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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og 

Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester 

for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre ansatte har samfunnsfaglig, 

økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred kompetanse innen 

offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges 

kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi samarbeider 

faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon.  

 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Geir Kastet Dahle, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Telemark fylkeskommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2014: 

 

 700 032 Fylkesvei – styring, budsjettering og oppfølging (2014) 

 700 033 Informasjonssikkerhet og personvern (2014)  

 700 034 Økt gjennomføring i videregående opplæring (2016) 

 700 036 Ny Skien vidaregåande skole (2016) 

 700 037 Næringsarbeid (2016) 

 700 038 Oppfølging av politiske vedtak ( (2017) 

 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 

 

  

http://www.tekomrev.no/
http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon
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Sammendrag 
 

Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune sak 25/17.  

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

I hvilken grad sikrer fylkeskommune at dokumenter journalføres og håndteres 
i samsvar med gjeldende krav?  

I hvilken grad har Telemark fylkeskommune tiltak som sikrer en lovlig 
saksbehandling av innsynsbegjæringer? 

Fakta er i hovedsak innhentet gjennom intervjuer, dokumentgjennomgang og en 

spørreundersøkelse blant brukere av fylkeskommunens saksbehandlingssystem, P360. 

I tillegg har vi undersøkt om utgående post blir journalført. Dette er gjort ved å ta 

utgangspunkt i hva som staten har mottatt av dokumenter fra fylkeskommunen. Vi har 

da undersøkt om de samme dokumentene er journalført som utgående post i 

fylkeskommunen. 

 

Om journalføring 
Vi har funnet at fylkeskommunen i stor grad sikrer at dokumenter journalføres og 

håndteres i samsvar med gjeldende krav. Det er etablert et fullelektronisk saks- og 

arkivsystem og en sentralisert arkivtjeneste. Det er sikret rett delegasjon av arkivloven, 

arenaer for styring og rapportering, det gjennomføres risikovurderinger og det er 

etablert risikoreduserende tiltak gjennom flere digitaliseringstiltak. Arkivplanen 

oppfyller i stor gjeldende krav, men bør oppdateres med henvisning til nye forskrifter 

og bruk av eksterne lenker bør fungere.   

 

Saksbehandlere på team arkiv journalfører inngående og utgående post som går 

gjennom postmottak. Dette reduserer risikoen for mangelfull registrering av 

arkivverdige dokumenter. Post som går direkte til og fra saksbehandleres e-postkonto 

vurderes av saksbehandler i hvert tilfelle. Det er da kritisk avgjørende at 

saksbehandlere har tilstrekkelig kunnskap om kravene til arkivverdighet. Selv om vi 

vurderer at fylkeskommunen har gjort mange grep for at saksbehandlere skal ha 

tilstrekkelig kunnskap er de ansattes egenvurdering på arkivering og journalføring 

svak:   
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 Omtrent en tredjedel av de ansatte mener at de har fått lite opplæring i hva 

som er arkivverdig materiale.  

 En av fire er i liten grad kjent med fylkeskommunens rutiner og for hvordan 

man saksbehandler i P360. 

 En av fem er usikker på hvordan man registrerer journalposter. 

 

Ansatte i avdeling for tannhelse opplever i større grad enn andre at de ikke har fått 

tilstrekkelig opplæring. De er også overrepresentert blant ansatte som føler størst 

utrygghet ved bruk av P360. 

 

Vi mener fylkeskommunen bør gjøre ytterligere grep som sikrer at ansatte har 

tilstrekkelig kunnskap om arkivering og journalføring.  

 

Vår stikkprøvekontroll viser at ett av fire dokument som fylkeskommunen sendte til 

staten ikke ble journalført. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser i noen kommuner, og 

fylkeskommunen kommer noe bedre ut enn disse kommunene. Vi vil likevel peke på at 

en fjerdedel av de dokumentene vi undersøkte ikke ble journalført i samsvar med 

gjeldende krav. Vi mener at fylkeskommunen derfor har et forbedringspotensial og bør 

gjøre grep som sikrer at flere dokumenter blir journalført. 

 

Mange ansatte rapporterer at manglende journalføring skyldes at det er tidkrevende 

eller at de glemmer det. En del oppgir også at manglende journalføring ofte er relatert 

til at det lagres på egen PC i stedet for i P360. Sammenlignet med tilsvarende 

undersøkelser gjort i kommuner er svarene for fylkeskommunen nedslående. Praksis 

synes ikke å være særlig bedre blant ledere enn blant ansatte. Svarene kan indikere at 

det er behov for å iverksette tiltak for å bedre kulturen på dette området. Informasjon 

som ikke registreres i fylkeskommunens system er i utgangspunktet tapt informasjon, 

og det er uheldig at slik praksis er så utbredt i organisasjonen som 

spørreundersøkelsen indikerer.  

 

De dokumentene som journalføres i fylkeskommunen, journalføres innen rimelig tid. 

 

Fylkeskommunen har etablert tiltak som er med på å sikre at arkiverte dokumenter er 

gjenfinnbare i P360, herunder skriveregler som skal gjøres det enklere å finne igjen 

dokumenter. I de søkene vi har gjort har vi funnet omfattende brudd på 

fylkeskommunens skriveregler. Våre funn indikerer at team arkiv ofte overser feil 

tittelbruk i kvalitetssikringen. Mange ansatte opplyser også at de ofte har problemer 

med å finne dokumenter som skulle vært lagret i P360. Dette kan selvfølgelig skyldes 

manglende kunnskap om hvordan man søker, men også at dokumenter ikke arkivert.   
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Om saksbehandling av innsynsbegjæringer 
Vi har funnet at fylkeskommunen har iverksatt tiltak som bidrar til at allmenheten kan 

få innsyn i fylkeskommunens saksdokumenter.  

 

For at innsynsretten skal være reell, er det helt avgjørende at dokumenter journalføres 

i samsvar med regelverket. Det er derfor urovekkende at enkelte svargivere opplyser 

at de avventer eller lar være å registrere dokumenter i P360 for å hindre innsyn.  

 

Fylkeskommunen bør gjennom rutiner og praksis sikre at de alltid gir informasjon om 

klageadgang på avslag om innsyn.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at fylkeskommunen bør 

 oppdatere arkivplan, 

 iverksette tiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om journal- og 

arkivføring, 

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

arkivsystemet,  

 sikre at det alltid opplyses om klageadgang når de gir avslag på innsyn og  

 sikre at ingen ansatte bevisst holder tilbake dokumenter fra offentligheten. 

 

 

 

Skien, 29. mai 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune sak 25/17.  

Kontrollutvalget godkjente prosjektplan 14.12.17, sak 23/17, og ønsket at 

fylkeskommunens håndtering av innsynsbegjæringer tas med i undersøkelsen. Tema er 

i samsvar med fylkeskommunens plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av fylkestinget.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Kommuner og offentlige organer har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både 

i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig 

betydning for demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En 

velfungerende postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å 

ivareta dette.  

