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Bakgrunn 
 

Sauherad kommunestyre behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Arkiv og dokumenthåndtering  

- Sauherad kommune i møte 15.06.17 sak 41/17 og vedtok kontrollutvalgets innstilling i saken: 

Sauherad kommune bør: 
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Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å:  

- ferdigstille arkivplanen og utarbeide rutiner for foreløpig svar,  

- iverksette opplæringstiltak som sikrer at ansatte får økt kunnskap om journal- og arkivføring og 

skriveregler,  

- treffe tiltak som sikrer at dokumenter i større grad blir registrert i saks- og arkivsystemet og at 

skriveregler blir fulgt og  

- treffe tiltak som sikrer at det blir skrevet foreløpig svar der det er påkrevet.  

- vurdere konsekvensene av kommunesammenslåingen på det arkivfaglige området, og klargjøre 

hvilke ressurser som trengs i denne prosessen. 

 

Rådmannen bes komme tilbake til kontrollutvalget senest til møtet i november/desember 2017 

med en skriftlig oversikt over hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger følges opp. 

Senest i kontrollutvalgets andre møte i 2018 (mars/april) bes rådmannen gi kontrollutvalget en 

skriftlig tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens funn og anbefalinger er fulgt opp og 

hvilken effekt arbeidet har gitt. 

 

Funn i forvaltningsrevisjonsrapporten 
 

Rapporten er delt inn 9 kapitler  

Sammendrag 
1. Innledning 

2. Revisjonskriterier 
3. Arkivplan og rutiner for journalføring 
4. Opplæring 
5. Journalføring i praksis 
6. Skriveregler 
7. Bruk av foreløpig svar 
8. Dokumentasjonsforvaltning og sammenslåingsprosess 
9. Konklusjoner og anbefalinger 

Innledning og Revisjonskriterier 

 
Rapporten viser et situasjonsbilde for arkiv og dokumenthåndtering i Sauherad kommune og 

rapporten viser resultater for noen aktuelle målepunkt innen fagområdet. Rapporten viser bl.a. at 

journalposter ikke var ført i kommunens SakArkiv system. Rapporten trekker fram ønske om mer 

opplæring. Rådmennene i Bø, Nome og Sauherad har oppgradert SakArkiv systemet fra våren 

2018 i håp om at ledere og saksbehandlerne får et verktøy som gjør det enklere å arbeide som 
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saksbehandler.  

Alle medarbeidere som bruker programmet har deltatt eller skal gjennomføre obligatorisk 

opplæring i SakArkiv systemet. 

Arkivplan 
 

Revidert Arkivplan for Sauherad kommune ble oversendt Arkivverket i juni 2017. Ajourhold av 

kommunens arkivplan er et løpende arbeid og er «aldri ferdig».  F.eks. vil foreslått retningslinje 

for bruk av foreløpig svar, være et punkt som skal tas inn i gjeldende arkivplan. 

 I løpet av sommeren 2017 og revidert arkivplan ble avvikene som Arkivverket hadde påpekt 

lukket. 

Arkivverket hadde gitt krav om å sike vannrør i arkivrom kommunehus I med «rør i rør» løsning. 

Dette er installert. Arkivverket hadde også gitt kommunen frist for å flytte ut arkivmateriell fra 

arkivlokalene i kommunehus II, som er definert som tilfluktsrom og ikke lovlig til bruk som 

bortsettingsarkiv. Dette ble løst ved at vi byttet materiell fra bilagsarkivet i kommunehus I, med 

arkivmateriell i tilfluktsrom. Kommunens eiendomsarkiv ble tidligere flyttet ut fra tilfluktsrommet 

til safe på kommunehus I. 

Sauherad kommunehus skal disponeres til andre formål i nye Midt-Telemark kommune så det ble 

søkt Arkivverket om dispensasjon fra kravet til bygningstekniske krav for bortsettingsarkiv. 

Arkivplanen beskriver hvordan arkivarbeidet er bygd opp og har detaljerte beskrivelser for 

arbeidet fra mottak og utsending av post til journalføring  og deponering. 

