte arkivenheter er det arkivmedarbeidere som har ansvaret for å holde

oversikt over dokumentasjonen i de fysiske arkiver og databaser.

8  Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Fonnes, lvar. Kommuneforlaget, Oslo 2000. s 64
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Utledede revisjonskriterier:

0  Arkivmedarbeidere skal holde oversikt over dokumentasjon i jfvsiske arkiver

og databaser.
Videre er det  i §  1-1 3. ledd gitt at ”Eit offentleg organ har ansvaret for at
underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og instruksar for
arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova
Oppgaver som  å  påse at det foreligger nødvendig faglig kompetanse, iverksettelse av
planer, påse at arkivarbeidet både daglig og periodisk utføres i tråd med lov- og
regelverk, samt holde oversikt over arkivmaterialet bør normalt inngå  i  arkivleder
sine arbeidsoppgaverg.

Av Overhalla kommune sin  arkivplan  fremgår det at arkivleder er gitt ansvaret for
”at det gis nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging innenfor
arbeidsområdene ”, jfr. om arkivleders ansvar i arkivplanen.

0  Arkivleder skal gi nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging innenfor
arbeidsområdene

Arkivforskriften  §  2-2 pålegger kommunen til en hver tid å ha en ajourført arkivplan.
Denne skal blant annet inneholde oversikt over arkivet og hvordan dette er

organisert, instrukser, regler, planer m.v som gjelder for arkivarbeidet. Det er
ledelsen som behandler oversiktsplanen og endringsforslagene og gjør vedtak. Dette
gjør at innholdet  i  planen blir bindendem. Det er i henhold til arkivplanen arkivleders

ansvar å utarbeide en helhetlig arkivplan og at denne blir vedlikeholdt, jfr. om
arkivleders ansvar i arkivplanen.

Vedrørende forholdet til fagsystemer innen pleie- og omsorg fremgår det av
”Veileder for håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten” utarbeidet
av  KS  at det vurderes som svært viktig at arkivleder tar ansvar for kommunens
samlede arkiv og en helhetlig arkivplan, og som en følge av dette har fokus på og tar
ansvar for tilrettelegging og utførelse av rutiner for forskriftsmessig arkivering av
dokumentasjon i pleie og omsorgssystemet. Arkivet er  i  de fleste kommuner delt inn
i arkivenheter for de ulike enheter, hvor ansvaret er delegert fra arkivleder til en

arkivleder for hver arkivenhet. Arkivering knyttet til fagsystemer inngår også  i
arkivleder  sitt ansvar.” Det er derfor viktig at arkivleders rolle defineres  tydeliglz.

9  Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Fonnes, Ivar. Kommuneforlaget, Oslo  2000.  s  66
'0 Arkivplan, en  veileder.  Thorsen, Alf. Oslo, 2000.  s  33
U  Veileder for håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. KS, FOUl44017, mars
2015. s 11.
12 Veileder  for  håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. KS, FOU1440l7, mars
2015. s 8.
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Utledet revisionskriterium:

0  Kommunen skal ha  en  ajourført  arkivplan med rutiner for arkivarbeidet

I  henhold til arkivforkriften  §  2-10 skal organet legge opp til administrative rutiner

som sikrer  at  arkivtjenesten kan utføre kvalitetssikring av journal og arkivdatabasen.

For at dette skal fungere må det være etablert en hensiktsmessig samarbeidsplattfonn
med samtlige arkiv i kommunen.

Utledet revisionskriterium:

0  Det  skal foreligge rutiner for kvalitetssikring av arkivtjenesten

Av arkivforskriften  §  4-11 er det gitt at det skal utarbeides en oversikt over

kommunens arkivlokaler og om disse tilfredsstiller kravene til arkivlokaler oppstilt i
forskriften. Dersom kravene ikke er oppfylt skal det utarbeides en plan som viser hva

som skal til for å rette på dette. Planen skal også omfatte utflytting av arkiv fra

tilfluktsrom der slike er i bruk. Planen skal legges frem for Riksarkivaren for

godkjenning.