 

En evaluering fra Oxford Research (2016) om offentlighetsloven, tegner et bilde av at 

journalføring i norske kommuner er dårlig. Undersøkelser og intervju fra 

enkeltkommuner peker i retning av at mye arkivverdig post ikke blir journalført og 

arkivert. I rapporten blir det pekt på at mangelfull journalføring og arkivering kan bidra 

til å undergrave intensjonen bak offentlighetsloven. 

 

Telemark fylkeskommune ble tilsluttet IKA Kongsberg1 i 2008 og begynte å bruke P360 

15.10.14.  

 

Noe av bakgrunnen for kontrollutvalgets bestilling er at to journalister i Varden og TA 

har uttrykt bekymring til kontrollutvalget for fylkeskommunens håndtering av 

innsynssaker. Det er også vist til at dokumenter har blitt journalført sent. Denne 

problematikken er drøftet i kapittel syv. 

 

 

 

 

                                                      
1 IKA Kongsberg er interkommunalt arkiv for eierkommunene.  
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1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

I hvilken grad sikrer Telemark fylkeskommune at dokumenter journalføres og 
arkiveres i samsvar med gjeldende krav?  

I hvilken grad har Telemark fylkeskommune tiltak som sikrer en lovlig 
saksbehandling av innsynsbegjæringer? 

 

Revisjonskriteriene2 i denne forvaltningsrevisjonen er i hovedsak utledet fra 

kommuneloven, arkivloven og offentlighetsloven med tilhørende forskrifter samt 

arkivhåndboken for offentlig forvaltning. Kriteriene er utledet innledningsvis i hvert 

kapittel.   

 

 

1.4 Avgrensning 
Vi har ikke undersøkt fylkeskommunens depot-funksjon3. 

Vi har ikke undersøkt rutiner for og håndtering av interne dokumenter.  

 

Når det gjelder innsynsbegjæringer har vi undersøkt saksbehandlingen: skriftlighet, 

begrunnelse og tidsfrist. Vi har ikke undersøkt hjemmelsgrunnlaget for avslag på 

innsyn.  

 

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
Fakta er i hovedsak innhentet gjennom intervjuer, dokumentgjennomgang og en 

spørreundersøkelse blant brukere av P360.  

 

For å undersøke praksis for journalføring, har vi tatt utgangspunkt i statens 

postjournal. Vi har sjekket om dokumenter som staten har mottatt fra Telemark 

fylkeskommune er journalført i fylkeskommunen.  

 

                                                      
2 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
3 Kommuner skal avlevere eldre arkiv til et arkivdepot, jf. arkivforskriften. IKA Kongsberg IKS er 

arkivdepot for Telemark fylkeskommune. 
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Spørreundersøkelsen gir svar på hvordan ansatte vurderer egen kompetanse, 

opplæringen de har fått og hvordan de bruker P360. De ansatte er også spurt om deres 

håndtering av innsynsbegjæringer. 

 

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 2 til rapporten. 

 

 

1.6 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i fylkeskommunen og 

sendt på høring 15.05.18. Høringen har ikke ført til endringer i rapporten.  

Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.  
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2 Arkivplan og rutiner for journalføring 
2.1 Revisjonskriterier 
Alle offentlige organ skal ha arkiv. Arkivene skal være innordnet slik at dokumenter er 

sikret og tilgjengelige for samtid og ettertid, jf. arkivloven § 6. Arkivforskriften og 

riksarkivarens forskrift utdyper disse kravene.  

 

Alle offentlige organ skal ha arkivplan som viser hva arkivet omfatter og hvordan det er 

organisert, jf. arkivforskriften § 4. Arkivplanen skal være oppdatert og vise hva slags 

instrukser, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet. Riksarkivarens forskrift 

beskriver i §1-1 hva arkivplanen minst skal inneholde.  

 

«a) organisering av arkivfunksjonen og delegeringsfullmakter på arkivområdet, 

inkludert hvor ansvaret for å forvalte arkivene er plassert, samt eventuelle 

avtaler om kjøp av arkivtjenester, 

b) rutiner for dokumentfangst, journalføring, tilgangsstyring og kvalitetssikring 

av arkivene, jf. arkivforskriften § 12, 

c) rutiner for oppbevaring og sikring av arkivene, 

d) klassifikasjon som blant annet viser hvilke prosesser arkivdokumentene 

inngår i, jf. arkivforskriften § 5, 

e) oppdatert arkivoversikt som viser hvor arkivdokumentene er lagret, 

f) bevarings- og kassasjonsplan med oppbevaringsfrister og rutiner for 

gjennomføring av planene, jf. arkivforskriften § 16, og 

g) avleveringsplan for statlige organ, jf. arkivforskriften § 19.» 

 

Avsnitt g) er ikke relevant for Telemark fylkeskommune.  

 

Revisjonskriterium: 

 Fylkeskommunen skal ha en oppdatert arkivplan som oppfyller 

minimumskravene gitt i riksarkivarens forskrift 

 

 

2.2 Overordnet om arkivplan 
Telemark fylkeskommune benytter en elektronisk arkivplan etter en mal fra 

arkivplan.no. Arkivplanen er bygget opp av arkfaner med tema som 

organisering/ansvar, reglement, rutiner med mer. Enkelte av arkfanene er 

forhåndsutfylt av IKA Kongsberg.  
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Ved vår gjennomgang av planen i mars 2018 var det ikke sporbart når den sist var 

oppdatert, men det står at arkivleder har ansvar for å oppdatere rutinehåndboken 

med vedlegg årlig, og å vedlikeholde arkivplanen for Telemark fylkeskommune.  

 

Arkivleder opplyser at det har vært jobbet ganske målrettet med arkivplanen de siste 

to årene for å få den ferdig. I følge arkivleder skal arkivplanen være et levende 

dokument som oppdateres kontinuerlig. Arkivleder skal godkjenne alle endringer som 

gjøres i arkivplanen.  

 

2.3 Organisering og delegasjon 
Arkivplanen gjengir kart for politisk organisering og administrativ organisering. 

Tidligere og nåværende organisasjonskart er tilgjengelig i arkivplanen.  

 

Arkivfaglig organisering er beskrevet under to arkfaner. 

Arkivorganisering før 15.10.2014 gir en beskrivelse av organiseringen. Her står det at 

fylkeskommunen har papirarkiv og at EDB Sak- og Arkiv – ESA benyttes.  

 

Arkivorganisering etter 15.10.2014 beskriver at fylkeskommunen benytter P360 som 

saks- og arkivsystem og at arkivet er fullelektronisk. Fylkeskommunen har fra 2014 

felles postmottak med de fylkeskommunale skolene.  

 

Under arkfanen delegering av arkivansvar står det blant annet at: 

 fylkesrådmannen har det overordnede ansvaret for arkivet,  

 fylkestinget fastsette de praktiske og økonomiske rammene for arkivarbeidet 

og 

 arkivleder har det overordnede ansvaret for arkivdanning og arkivlegging og er 

arkivfaglig overordnet team og virksomheter. 

 

Det er også beskrevet hvordan det faglige ansvaret er fordelt mellom arkivleder, 

arkivansvarlig, arkivmedarbeider og saksbehandler.  