 

Opplæring 
Midt-Telemarkskommunene Bø Nome og Sauherad har sammen vedtatt at vi går over til å bruke 

WebSak Fouks fra våren 2018. I den forbindelse har alle brukere av SakArkiv systemet 

gjennomført obligatorisk opplæring ved overgangen til ny versjon. Forvaltningsrevisjonsrapporten 

peker på det må være et bedre system for introduksjonskurs for nyansatte og ajourhold av 

kompetanse for brukere av SakArkiv systemet. Det blir også vist til at kvalitetssikringen kan bli 

bedre ved bruk av e-læring. 

Rapporten synliggjør at det er flere saksbehandlere som føler de har fått for lite opplæring i  bruk 

av WebSak / regler om va som er arkivverdig og skriveregler. Det vises til neste punkt 

Journalføring i praksis.  

Journalføring i praksis 
Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at det er risiko for at inngående og utgående dokument fra 

saksbehandlere ikke blir journalført. Rapporten avdekker at flere henvendelser direkte til OEP 

Offentlig elektronisk postjournal (Staten) ikke var registrert i kommunens sakarkivsystem.  

Saksbehandlere har ofte sendt brev direkte via e-post og undersøkelsen viset at dokumentene 

ikke er produsert i Sakarkiv systemet. Rapporten viser at det er enkelte etterslep som gjør at 
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dokument blir journalført lenge etter at de er ferdigstilt og ekspedert. 

 

Vår leverandør av sakarkivsystem  ACOS a.s. er kjent med denne utviklingen fra andre kunder. E-

post korrespondanse har medført at saksbehandlere har besvart henvendelser på e-post som 

skulle vært ført i Sakarkiv systemet. De har utviklet en versjon av Sakarkiv systemet WebSak som 

er lagt inn som en applikasjon i Outlook. Dette bidrar til at kommunen skal få en bedre datafangst 

når e-post klienten og Sakarkiv systemet er koblet sammen.  

Saksbehandlerne opplever at de ikke trenger å «skifte system» og brukerterskelen til det nye 

programmet er lavere. 

Kommunalsjefene i Bø, Nome og Sauherad la fram et forslag for rådmennene i kommunene om å 

gå for versjons oppgradering til WebSak Fokus fra våren 2017. Forvaltningsrevisjonsrapporten for 

Sauherad bidro til å få iverksatt dette tiltaket for å bedre «datafangsten» i kommunene og 

redusere brukerterskelen og samtidig få mulighet til å få en gjennomgående opplæring av alle 

brukere av programmet.  

Arkivledere og medarbeidere i Bø, Nome og Sauherad har sammen med konsulenter fra Acos 

arbeidet med versjonsoppgraderingen i februar og mars.  Alle brukere har fått opplæring i bruk av 

det nye programmet. Opplæringen er obligatorisk og de som ikke finn delta på opplæringen i 

mars 2018, har fått tilbud om opplæring i april.  

Vi har akkurat tatt i bruk ny versjon og har ikke data som synliggjør forventet effekt av nytt 

system. Normalt vil en versjonsoppdatering kreve en tilvenningstid for brukerne, og effekten vil 

bli lettere å måle når det har gått seg lit til. 

 

Skriveregler   

Forvaltningsrevisjonsrapporten viser at det er behov for en påminnelse om 
skrivereglene. 
Skrivereglene er til for å forenkle gjenfinning og sikre systemisk registering. 
Skrivereglene er «et tastetrykk unna» Sakarkiv systemet har en hjelpemeny som nås ved 
2 XF1(WebSak basis) og F2 (Fokus) med informasjon om organisasjonens egne rutiner.  

Bruk av foreløpig svar 
 

Rapporten viser at kommunen ikke kan dokumentere en god nok bruk av foreløpig svar. 

Det er vist til at det er rutiner for hvordan en skriver foreløpig svar i sakarkiv systemet, 

men ikke når foreløpig svar skal sendes. 

Klipp fra skrivereglene: Når kommunen henvender seg til noen skriftlig, enten i form av et brev, en 
brosjyre eller et annet dokument, vil den som mottar det, danne seg en oppfatning av kommunen 
på dette grunnlaget. Derfor er det nødvendig med ensartede skriveregler innen kommunen. Det 
kan hjelpe oss til å gi publikum et klart og ryddig bilde av en kommune som er korrekt og 
konsekvent i kontakten sin med omverdenen. 
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I framtidig opplæring av WebSak brukere vil vi påpeke kravet til foreløpig svar i 

Forvaltningsloven § 11.a. 