Gjennomføringen av tiltak i henhold til planen skal settes i gang så snart som mulig
og normalt fem til ti år etter godkjenning av Riksarkivaren, jfr. arkivforskriften § 4-
11  3. ledd.

0  Kommunen skal ha gitt Riksarkivaren  en oversikt over  alle  sine

arkivlokaler og vurdere hvorvidt disse tilfredsstiller kravene til arkivlokaler

i arkivforskriften

I følge kommunens arkivplan er det arkivleders ansvar å ”føre tilsyn med

arkivlokaler og arkívrom og skal påse at disse er i forskriftsmessig stand”
Arkivleder skal rapportere om feil og mangler til sin nærmeste overordnede, som i

dette tilfellet vil være administrasjonssjefen. jfr. om arkivleders ansvar i arkivplanen.

Utledet revisionskriterium:

0  Arkivleder  skal fore tilsyn og påse at kommunens arkivlokaler er i samsvar
med arkivforskriften og rapportere dette inn til administrasjonssjefen.

Av arkivplanen er det gitt at arkivmateriale eldre enn 25 år som har gått ut av
administrativt bruk og for avsluttede arkiv for organer som er nedlagt og som ikke er

overført til annet organ skal overføres til depot i kommunehuset. Det påhviler det
enkelte enhetene å avlevere arkiv til kommunehuset etter gjeldede retningslinjer.
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Utledet revisionskriterium:

0  Alle enheter  skal  avlevere arkivmateriale  eldre  enn 25  år til  kommunens

arkivdepot  i  administrasjonsbygget.

Personopplysningsloven regulerer forhold knyttet til opplysninger og vurderinger

som kan knyttes til enkeltpersoner, jfr. popplyl  §  2 nr 1. Personopplysninger vil her

kunne være elevmapper, personalmapper, pasientjoumaler. Enkelte av disse
opplysningene vil også kunne være av en sensitiv karakter ved at det omtales
helsemessige forhold, eller sakkyndigvurdering av PPt etc. Av

personopplysningsloven  §  13. l ledd om informasjonssikkerhet er det gitt at ”den
behandlingsansvarlige og databehandleren skal gjennomføre planlagte og

systematisk tiltak for å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn
til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av

personopplysninger Disse tiltakene skal dokumentere infonnasjonssystemet og
sikkerhetstiltakene, jfr. popplyl  §  13. 2 ledd.

Utledet revisionskriterium:

0  Arkivenhetene  skal ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, ved

beskyttelse mot skade og uautorisert innsyn.

Av datatilsynets nettside presiseres det at reglene for sikkerhet og oppbevaring

innebærer at bare personer med tjenstlig behov for opplysninger skal ha tilgangls, jfr.

popplyl  §  ll. kravet om god informasjonssikkerhet er uavhengig om informasjonen
lagres på fysisk eller elektronisk format. Videre er det uttalt at ”Tradisjonelle jfi/siske
arkivmapper må oppbevares i låste arkivskap. Det bør videre vurderes om advarsler

og lignende, samt dokumenter som inneholder følsomme helseopplysninger, skal

lagres i lukkede konvolutter. Dette vil være et effektivt tiltak mot  snaking” 14.

Lignende bestemmelser fremgår også av kommunens egen arkivplan i tilknytning til

”Retningslinjer for arkivering av elevsaker". Her er det gitt at ”Elevopplysninger
skal oppbevares på en betryggende måte" og videre at ”Elevmappene skal

oppbevares i særskilt låsbart arkivskap adskiltfia saksarkivet

l forhold til oppbevaring av pasientjoumaler, fremgår det av forskrift om
pasientjournal  §  14 at ” Pasientjournaler skal oppbevares slik at de ikke kommer til
skade eller blir ødelagt, og at uvedkommende ikke får adgang til dem." I
merknadene til  §  14 er det påpekt at: I henhold til første ledd må det etableres
tilstrekkelige tiltak for å beskytte pasientopplysninger mot skader og uautorisert
innsyn. Dette gjelder ved bruk av så vel elektronisk joumal som papirbasert joumal