 

 

2.4 Rutiner og kvalitetssikring 

2.4.1 Rutiner 
Arkivplanen inneholder på ulike steder referanser til aktuelle lover og forskrifter. Per 

21.03.18 vises det gjennomgående til de to arkivforskriftene som var gjeldende fram til 

31.12.17.   
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Under arkfanen Sentralt regelverk er det syv linker til Arkivverket.no. Ingen av disse 

virker.  

 

Under arkfanen TFKs regelverk er det linket til og Rutinehåndbok – Elektronisk arkiv og 

saksbehandling – 2014. Det fremkommer ikke av dokumentet når det sist er 

oppdatert, men navnet på linken indikerer 2014.  

 

I følge arkivleder er han ansvarlig for at Rutinehåndboka er oppdatert. Om det skjer 

viktige endringer skal rådmann ta rutinehåndboka opp til godkjenning i ledergruppa.  

 

Rutinehåndboka fremstår som fyldig med rutiner for blant annet:  

 inngående og utgående post 

 offentlig journal og innsyn 

 saksbehandlere og ledere 

 skriveregler (for registrering av saker) 

 ansettelsessaker, personalsaker og utvalgsbehandling og  

 bevaring og kassasjon. 

 

2.4.2 Kvalitetssikring 
Kvalitetssikring er omtalt i rutinehåndboka under Rutine for arkivar. Her gis det en 

beskrivelse av tiltak arkivet skal gjøre for å kvalitetssikre saker og dokumenter, 

journalføring og postlister. Arkivplanen gir på nettsiden ingen beskrivelse av 

kvalitetssikring. 

 

 

2.5 Klassifikasjon 
Arkivplanen linker til et dokument som beskriver fylkeskommunens 

klassifikasjonsssystem4 (K-koder Hovednøkkel 2016-2019).  

 

2.6 Oppdatert arkivoversikt 
Arkivhåndboken gir en anbefaling av hvilke arkivtyper en arkivplan bør beskrive. Vi har 

tatt utgangspunkt i denne anbefalingen for å vurdere om fylkeskommunens arkivplan 

gir en oppdatert arkivoversikt, se tabell 1.  

                                                      
4 Klassifikasjonssystemet er "nøkkelen" til ordning av et arkiv, og skal omfatte alle virksomhetens 

saksområder. Arkivnøkkelen kan være basert på et eller flere ordningsprinsipp. Oftest bygger den på en 

inndeling etter emne, men den kan også være funksjons- eller objektbasert. Eksempel på serier som er 

ordnet etter objekt er personalsaker ordnet etter navn eller fødselsdato og bygningssaker ordna etter 

gards- og bruksnummer.   
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Tabell 1 Beskrivelse av fylkeskommunens arkiver i arkivplan 

Arkivtype Funn i 

arkivplan 

Arkivleders kommentar 

 

Dagligarkivet, både saksarkivet og 

andre arkivdeler, for eksempel 

møtebøker og andre protokoller etc., 

Ja  

Arkivdeler som blir oppbevart for seg 

selv, for eksempel på grunn av form 

eller medium 

Ikke 

aktuelt 

Har ingen arkivdeler som på grunn av form ikke 

er arkivert. 

Spesialiserte fagsystemer, databaser 

etc. 

Ja Ja, finnes oversikt per 2015. Arkivleder er ikke 

kjent med at fylkeskommunen har tatt i bruk 

nye fagsystemer eller databaser etter 2015.  

Bortsettingsarkiver Ja  

Avlevert arkivmateriale til depot Ja  

Kassert arkivmateriale Ikke 

aktuelt 

Er ikke omtalt, men dette skyldes at ingenting 

har blitt kassert. Arkivleder viser til 

kassasjonsplanen for mer informasjon. 

 
I følge arkivleder pågår det en karlegging av fagsystemer som inneholder arkivverdig 

materiale i forkant av sammenslåingen med Vestfold fylkeskommune.  

 

 

2.7 Bevarings- og kassasjonsplan 
Arkivplanen inneholder en link til Bevarings- kassasjonsplan for Telemark 

fylkeskommune (BK-plan). BK-plan er sist oppdatert 08.12.16. I planen fremkommer 

det at fylkeskommunen vil praktisere merbevaring, altså ta vare på flere dokumenter 

enn det Riksarkivet gir føringer for. Dette gjelder både for de eldre arkivene 

(bortsettingsarkiv 1 og 2 i kjelleren) og for den elektroniske delen i P360.  

 

I følge arkivleder har fylkeskommunen til nå ikke kassert noe materiale. Man har valgt 

å avvente spørsmål om kassering til etter sammenslåingen med Vestfold 

fylkeskommune. Fra da vil Telemark fylkeskommune forsvinne som arkivskaper og alt 

arkivverdig materiale vil bli overført til depot hos IKA Kongsberg.  

 

 

2.8 Revisors vurdering av arkivplan og rutiner 
 Kommunen skal ha en oppdatert arkivplan som oppfyller minimumskravene gitt 

i riksarkivarens forskrift 
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Fylkeskommunen har en arkivplan som for det meste oppfyller minimumskravene. 

Fylkeskommunen bør sørge for at det går fram når arkivplanen sist er oppdatert og for 

at linker til eksterne nettsider fungerer. Rutinene er ikke oppdatert i forhold til 

gjeldene forskrifter for arkivarbeid som kom 01.01.18.  
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3 Overordnet arkivansvar 
 

3.1 Revisjonskriterium 
Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i fylkeskommunen ligger hos fylkesrådmann. 

Arkivleder har derfor et særskilt ansvar for å sørge for at fylkesrådmann holdes 

oppdatert slik at hun kan fatte beslutninger som er styrende for organet. I 

arkivhåndboka er arkivleders ansvar for dette omtalt. Her står det at arkivleder bør: 

 melde inn og begrunne overfor rådmann, team arkivs behov for bemanning, 

lokaler og utstyr, 

 å medvirke til at alle arkivrelaterte systemer utformes slik at hensynet til 

arkivfunksjonene ivaretas i tråd md regelverket, 

 å holde oversikt over organets arkivmateriale, arkivorganisasjon, samt interne 

instrukser og eksternt regelverk og  

 rapportere til organets toppledelse, herunder særlig om forhold som krever 

tiltak for å imøtekomme regelverkets krav.  

 

Listen er ikke uttømmende.  

 

Revisjonskriterium 

 Fylkeskommunen bør ha arenaer, rutiner og praksis som sikrer at eventuelle 

mangler, feil eller svakheter ved arkivet blir fanget opp og rapportert til 

fylkesrådmann.  

 

3.2 Delegasjon av myndighet 
Fylkesrådmann har delegert myndighet for arkivansvaret til stabssjef som igjen har 

delegert oppgaven videre til arkivleder. Det foreligger skriftlig dokumentasjon på at 

arkivloven gjennom dokumentet Fylkesrådmannen si vidaredelegering av 

forvaltningsmynde fra 2017 er delegert fra rådmann til stabssjef med mulighet for 

videredelegering. Vi har også blitt forelagt delegasjonsfullmakt gitt fra stabssjef til 

arkivleder.  

