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Nye regler for bevaring

• Gjeldende fom 01.02.14

• Funksjonsbasert

• Basert på Riksarkivarens bevaringsformål (F1 –
F2) og langtidige rettigheter

• Form av bevaringspåbud – dokumentasjon
som SKAL langtidsbevares – Hva som ikke kan
kasseres



BK-plan

• Kommunens sterkt anbefalt å lage BK-plan 
som inneholder:

- Hva er påbudt bevart?

- Hva skal MERbevares?

- Når skal det øvrige materialet kasseres?



BK-plan

• Kommunen () kan bestemme at materiale som 
i hht forskriften ikke skal langtidsbevares skal 
kasseres (§4-4.1)

• Kommunen pålagt å fastsette kassasjonsfrister 
(§4-5)

• Kassasjonsfristene skal nedfelles skriftlig     
(§4-5.3)



Arkivplan:

• BK-plan kan gjerne inngå i arkivplanen

• Arkivplan viktig verktøy i arbeidet med BK

• Arkivplan bør vise oversikt over 
dokumentasjonen som skapes i kommunen

• Arkivplan bør som et minimum vise hva som skal 
kasseres og når det skal kasseres

• Arkivplan bør dokumentere at kassasjon har 
skjedd



Nye BK-prosjekter:

• ISK: Landbruk

• De trønderske fylkeskommunene: VGO

• Stjørdal kommune: barnhage



ISK-prosjektet:

• Første møte 5. februar

• Framdriftsplan på plass; ferdigstilling 150516

• Gjennomgang av dokumentasjon skapt hos 
saksbehandlere på landbruk i Verdal

• Gjennomgang av kartleggingsrapport BK-
offsek (Meldal og Orkdal)

• Møte med leder og saksbehandlere 5. mars



Fylkeskommuneprosjektet:

• Første møte 27. januar i Trondheim

• Møte 25. februar i Steinkjer:

- Styringsgruppe og prosjektgruppe nedsatt



Andre BK-prosjekter:

• Trondheim byarkiv

• Stjørdal kommune: barnehage

• Skaun kommune barnehage



Andre BK-prosjekter:

• IKA Rogaland - Kartlegging

- Barnehage

- Skole

- PPT

- Barnevern

- SFO

- Kulturskole



Andre BK-prosjekter:

• IKA Rogaland – Kartlegging:

- byggesak

- Landbruk

- Oppmåling

- Plan og eiendom

- Pleie og omsorg

- kultur



Ta kontakt med oss!

synnove.wiseth@ika-trondelag.no

Mob. 948 26 107

jens.ronning@ika-trondelag.no

Mob. 468 54 023

www.ika-trondelag.no
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