
Bevare elle kaste?

Prosessen i Innherred-Samkommune.

Funksjonsområde: Landbruk og skogbruk 

Eva-Kristin Lian / Liv Elsa Leirvik Indahl
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Innherred samkommune

 Medlemskommuner Verdal (14 000) og Levanger (20 000)

 Etablerte samkommunen 2004.

 Avsluttes 31.12.17

Utfordringer:

 Ulike sak-arkivsystemer

 Ulike arkivkulturer – fordel å kunne ta det beste fra begge!
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Oppstart

 Fagdag IKA med Trondheim kommune.

 Som en av landets største landbrukskommuner tar vi på 
oss arbeidet med å utarbeide en BK plan nettopp for 
landbruk/skogbruk.

 Oppstartsmøte med Ika Trøndelag (Jens)

 Planleggingsmøte med fagenheten

deltakere (Jens + arkivar + arkivleder + landbrukssjef 
+ fagansvarlige)

Vår påstand at her ligger suksessfaktoren. 

Få fagenhetene til å forstå at vi gjør dette for dem….
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Kartleggingsmøte med Fagenheten

Vurderingene MÅ gjøres av fagfolk. 

De har en formening om HVOR lenge dokumentene MÅ bevares.

Oppfølgingsmøter med hver enkelt saksbehandler nødvendig. 
Kartlegging på det enkelte kontor (Liv Elsa)

Det er en kjensgjerning at det har vært ulik vurdering av hva som skal 
arkiveres og hvor

- noe i permer

- noe i ePhorte

- arkivverdig på dokumenter ligger på disker!!!

(Vi har hatt stor utskifting av saksbehandlere under arbeidet med 
planen, og etterspør dokumenter fra sin forgjenger – smal 
kompetanse)5



Fagsystemer  

–ePhorte

–Wespa

–Øks

–eStil

–elf
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Videre..

 Oppfølgingsmøter IKA 

- la fram nytt utkast til IKA

- innspill rådgiverne IKA

 Gjennomgang av arkivert i ePhorte mot K-kodene

 BK-plan 1.0 framlagt og godkjent av Rådmannen. 

- Nye dokumenttyper framkommer hele tiden….  

 Ikke ferdig med Utmarkskonsulentens dokumentasjon.
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Så var vi klare for B/K i gårdsarkivet

 Gruppering av dokumenter i mappen pr sak.

– Jordbruk

– Skogbruk

– Landbruksbank/innovasjons Norge

– Løskart

– Diverse – deles opp hvis det blir for mye på dette etter at vi har skannet 20 
saker.

 Prosedyre P-01

– Rydding og registrering av nøkkelinformasjon for Gårdsarkiv

– (erfaring fra 2 store skanningsprosjekt Eiendomsarkivene)
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BK – plan 2.0 på plass
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Men:

for å få siste biten på plass for en god nasjonal BK-
plan trengs tilbakemeldinger fra andre kommuner

Obs - ulike utfordringer 
– særegenheter i den enkelte kommune, i våre 
kommuner har vi kortnebbgåsa mfl.



BK plan på plass
- bevaring og kassasjon i gårdsarkivet

 Rydding i gårdsmapper av fagfolkene + innleid hjelp

 Rigget skanningsløype

 Levanger’s gårdsarkiv skannes først

 Dernest Verdal’s gårdsarkiv.

 Papirarkiv kjøres direkte til depot.

 Det vi oppdaget at nesten alt skulle bevares – slik at en ren 
skanning kunne startet.
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Takk for oss!

 Vi deler mer enn gjerne!
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