 

 

3.3 Risikovurdering 
Både arkivleder og stabssjef mener det er gjennomført tilstrekkelig risikovurdering på 

arkivområdet. Det er gjennomført en ROS-analyse for arkivet, en risiko- og 

sårbarhetsvurdering av mappen SvarInn i intern sone i P360 og en risikovurdering for 

ekspedering av sensitive personopplysninger med SvarUt-tjenesten 
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I følge stabsleder er risikovurdering et fast element ved alle nye 

digitaliseringsprosjekter i fylkeskommunen, eksempelvis ved innføring av e-signatur.  

 

Gjennomførte risikovurderinger blir rapportert til rådmannens ledergruppe når 

gruppen møtes som porteføljestyret for digitaliseringsprosjekter.   

 

3.3.1 Digitalisering som risikoreduserende tiltak 
Stabssjef mener at arkivets rolle har endret seg. Tidligere var arkivering og 

journalføring aktiviteter som ble utført manuelt. Dette tror hun har vært medvirkende 

til at mange dokumenter ikke ble registrert. Hun beskriver at arkiv- og journalsystemet 

i dag mer er å anse som hjertet i organisasjonen –  det stedet hvor all saksbehandling 

starter og avsluttes. Digitalisering av stadig flere saksbehandlingsområder er også med 

på å trygge at dokumenter blir journalført og arkivert. Eksempler på dette er blant 

annet Min elev som brukes av lærerne ved de videregående skolene5, elektronisk 

søknad om skoleskyss med kollektivtilbudet, søknad om kultur, idretts- og 

folkehelsemidler på tilskuddsportalen og søknad om næringsstøtte via 

reginalforvaltning.no.  

 

 

3.4 Målstyring 
Arkivleder utarbeider årlig en handlingsplan for team arkiv. Denne følges opp på 

teammøter og rapporteres til stabssjef i statusmøter. Planen er ifølge stabssjef fulgt 

opp i tråd med dette.  

 

 

3.5 Rapportering 
Arkivleder har møter med stabssjefen hver fjortende dag, og felles teamledermøter 

med stabssjefen uken i mellom. I følge stabssjef rapporteres det på hvorvidt team arkiv 

er ajour, om personalsituasjonen og tiltakene i handlingsplanen. Arkivområdet har 

mange arbeidstopper gjennom året. Mange samtaler dreier seg derfor om hvordan 

disse skal håndteres. Arkivlokaler og utstyr var mer sentralt i slike samtaler tidligere, 

                                                      
5 Min elev er en integrasjon laget av digitaliseringsgruppa i fylkeskommunen. Alle elevsamtaler, varsler. 

Det jobbes også med å lage en logg der lærerne kan registrere aktiviteter, telefonkontakt med elever 

etc. som på et senere tidspunkt kan bli arkivverdig. Alt som blir registrert i Min elev blir automatisk 

overført til aktuell elevmappe i P360. Lærerne har for øvrig kun lesertilgang til P360. Dersom lærer har 

arkivverdige dokumenter som ikke skal registreres i Min elev, skal dette gis til kontorpersonalet på 

skolen for videre registrering i P360.  
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men etter omlegging til P360 i 2014 har behovet for rapportering på disse områdene 

blitt mindre.  

 

Det holdes årlig medarbeidersamtaler.  

 

Skriftlig rapportering gjøres gjennom tertialrapporterter. Fylkeskommunens 

tertialrapporter er bygd opp av økonomisk rapportering, innsparinger, budsjettendring 

og tiltaksrapportering. Arkivtjenesteområdet er ikke omtalt i tertialrapport for 2. tertial 

2017, men inngår i rapporteringen fra stabsavdelingen samlet sett. Stabssjef er tilfreds 

med rapportering fra arkivleder. 

 

 

3.6 Revisors vurdering  
Vi vurderer at fylkeskommunen har tiltak som er med på å sikre at mangler, feil eller 

svakheter ved arkivet blir fanget opp og rapportert til fylkesrådmann. Det er sikret rett 

delegasjon av arkivloven, og det er arenaer for styring og rapportering. 

Fylkeskommunen gjennomfører risikovurderinger og har etablert risikoreduserende 

tiltak gjennom flere digitaliseringstiltak.  
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4 Opplæring og kunnskap hos ansatte 
4.1 Revisjonskriterium 
Fylkesrådmannen skal sørge for at fylkeskommunens administrasjon drives i samsvar 

med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Kommunenes Sentralforbund (KS) 

utgav heftet Rådmannens internkontroll - Hvordan få orden i eget hus?  i 2013. Heftet 

er resultatet av et samarbeid mellom KS og Kommunal- og regionaldepartementet 

gjennom prosjektet styrket kommunal internkontroll. Heftet kommer med en rekke 

anbefalinger for god internkontroll. KS mener at det å ha reglement og rutiner «på 

plass» innebærer både å utarbeide, oppdatere og å gjøre rutiner kjent i organisasjonen 

og å sikre at de blir fulgt. Videre står det at minst like viktig som rutinene i seg selv, er 

hvordan rutinene blir gjort kjent og forankret i organisasjonen. «Ofte er det ikke 

mangel på rutiner som er problemet, men at de ikke følges. En forklaring på dette kan 

være manglende opplæring». 

 

Revisjonskriterium: 

 Fylkeskommunen skal ha tiltak som sikrer at ansatte får og opprettholder 

tilstrekkelig kunnskap til rutiner for journalføring og arkivering. 

 

 

 

4.2 Kurs for ansatte 
Ved innføring av P360 i 2014 ble det ifølge arkivleder gitt mye opplæring. Etter første 

opplæringsrunde ble det også gitt månedlige opplæringstilbud for de som hadde 

behov.  

 

Både ledere og saksbehandlere kan bestille en til en opplæring hos team arkiv.  

Fylkeskommunen har som rutine at ingen skal få til gang til P360 uten først å ha fått 

opplæring. I spørreundersøkelsen svarer 5 % av de ansatte at de ikke har fått 

opplæring i bruk av P360 før de begynte å bruke systemet. I avdeling for Tannhelse 

svarer 14 % at de ikke fikk opplæring før de begynte å bruke systemet. Åtte personer 

har hatt tilgang til P360 mindre enn tre måneder. Halvparten svarer at de ikke har fått 

opplæring før de tok i bruk systemet. Dette kan indikere at man var strengere på at 

opplæring skal være gitt før det gis tilgang i tidligere år. 

 

I 2017 ble det gjennomført en ny opplæringsrunde for alle ansatte. Team arkiv besøkte 

da ulike arbeidssteder og ga to timers opplæringssekvenser. I følge arkivleder benyttet 

man også jurister for å skape mer tyngde i opplæringen. I dag gis det ikke et fastsatt 
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opplæringstilbud, men team arkiv gir opplæring til enheter og enkeltpersoner som 

spiller inn et behov. 