13 https://www.datatiIsvnet.no/Sektor/Arbeidsliv/Personalmappe/
14 https://www.datatilsvnet.no/Scktor/Arbeidsliv/Personalmappe/
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og der papirbasert journal føres ved hjelp av elektroniske hjelpemidler. Det vil dels
være ulike tiltak som er nødvendige. Tiltakene må dels være fysisk sikring mot

brann, vannskade, innbrudd mv. Videre må joumalene oppbevares slik at de ikke er

tilgjengelige for andre enn dem som har rett til innsyn. Man må også sørge for at

dataskjermer, skrivere og lignende er plassert slik at uvedkommende ikke får
kjennskap til pasientopplysninger. Kabler til elektroniske hjelpemidler må ikke ligge
lett tilgjengelig for tapping.

Utledet revisionskriterium:

0  Arkivskap skal være låst for andre enn ansatte med tj'enstlig og rettmessig

behov for innsyn  i dokumentene.
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Fra: Trond Stenvik <trond.stenvik@overhalla.kommune.no>
Sendt: 8. mai 2016 18:02
Til: Johannes Nestvold
Kopi: Rikke Haave; Post Komrev; Guri Kjelbergnes; Julie Brucker
Emne: SV: Høringsutkast forvaltningsrevisjonsrapport

Hei,

Vi viser til mottatt høringsutkast vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport om arkivtjenesten  i  Overhalla kommune.

Beklager at svar ikke er sendt tidligere.

Rapporten gir etter vårt syn et godt overblikk over status i arkivarbeidet i kommunen i dag, herunder tiltak med

forbedringer som er gjennomført de siste år og områder hvor det fortsatt er behov for forbedringer og styrket
innsats. Rapporten viser at det på flere områder utføres et godt arkivarbeid, med etablerte rutiner for
kvalitetssikring av arkivtjenesten nedfelt i kommunens arkivplan. Arkivplanen bør imidlertid ajourføres og gjøres

bedre kjent for relevante ansatte. Arkivarbeidet vil generelt alltid måtte forholde seg til organisatoriske endringer,

teknologiske endringer og nye ansatte i kommunen. Arkivarbeidet vil dermed kontinuerlig stå overfor ulike behov
for å oppnå forbedringer i tjenesten og hvor en må prioritere innsats.

Etter statsarkivets tidligere inspeksjon har kommunen lukket avvik som da ble påpekt. Vi imøteser statsarkivets
tilbakemelding på dette arbeidet.

Rapporten ser spesielt på håndteringen av arkiv knyttet til ytre arkivenheter som helse, skole og teknisk. Rapporten

gir etter rådmannens oppfatning gode innspill til håndteringen av arkiv her, og vi vil arbeide videre med de
problemstillinger som beskrives i rapporten. Begrepet 'helsehuset' brukes ikke i kommunen og kan med fordel

byttes ut med 'helse- og omsorgstjenesten ved Helsesenteret'. Ved teknisk kontor er det som nevnt i rapporten

planer om å digitalisere eiendomsarkivet. Kommunene i Midtre Namdal samkommune har nylig i fellesskap vurdert

digitalisering av arkiver, og eiendomsarkiv er høyt prioritert hva angår digitalisering. Den lovmessige avviklingen av

samkommunen fra 2020 vil også medføre et omfattende arkivarbeid de kommende årene mot 2020 og samtidig en
gjennomgang og vurdering av kommunenes sak-/arkivsystem videre.

Samlet sett mener rådmannen at rapporten gir et godt bilde av arkivtjenesten og at rapporten har hensiktsmessige

anbefalinger til det videre arbeidet. Vi takker for godt samarbeid i det arbeidet som har foregått.

Vennlig hilsen
Trond Stenvik

Rådmann

Overhalla kommune
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer

Tlf. 994 01 480

www.krt.no
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