ARKIV I
KOMMUNEREFORMEN
VEILEDNING
Anna Malmø-Lund 2. desember 2015

Hvorfor trenger vi en ny veiledning?


Regjeringen planlegger den største
kommunereformen siden 1964:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Hvorfor-

/
ABM-veiledningen fra 2005 om
kommunesammenslåing trenger å
revideres med tanke på digitale arkiv
kommunereform/prosess/id751050



ABM-veiledningen fra 2005


Kommunesammenslåing og arkivspørsmål,
Rapport ABM-utvikling 2005 (Stoa,
Kleivane, Wisløff og Lind):
http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon//publikasjon-kommunesammenslaing-ogarkivsporsmal







Brukt av Vindafjord kommune og
Sandefjord/Stokke/Andebu
Regelverk og erfaringer fra
sammenslåinger i Vestfold
Erfaring fra sammenslåingene: Best
planlegging - best resultat

Ikke glem fagsystemene!





Ikke en aktuelt 1964 og ikke omtalt i veiledningen fra 2005
I dag mange spørsmål om håndtering av fagsystemer:


Er det samme krav til periodisering av fagsystemer som til sakarkivsystemer i
lovverket ved kommunesammenslåing?



Hva med systemer som ikke er felles for kommunen eks. systemforekomster ved
de enkelte skolene, barnehagene, pleie- og omsorgsinstitusjonene?



Hvilke råd skal vi gi kommunene mht aktive saker fra gammel kommune som
må være tilgjengelig i ny kommune?

Arkivstatistikken 2014:
http://arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/Arkivstatistikk/Kommunalearkivtjenester

SAMDOK og kommunereformen

 To hoder - samme tanke….
 Veiledning om arkiv og kommunereformen
 Vi lager strategiske dokumenter for å synliggjøre for ansvarlige
myndigheter hvilke utfordringer reformen medfører

 Vi skal lage et kursopplegg (samarbeid statsarkiv/IKA)

Hva er SAMDOK?
 SAMDOK = Samlet samfunnsdokumentasjon. Samarbeid mellom AV,
KAI, KS, LLP, NA og ARBAK opprettet i 2013
 Består av tre delprosjekter privat arkiv, e-forvaltning og kommunale
arkiv

 Prioriterte oppgaver i delprosjekt kommunale arkiv 2015:
 Kommunereform
 Digitalt depot
 Synlighet

Arbeidet med veiledningen




Arbeidsgruppe nedsatt våren 2015:


Anna Malmø-Lund (RA, leder)



Knut Knudsen SAT



Petter Pedryc IKA Trøndelag



Monika Håland (Aust-Agder Museum og Arkiv)



Ingrid Nøstberg (Vestfoldmuseene)



Hilde Lange, (Troms fylkeskommune)



Sidsel Liborg (Spydeberg kommune)

Bredt sammensatt ressursgruppe – erstatter høring

Arbeidet med veiledningen forts.
 Veiledningen skulle omfatte analogt og digitalt skapt materiale
og ta for seg arkivdanning.
 Tittel: Forberedt på kommunereformen? Veiledning i
dokumentasjonsforvaltning og arkiv
 Gi råd om planlegging av prosessen, håndtering av
eksisterende arkiv og etablering av arkiv i ny kommune
 Tredelt veiledning: del I 2015 og del II og III 2016
 Nettløsning og PDF

Foreløpig utkast….

Hva kan du som arkivleder gjøre i påvente av endringsvedtak?




Skaffe seg oversikt
Sikre nødvendig ressurser og forankring
Konkrete tiltak

Skaffe seg oversikt

Sikre nødvendig ressurser
og forankring

Konkrete tiltak

Hva må du som arkivleder gjøre etter at endelig vedtak er fattet?