 

I spørreundersøkelsen svarer 32 % at de i stor grad har fått tilstrekkelig opplæring, se 

figur 1. 22 % har svart at de ikke, eller i liten grad har fått tilstrekkelig opplæring. Vi har 

undersøkt denne gruppa nærmere og funnet at de er overrepresentert blant ansatte i 

avdeling for Tannhelse. Her svarer 57 % at de ikke eller i liten grad har fått tilstrekkelig 

opplæring. Ledere er også overrepresentert. Blant lederne har 29 % svart at de ikke 

eller i liten grad har fått tilstrekkelig opplæring. Dette kan være en konsekvens av at 

ledere ofte har et videre bruksområde av P360, samt at de trolig bruker P360 sjeldnere 

enn ansatte som har en saksbehandlerrolle der de daglig bruker P360.  

 

 
Figur 1 Ansattes svar på om de har fått tilstrekkelig opplæring, N =210 

 
 

 

4.3 Tilgjengelig rutiner 
På fylkeskommunens intranett kan brukere av P360 finne rutinehåndboka. I 

arkivplanen finnes det mer relevant informasjon om journalføring og arkivering, samt 

mer informasjon om organisering og ansvarsfordeling på arkivområdet.  

Arkivplanen er tilgjengelig for ansatte gjennom kvalitets- og internkontrollsystemet, 

TQM. Arkivleder tror ikke arkivplanen er særlig godt kjent blant de ansatte.  
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4.4 Kunnskap om hva som er arkivverdig materiale 
I følge rutinehåndboka må saksbehandlere selv vurdere om dokumenter som de 

mottar direkte fra utenforstående og dokumenter som de sender ut av 

fylkeskommunen er arkivverdig materiale. 31 % svarer at de ikke har, eller i liten grad 

har fått, god opplæring til å vurdere dette, se figur 2. Ansatte i avdeling for Tannhelse 

har i mindre grad enn øvrige fagområder fått denne opplæringen. Det er små 

forskjeller i hvordan ledere og medarbeidere har svart.  

 
Figur 2 Ansattes svar på i hvor stor grad de har fått opplæring i å vurdere hva som er arkivverdig materiale, 
N=210 

 
 
 

 

I spørreundersøkelsen har mange ansatte i et fritekstfelt gitt kommentarer til 

opplæringen. Det generelle bildet er at ansatte har fått opplæring, men opplever 

likevel å ikke være trygg i bruken av P360. Systemet oppleves som komplekst, 

vanskelig og i liten grad tilrettelagt for saksbehandling. Brukerne synes å oppleve 

større problemer dersom de bruker saksbehandlingssystemet lite.  

 

4.5 Oppfølging av ansatte som trenger bistand 
Ansatte kan ta kontakt med team arkiv dersom de trenger hjelp med P360. I 

undersøkelsen fremkommer det at 78 % av de ansatte ber om bistand fra team arkiv, 

hvorav 50 % har månedlig eller hyppigere kontakt med team arkiv. Stabsavdelingen 

har mest kontakt med arkivet, mens avdeling for regional utvikling og avdeling for 

videregående opplæring har størst andel personer som sjelden eller aldri ber om hjelp 

fra team arkiv (21 %). 
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4.5.1 Bistand fra team arkiv 
Dokumentforvaltning og arkiv har 16 medarbeidere (12,5 årsverk). Av disse er 8 med 

på en ringesløyfe som gir bistand til ansatte. I følge arkivleder reklamerte team arkiv 

for at ansatte kunne få bistand i større grad når systemet var nytt i 2014. Det ble laget 

nyhetssaker, sendt ut e-poster og lagt informasjon på intranettet. I dag gjøres dette i 

mindre grad. Bistand gis for det meste over telefon, eventuelt supplert med at man 

skygger PC-en til bruker.  

 

43 % av de spurte svarer at de i noen eller stor grad ber om råd i vurderingen av om et 

dokument skal journalføres. 19 % svarer at de aldri spør om dette. 41 % av de spurte 

svarer at de i noen eller stor grad spør om hjelp til å opprette/registrere et dokument i 

P360.  

 

I spørreundersøkelsen svarer nær samtlige at det er enkelt å komme i kontakt med 

team arkiv og at de raskt får den hjelpen de trenger. I fritekstfelt i 

spørreundersøkelsen gis det mye skryt til de ansatte på team arkiv for den bistanden 

de gir. I spørreundersøkelsen svarer 64 % at de er svært fornøyd med hjelpen fra team 

arkiv og 23 % at de er ganske fornøyd. 14 % er lite eller ikke fornøyd. Ansatte i avdeling 

for regional utvikling er overrepresentert blant de som mindre fornøyd.  

 

4.6 Ansattes vurdering av egen kompetanse 

4.6.1 Ansattes kunnskap om rutiner 
De ansatte svarer i spørreundersøkelsen på spørsmål om de er kjent med 

fylkeskommunens rutiner for bruk av P360, se figur 3. 
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Figur 3 Ansattes svar på i  hvor stor grad de er kjent med fylkeskommunens rutiner for bruk av P360, N = 210 

 
 
 
 
26 % svarer at de i stor grad er kjent med rutinene, mens 47 % svarer i noen grad. 25 % 

har svart at de ikke eller i liten grad er kjent med rutinene. Personal- og 

organisasjonsavdelingen har klart flest brukere som er kjent med rutinene. Her har 71 

% har svart at de i stor grad kjenner rutinene. Avdeling for tannhelse er i andre enden 

av skalaen. 43 % har her svart at de ikke eller i liten grad kjenner rutinene for bruk av 

P360.  

 

4.6.2 Egenvurdering av kompetanse i saksbehandling 
Totalt har 175 svargivere svart at de saksbehandler i P360. Av disse har 23 % svart at 

de enten ikke eller i liten grad føler seg trygge på hvordan man saksbehandler i P360. 

Ansatte i avdeling for tannhelse har i større grad enn øvrige fagområder svart at de 

ikke er trygge på hvordan man saksbehandler. Her har 33 % svart at de ikke er trygge 

på hvordan de saksbehandler i P360.  

 

4.6.3 Egenvurdering av kompetanse i å registrere journalposter 
191 ansatte har svart at de registrerer journalposter i P360. 19 % har svart at de ikke 

eller i liten grad er trygge på hvordan de registrerer dokumenter i P360. Også på dette 

området vurderer ansatte i avdeling for tannhelse kompetansen sin lavere enn for 

øvrige fagområder. 33 % svarer at de ikke er trygge på hvordan de skal registrere 

dokumenter i P360.  

 

4.6.4 Forbedringsinnspill fra ansatte gitt i spørreundersøkelsen 
De ansatte har gjennom fritekstfelt kommet med innspill om tiltak for opplæring:  
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 Utvikle en kortfattet instruks for bruk av P360.  

 Årlige oppfriskningskurs i bruk av P360. 

 Ledere bør delta mer regelmessig på kurs i P360. 

 Mer opplæring og drøfting rundt hva arkivverdig materiale er. 