Ved behandling av enkeltvedtak som ikke kan besvares i løpet av en måned skal det også sendes et 

foreløpig svar om forventet saksbehandlingstid. Dette gjøres av saksbehandler. 

Lovtekst : 
§ 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar). 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det 
forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til 
at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates 
dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan 
besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

 

Etablering av nye Midt-Telemark kommune 

 
Dokumentasjonsforvaltning og sammenslåingsprosess 

Arbeidet med utvikling av Ny kommune er organisert med kommunalsjefene i rolle som 

prosjektledere innenfor sine områder. Som nevnt i rapporten er det etablert et interkommunalt 

fagforum Arkiv mellom kommunen Bø, Nome og Sauherad. Samarbeidsklimaet mellom 

kommunen er godt og i utvikling av interne rutiner og versjonsoppgraderinger av felles 

saksbehandlingssystem har vi kultur for samarbeid fra idéstadiet til gjennomføring. 

Kommunalsjefen har samlet ansatte innen arbeidsfeltet til samarbeidsmøter og det etablert 

arbeid etter arbeidspakkemodellen som bli brukt for Midt-Telemark kommune. 

Arbeidet innen arkivfeltet er delt i tre hovedområder – arbeidspakker. 

I tillegg vil det være flere parallelle løp for arkiv i fagprogram og fagsystem i de enkelte avdelinger. 

 

Midt-Telemark kommune vil ta i bruk WebSak 7.0 eller nyere fra oppstart 1.1.2020. Dette vil 

ventelig skje i samarbeid med Nome kommune. Det må utarbeides en plan for felles opplæring av 

aller SakArkiv brukere i god tid før oppstart 2020. 
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Arbeidet er så vidt startet og en av de første oppgavene er å få gjennomført en kartlegging over 

situasjonen i den enkelte kommune. 

I denne kartleggingen må det arbeides fram konsekvensnotat / ressursbehov før og etter 

01.01.2020. Kommunene Bø og Sauherad går over i historien og alle arkiver i kommunene blir 

avsluttet til 1.1.2020. Her må det spesielt ses på ressurser for å ivareta oppgaver til daglig drift 

samtidig som det skal forberedes for ny kommune. Det må påregnes en betydelig tilleggsoppgave 

ved deponering av så vel papirarkiver som elektroniske arkiver. 

 

Fellesnemnda er det politiske organ som blir løpende orientert om arbeidet i de ulike 

fagområdene og ressursbehov fra de ulike prosjektene. Fellesnemnda vurderer og tar stilling til 

fordeling av ressurser til prosjektene. 

 

Plan for oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 2018 
Prosesser Beskrivelse Tidsperspektiv 

Ajourhold / Revidere arkivplan 
Sauherad kommune 

Løpende ajourhold  31.12.2019 

Arkivplan Midt Telemark 
kommune 

Arbeidspakke Vår 2019 

Innføring av WebSak Fokus Opplæring av alle SakArkiv brukere 
Virkemiddel for å sikre større 
datafangst til SakArkiv systemet. 

Vår 2018 

Oppgradering til WebSak 7.x fra 
1.1.2020 

Plan for felles opplæring av alle 
ansatte  ved oppgradering  av 
SakArkiv systemet. 

Høst 2019 

Økt bevissthet om bruk av 
foreløpig svar og skriveregler 

Informasjon påminnelse til 
saksbehandlere om bruk av foreløpig 
svar og skriveregler 

Høst 2018 

Planlegge for Arkivtjeneste / 
Dokumentsenter i Midt Telemark 
kommune 

Arbeidspakke 31.12.2019 

Prosjekt organisering

Arbeidspakke Arkivplan

Arkivledere

Repr IKA Kongsberg

Prosjektleder

Arbeidspakke Dokumentsenter

Arkivledere 

Repr IKA Konsberg 

Kontaktperson tillisvagte, Bø og Sauherad 
kommuner

Prosjektleder

Arbeidspakke Deponering
Arkivledere i kommunene
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Deponering avslutta papirarkiv 
og elektroniske arkiv Sauherad 
kommune 

Kartlegge, planlegge og gjennomføre 
deponering for avslutta arkiv fra 
Sauherad kommune. 

31.12.2019 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


