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Hensikten med denne 
presentasjonen:

 Å fortelle om prosjektet generelt: Prosess, metoder, 
verktøy, erfaringer så langt.

 Å presentere det endelige resultatet av prosjektet: 
et ”oppslagsverk”, en ”digitaliseringshåndbok” for en 
hel kommunes dokumentasjon.

 Å fortelle litt om hva vi tenker om samarbeid.
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Prosjektets tid og ressurser

 Treårig prosjekt med midler bevilget av Rådmannen 
i Trondheim.

 200% personressurs

 Prosjektleder i full stilling

 Prosjektmedarbeider i 50%

 50% ressurs å sjonglere med der 
spisskompetanse eller annet trengs.

4



Vi har brukt prosjektveiviseren

 Prosjektveiviseren er DIFIs anbefalte prosjektmodell 
for gjennomføring av prosjekter i offentlige 
virksomheter.

 Vi har brukt den i planleggingsfasen, til å definere 
prosjektets rammer, prosesser, mål, gevinster, risiko 
osv.

 Veldig nyttig

 http://www.prosjektveiviseren.no
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Metode og verktøy

 Vi har utarbeidet en metode med gode 
verktøy, maler og rutiner.

 Vi har testet og kvalitetssikret metoden vår 
gjennom 

 Arbeid med egne enheter og

 Et pågående nasjonalt samarbeid med KS i et ”beste 
praksis”-prosjekt for dokumenthåndtering i 
Barnevernet.
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Bevare eller kaste? - Gjennomføringsstrategi 
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Bevare eller kaste? - Arbeidsprosess
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Hva ser vi på når vi vurderer 
dokumenthåndtering?

 Arkivbegrensning

 Journalføring

 Arkivering

 Bevaring
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Arkiv. Journal. Evig bevaring. Kassasjon.
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Journal

Arkiv

Journal

Kassasjon

Evig bevaring



Bevaringsvurdering med basis i Riksarkivarens hovedformål for bevaring F1-F4

Merbevaring:

Arkivlovas 
formål:

• Arkivlova § 1

• Riksarkivaren 
forskrift § 4-1

• Annet etter 
bevaringsformål 
F1-F3 

• Arkiv etter 
organisasjoner, 
private 
barnehager og 
lignende

Merbevaring:
Riksarkivarens 
forskrift § 4-6 

• Bevaringsformål 
F4, Kommunens 
eget ansvar

• Publikums behov

• Tidsbegrenset 
bevaring?

Bevaringsplikt: 
Riksarkivarens 
forskrift, kap. IV

• Minimumskrav 
formål F1-F3

• Krav i særlov?

Evig

bevaring

• Alle 
bevarings-
formålene



Verktøy: registreringsskjema
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Digitaliseringshåndbok
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Bevare eller kaste deler gjerne med 
andre kommuner

 Vi deler erfaringer og malverk.

 Vi ønsker 

 tilbakemelding og deling av andres erfaringer.

 arbeidsdeling 
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Mer informasjon?

https://www.trondheim.kommune.no/bevaring
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https://www.trondheim.kommune.no/bevaring
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ingeborg.stensrud@trondheim.kommune.no