 

 

4.7 Revisors vurdering 
Fylkeskommunen har gjort tiltak som bidrar til at ansatte får kunnskap om 

journalføring og arkivering. De ansatte får tilbud om opplæring og har tilgjengelig 

støtte fra team arkiv. De ansatte er godt fornøyd med både opplæring, service og 

tilgjengelighet på bistand fra team arkiv. Ansattes egenvurdering av kompetanse gjør 

at vi mener fylkeskommunen bør vurdere å gjøre ytterligere grep for å sikre at ansatte 

har tilstrekkelig kunnskap: 

 Omtrent en tredjedel av de ansatte mener at de har fått lite opplæring i hva 

som er arkivverdig materiale. 

 En av fire er i liten grad kjent med fylkeskommunens rutiner og for hvordan 

man saksbehandler i P360.  

 En av fem er usikker på hvordan man registrerer journalposter. Ansatte i 

avdeling for tannhelse opplever i større grad enn andre at de ikke har fått 

tilstrekkelig opplæring. De er også overrepresentert blant ansatte som føler 

størst utrygghet ved bruk av P360.   
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5 Journalføring i praksis 
 

5.1 Revisjonskriterium 
Fylkeskommunen skal føre journal etter arkivloven med forskrifter, jf. 

offentlighetsloven § 10. Journalen skal gi systematisk og fortløpende registrering av 

opplysninger om journalpliktige dokumenter. 

 

Fylkeskommunen skal registrere alle inngående og utgående dokument som etter 

offentligloven § 4 må regnes som saksdokument for organet, dersom de er gjenstand 

for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon, jf. arkivforskriften § 9. 

Dokumentbegrepet er teknologinøytralt. Det omfatter alle typer informasjon, 

uavhengig av hvordan informasjonen er lagret. Fylkeskommunen skal journalføre og 

arkivere saksdokument som blir sendt eller mottatt via e-post eller andre medier, på 

samme måte som andre saksdokument.   

 

Arkivverkets håndbok sier at journalføringen skal skje systematisk og fortløpende. 

Arkivverket har i forbindelse med revisjoner av forvaltningens journalføringspraksis 

definert «fortløpende» journalføring som to-tre dager, i tråd med anbefalingen i 

Regjeringens offentlighetsmelding. 

 
Revisjonskriterium: 

 Fylkeskommunen skal journalføre inngående og utgående post innen rimelig tid 

 
 

5.2 Praksis for journalføring og arkivering  
Fylkeskommunen har en arkivtjeneste som arkiverer og journalfører all arkivverdig 

dokumentasjon. Dokumenter som sendes direkte til eller fra saksbehandler, og som 

ikke går via fylkeskommunens postmottak, må legges inn i P360 av saksbehandler selv. 

Team arkiv foretar formell arkivering og journalføring i P360 i etterkant.  

Fylkeskommunen har nødvendigvis mindre kontroll med den posten som 

saksbehandler håndterer og som ikke går via postmottak.  

 

Antall registrerte dokumenter i P360 har økt fra 90 477 i 2015 til 117 989 i 2017 

(prognose januar – mai). Antall registrerte filer har økt fra 107 952 i 2015 til 147 000 i 

2017.  

 

I spørreundersøkelsen kom det fram at de ansatte i ulik grad enten søker opp 

dokumenter, oppretter dokumenter og saksbehandler i P360, se figur 4. Det er flere 

som søker opp dokumenter enn personer som saksbehandler i P360. Totalt svarer 77 % 
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at de i noen eller stor grad søker opp dokumenter. Tilsvarende tall for å registrere 

dokumenter er 63 % og for å saksbehandle, 61 %.  

 
Figur 4 Bruk av P360, N =210 

 
 

Det er stor spredning i hvor mange journalposter ansatte registrerer ukentlig. 11 % 

registrerer mer enn 8 journalposter per uke, mens 59 % journalfører 1 eller færre 

poster per uke. Avdeling for areal og transport er mest representert i den gruppa som 

registrerer flest per uke, mens økonomiavdelingen er mest representert i gruppa som 

registrerer færrest journalposter per uke.  

 
 

5.3 Om tilfredshet med P360 
Svargiverne i spørreundersøkelsen har hatt mulighet til å svare i fritekstfelt hvordan de 

opplever P360.  En del svarer at de opplever P360 som komplisert og rigid. En del 

svarer også at de bruker P360 for lite og at dette gjør at de vanskelig kan bli trygge på 

bruken.   

 
 

5.4 Stikkprøvekontroll 
Vi har undersøkt 112 dokumenter som fylkeskommunen har sendt ulike statlige 

instanser, og som er journalført i statens postjournal. I vår gjennomgang fant vi at 80 

av dokumentene var registrert i P360. Vi fikk team arkiv til å lete etter de 

dokumentene vi ikke fant. De fant 3 dokumenter. Dette betyr at 83 av 112 dokumenter 

er journalført, mens 29 dokumenter ikke er journalført. Dette gir en 

journalføringsprosent på 74 %.  
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En utfordring som gjelder for alle kommuner og fylkeskommuner er at statlige organer 

i noen tilfeller ber fylkeskommunen svare eller rapportere elektronisk på ulike portaler 

eller ved elektroniske spørreundersøkelser. Omfanget av dette ser ut til å ha økt de 

senere år. Det er krav om at disse dokumentene også blir registrert i fylkeskommunens 

sakssystem. I fylkeskommunens arkivrutiner er det beskrevet at saksbehandler må 

sikre at svar gitt på elektroniske plattformer må tas ut og registreres separat i P360. 

Enkelte av de dokumentene vi ikke har funnet i fylkeskommunens journal er trolig 

rapportert til staten på denne måten.  

 

Tabell 2 viser eksempler på dokumenter vi ikke fant, men som skulle vært registrert i 

P360.  
 

Tabell 2 Eksempler på dokumenter som ikke var registrert i P360 

Henvendelse til Statens vegvesen angående Fv. 32 Gimlevegen -Augestadvegen 

Tilbakemelding til KMD angående fylkesvalgsstyrenes kontroll av valget 

Oversendelse av melding om støtte til innovasjonsklyngen Telemark Offshore til Nærings- og 

fiskeridepartement 

Rapportering til Utdanningsdirektoratet på utprøving av vekslingsmodell våren 2017 

Ytterligere informasjon til NVE om oppmudring av vannkilde for Grønkjær Skisenter 

Innmeldingsliste til Helsedirektoratet  - opplæringsetaten 

 

 

 

5.5 Journalføring innen rimelig tid  
I følge arkivleder er det et mål at dokumenter blir registrert samme dag eller senest to 

dager etter at et dokument blir mottatt av fylkeskommunen. Helg og helligdager kan gi 

rom for flere dager mellom dokument- og journaldato. Vi har undersøkt om de 

dokumentene vi fant i stikkprøvekontrollen er journalført innen rimelig tid. Alle ble 

journalført innen syv dager etter dokumentdato. Det vanlige er at det gjøres samme 

dag eller dagen etter. Kun tre av dokumentene vi har undersøkt har et avvik på mer 

enn fire dager.  