Sørge for at det blir avsatt midler til arkiv i budsjettprosessen
Sørge for å komme med i relevante arbeidsgrupper
Sørge for at arkiv og dokumentasjonshåndtering blir en del av kommunens sikkerhets- og sårbarhetsanalyse
Planlegge etableringen av ny arkivtjeneste
Inngå avtale med en kommunal arkivinstitusjon eller etablere annen ordning for ivaretakelse av eldre arkiv i ny kommune
Planlegge etableringen av nye arkiver og anskaffe systemer
Håndtere eksisterende arkiver (inkl. fagsystemer)
Starte arbeidet med å lage en arkivplan for den nye kommunen

Hva bør du som arkivleder gjøre mht arkiv og dokumentasjonsforvaltning i ny kommune?





Etablere ny arkivtjeneste
Etablere nye arkiver (implementere nye systemer)
Sørge for at arkiv og dokumentasjon er behandlet i nye avtaler om interkommunalt samarbeid
Lage planer for langsiktig håndtering av arkiv og dokumentasjon (vedlikehold av rutiner og arkiver m.m.)

Ny kommune

Hovedbudskap i del I: Det er mye
arkivleder kan gjøre før vedtak!

Skaffe seg oversikt over status
Sørge for ressurser og forankring
Bruke tiden på å rydde og planlegge

«Ikkje vent til ting
ikkje skjer» Jan
Husebø, Vindafjord
kommune

Skaffe seg oversikt
Noen aktuelle spørsmål:


Hva har kommunen av dokumentasjon og hvor befinner den seg?



Har kommunen en oppdatert arkivplan?



Hva med bk-plan?



Hvilke interkommunale ordninger er kommunen med i?



Hvilke oppgaver har kommunen tjenesteutsatt?



Er kommunen tilknyttet en depotinstitusjon?



Har kommunen eldre uordnede papirarkiver?



Har kommunen avsluttede fagsystemer eller historiske baser det ikke er tatt
uttrekk fra?

Ressurser og forankring


Forankring hos nærmeste leder og i kommunens ledelse




Når status er avklart – er det mulig å estimere hva som trengs
for å komme ajour




Start tidlig arbeidet med å skape forståelse for at en sammenslåing
vil ha konsekvenser for arkiv (også økonomiske)

Money, money, money….Sørg for å få satt av de nødvendige
resurssene i budsjettet til konkrete tiltak….

Arkivledere: De største utfordringene er å få avsatt tilstrekkelige
ressurser og starte planleggingen i god tid!

Konkrete tiltak før vedtak








Lage eller oppdatere arkivplan
Lage bk-plan for ekisterende arkiver
Ta uttrekk av avsluttede fagsystemer
Ta uttrekk av historiske baser av sakarkivsystem
Ordne og avslutte papirarkiver
Kvalitetssikre aktivt sakarkivsystem
Og mye mye mer….

Hva gjør Arkivverket med kommunereformen?


Arkiv på dagsordenen – hva har vi
gjort så langt?










Kronikker og avisartikler
Nettside:
www.arkivverket.no/kommunereform
Lenke fra kommunereform.no
10 ting du må vite om
kommunereformen
Tekst i KMDs veileder om reformen
Dialog om stortingsprop. 2017
Nesten ferdig «rådmannspakke»

Blir det noe av reformen?











Sandefjord, Stokke og Andebu
Larvik og Lardal
Rissa og Leksvik
Drammen, Lier, Øvre og Nedre Eiker, Svelvik
og Sande?
Porsgrunn, Skien, Bamle, Siljan, Kragerø og
Drangedal?
Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla,
Iveland, Birkenes og Lillesand?

Tja….

Hvorfor fokus på kommunereformen?


Ubetinget ja



Blir uansett noen sammenslåinger





Behov for oppdatering av eksisterende veiledning
Sammenslåing mer komplisert og får større arkivfaglige konsekvenser
når arkivdanning og saksbehandling skjer digitalt

Reformen er en gylden anledning til å sette fokus på arkivenes
betydning – den må vi bruke!




Godt utgangspunkt for å etablere samarbeid med KS, KMD og andre
statlige aktører
Godt utgangspunkt for å synliggjøre arkiv generelt og kommunale arkiv
spesielt…

Innspill til veiledningen?


Takk for meg….