 
 

5.6 Mulige forklaringer på hvorfor dokumenter ikke blir registrert 
Vi har spurt de ansatte om forhold som kan forklare hvorfor dokumenter ikke blir 

registrert i P360. Under følger ansattes svar på følgende tre påstander: 

 Det er tidkrevende å opprette et dokument i P360 og derfor blir det ikke alltid 

gjort. 
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 Jeg lagrer på egen PC i stedet for å arkivere i P360. 

 Jeg glemmer å registrere dokumenter i P360. 

 

5.6.1 Tidspress som årsak til at dokumenter ikke blir registrert i P360  
En av påstandene de tok stilling til var «Det er tidkrevende å opprette en journalpost i 

P360 og derfor blir det ikke alltid gjort». 9 % svarer at manglende journalføring i stor 

grad skyldes tidspress, mens 30 % svarer at manglende journalføring i noen grad 

skyldes tidspress. Vi har slått sammen de to gruppene og satt det opp mot 

virksomhetsområder, se figur 5.  
 

Figur 5 Svargivere som har svart i noen eller stor grad på påstanden «Det er tidkrevende å opprette en 
journalpost i P360 og derfor blir det ikke alltid gjort» N = 210 (de som har svart at det ikke skjer eller at det skjer i 
liten grad er ikke visuelt synlig i figuren). 

 
 

Avdeling for tannhelse er den avdelingen som har flest brukere (57 %) som oppgir at 

tidspress er årsak til at journalposter ikke blir registrert. Økonomiavdelingen, avdeling 

for videregående opplæring og avdeling for areal og transport har rundt 40 % 

svargivere som svarer det samme.  

 

Ledere oppgir i større grad enn medarbeidere tidspress som årsak til at dokumenter 

ikke blir lagret.   
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Flere av de som registrerer få dokumenter per uke oppgir tidspress som årsak, enn de 

som registrerer mange dokumenter per uke.  

5.6.2 Lagrer på egen PC i stedet for å registrere i P360 
En annen påstand svargiverne tok stilling til var «Jeg lagrer på egen PC i stedet for å 

arkivere i P360». 10 % svarer at de i stor grad lagrer på egen PC i stedet for å arkivere i 

P360, mens 24 % svarer i noen grad. Vi har slått sammen de to gruppene som svarer at 

det skjer i stor eller i noen grad og satt avdelingene mot hverandre, se figur 6. 

Stabsavdelingen er den avdelingen som i størst grad svarer at de lagrer på egen PC i 

stedet for i P360.  
 

Figur 6 Svargivere som har svart i noen eller stor grad på påstanden «Jeg lagrer på egen PC i stedet for å arkivere i 
P360» N = 210 (de som har svart at det ikke skjer eller at det skjer i liten grad er ikke visuelt synlig i figuren). 

 
 
Vi har sett en klar samvariasjon med de som oppgir at de har fått tilstrekkelig 

opplæring i bruk av P360 og lagring på PC. De som har svart at de har fått god 

opplæring svarer i betydelig større grad at de ikke lagrer på PC i stedet for i P360. Det 

er små forskjeller på hvordan ledere og ansatte har svart.  

 
Også for denne forklaringsvariabelen har vi sett at de som registrerer færrest 

dokumenter i større grad enn de andre lagrer på egen PC, i stedet for i P360.  
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5.6.3 Forglemmelse som årsak til at dokumenter ikke blir registrert i P360 
Svargiverne svarte også på påstanden «Jeg glemmer å registrere dokumenter i P360».  

21 % svarer at dette ikke skjer 44 % svarer at det skjer i liten grad. På den andre siden 

svarer 5 % at det skjer i stor grad og 30 % at det skjer i noen grad. Vi har slått sammen 

de to gruppene som svarer at det skjer i stor eller i noen grad og satt det opp mot 

virksomhetsområder, se figur 7. Avdeling for areal og transport er den avdelingen som 

i størst grad oppgir forglemmelse som årsak. Her svarer 50 % at ved manglende 

journalføring er forglemmelse årsak i noen eller stor grad. Personal- og 

organisasjonsavdelingen og avdeling for videregående opplæring kommer best ut.  

 
Figur 7 Svargivere som har svart i noen eller stor grad på påstanden «Jeg glemmer å registrere dokumenter i 
P360» N = 210 (de som har svart at det ikke skjer eller at det skjer i liten grad er ikke visuelt synlig i figuren). 

 
 
 
 
Også i dette tilfelle har vi sett at de som registrerer færrest dokumenter i større grad 

enn andre oppgir forglemmelse som årsak når dokumenter ikke er registrert i P360. 

Medarbeidere oppgir forglemmelse som årsak i større grad enn ledere. 
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5.7 Revisors vurdering 
Saksbehandlere i team arkiv journalfører inngående og utgående post som går 

gjennom postmottak. Dette reduserer risikoen for mangelfull registrering av 

arkivverdige dokumenter. Post som går direkte til og fra saksbehandleres e-postkonto 

er gjenstand for vurdering i hvert tilfelle. Det er da kritisk avgjørende at 

saksbehandlere har tilstrekkelig kunnskap om kravene til arkivverdighet og 

journalføring.   

 

Vår stikkprøvekontroll viser ett av fire dokument som fylkeskommunen sendte til 

staten ikke ble journalført. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser i noen kommuner, og 

fylkeskommunen kommer noe bedre ut enn disse kommunene. Vi vil likevel peke på at 

en fjerdedel av de dokumentene vi undersøkte ikke ble journalført i samsvar med 

gjeldende krav. Vi mener at fylkeskommunen derfor har et forbedringspotensial og bør 

gjøre grep som sikrer at flere dokumenter blir journalført. 

 

Mange ansatte rapporterer at manglende journalføring skyldes at det er tidkrevende 

eller at de glemmer det. En del oppgir også at manglende journalføring ofte er relatert 

til at det lagres på egen PC i stedet for i P360. Sammenlignet med tilsvarende 

undersøkelser gjort i kommuner, er svarene for fylkeskommunen nedslående. Praksis 

synes ikke å være særlig bedre blant ledere enn blant ansatte. Svarene kan indikere at 

det er behov for å iverksette tiltak for å bedre kulturen for journalføring og arkivering.  

 

Informasjon som ikke registreres i fylkeskommunens system er i utgangspunktet tapt 

informasjon, og det er uheldig at slik praksis er så utbredt i organisasjonen som 

spørreundersøkelsen indikerer.  

 

De dokumentene som blir journalført i fylkeskommunen, journalføres innen rimelig tid. 
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6 Gjenfinnbare dokumenter 
6.1 Revisjonskriterium 
Arkivlovens § 6 stiller krav til at arkiv skal være ordnet og innrettet slik at 

dokumentene fungerer som informasjonskilder i samtid og i ettertid.  

 

I følge arkivforskriftens § 10 skal innføring i journalen skje på en måte som gjør det 

mulig å identifisere dokumenter i etterkant. Dersom dokumentet inneholder 

opplysninger som er underlagt taushetsplikt skal slike opplysninger unntas. I journalen 

skal følgende informasjon inngå:  

 journalføringsdato, 

 saks- og dokumentnummer, 

 sender og/eller mottaker 

 opplysninger om sak, innhold eller emne og  

 datering på dokument. 

 

Revisjonskriterium: 

 Fylkeskommunen skal ha rutiner som sikrer at dokumenter er søkbare og mulig 

å finne i ettertiden.  

 
 

6.2 Å søke opp dokumenter 
Vi har i forrige kapittel sett at en del arkivverdig dokumentasjon ikke blir funnet i P360. 

Dokumenter kan enten ikke være registrert, eller de kan være feilregistrert, enten ved 

skrivefeil eller ved en misvisende dokumenttittel. I spørreundersøkelsen svarer 

brukerne at de i varierende grad finner dokumenter de søker etter. 4 % svarer at de i 

stor grad ikke finner dokumenter, mens 20 % svarer at de i noen grad ikke finner 

dokumenter de leter etter. Vi har slått sammen de to gruppene og satt avdelingene 

opp mot hverandre, se figur 8. Her fremkommer det at det er stort sprik mellom 

avdelingene. Ingen på personal- og organisasjonsavdelingen opplever å ikke finner 

dokumenter som skulle vært arkivert. På den andre siden opplever 43 % av ansatte på 

avdeling for tannhelse og 33 % på økonomiavdelingen at de i noen eller stor grad ikke 

finner dokumenter som skulle vært arkivert.  
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Figur 8 Svargivere som svarer at de i noen eller i stor grad ikke finner dokumenter som skulle vært arkivert i P360, 
N = 210 (de som har svart at det ikke skjer eller at det skjer i liten grad er ikke visuelt synlig i figuren). 

 
 

 

 

6.3 Rutiner for å sikre at dokumenter er gjenfinnbare 
Mange kommuner og fylkeskommuner etablerer skriveregler som konkretiserer 

hvordan dokumenttitler skal utformes. Dette kan være et godt grep for å gjøre det 

enklere å søke opp dokumenter. Telemark fylkeskommune har i rutinehåndboka laget 

noen få skriveregler. Skrivereglene er blant annet at datoformat som benyttes er norsk 

standard uten spesialtegn, ddmmåååå. Spesialtegn og forkortelser skal ikke brukes i 

titler. Alle sakstitler skal være generelle og gjenspeile sakens innhold, og 

dokumenttitler skal beskrive filens innhold. Ved svar på inngående post skal «Svar» stå 

først i tittelen. I følge rutineskrivet er målet med rutinene blant annet å sikre 

gjenfinning ved ensartet bruk av standarder og å rette opp feil i arkivet på en 

forskriftsmessig måte.  

 

I det samme rutineskrivet er det under de ulike fagområdene laget en fremstilling av 

hvordan saksbehandlere og ledere skal gå fram når de skal opprette en sak eller 

registrere et dokument på en sak. Det er laget eksempler på dokumenter som skal 
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arkiveres. Eksemplene kan dels forstås som regler for hvordan dokumenttitler skal 

skrives.  

 

I følge arkivleder har man bevisst valgt å ikke ha for mange skriveregler. Han opplever 

at man kan gjøre relativt gode søk med søkemotoren, men for å gjøre 

masseoppdateringer er det en stor fordel at skrivereglene følges. I følge arkivleder skal  

politiske saksframlegg være på nynorsk. Øvrige titler har valgfri språknorm. 

 

 

6.4 Bruk av skriveregler 
Vi gjorde et søk i P360 (2017 og 2018) på ulike forkortelser og spesialtegn som ikke skal 

brukes. Vi fant blant annet at: 

 Det er brukt mange varianter av feil datoformat, eks. 4.5.-17, 4 sept. 2017  

 m.fler og m.f.l er brukt i stor grad, 

 m/, m. og m er bruk i stedet for med i enkelttilfeller, 

 måneder forkortes i stor grad, eks. feb. sept., 

 SV: brukes i stedet for SVAR i stor utstrekning, 

 FM brukt om Fylkesmannen i to tilfeller, 

 osv er benyttet i to tilfeller 

 % brukes ikke 

 vgs brukes i stor utstrekning om videregående skole 

 ang er brukt i stedet for angående i stor grad, 

 avd. er brukt i stedet for avdeling i stor grad, 

 d. er bruk om den i to tilfeller 

 inkl er brukt i stor grad 

 

Etter at dokumenter er registrert av saksbehandlere, gjennomgår team arkiv 

registreringen. Både dokumenttittel og gradering skal kvalitetssikres. Arkivet retter feil 

når de finner det.  

 

 

6.5 Revisors vurdering 
Fylkeskommunen har etablert tiltak som er med på å sikre at arkiverte dokumenter er 

gjenfinnbare i P360, herunder skriveregler som skal gjøres det enklere å finne igjen 

dokumenter. I de søkene vi har gjort har vi funnet omfattende brudd på 

fylkeskommunens skriveregler. Våre funn indikerer at team arkiv ofte overser feil 

tittelbruk i kvalitetssikringen.  
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Svar fra spørreundersøkelsen tyder på at mange har problemer med å finne igjen 

dokumenter i P360. Dette kan selvfølgelig skyldes manglende kunnskap om hvordan 

man søker, men også at dokumenter ikke arkivert.   
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7 Innsynsbegjæringer 
 

I hvilken grad har Telemark fylkeskommune tiltak som sikrer en lovlig 
saksbehandling av innsynsbegjæringer? 

7.1 Revisjonskriterium 
Hovedregelen i offentlighetsloven er at enhver som ber om det, har rett til å gjøre seg 

kjent med forvaltningens saksdokumenter, jf. lovens § 2. Innsynskrav kan være 

skriftlige eller muntlige, og må gjelde en bestemt sak eller saker av en viss art, jf. § 28.   

 

Krav om innsyn skal avgjøres uten ubegrunnet opphold, jf. offentlighetsloven § 29. 

Veileder til offentlighetsloven sier at krav bør avgjøres innen en til tre virkedager. 

Dersom man ikke har fått svar innen fem arbeidsdager, regnes det som et avslag, som 

kan påklages til Fylkesmannen, jf. offentlighetsloven § 32 andre ledd.  

 

I følge offentliglovens § 31 skal avslag på innsynskrav være skriftlige og det skal vises til 

hjemmel som gir grunnlag for avslag. Henvisningen skal vise til paragraf og hvilket ledd, 

bokstav og nummer som er brukt. Dersom offentliglovens § 13 er hjemmel for 

avslaget, skal organet vise til hjemmelen som pålegger taushetsplikt, som for eksempel 

forvaltningsloven § 13.  

 

Avslaget skal også opplyse om klagerettigheter og klagefrist.  

 

Den som får avslag kan be om nærmere begrunnelse for avslaget. Begrunnelsen skal 

være skriftlig og nevne de hovedhensynene som har vært avgjørende for avslaget, og 

må gis senest innen 10 arbeidsdager etter at kravet ble mottatt, jf. offentlighetsloven § 

31. 

 

Revisjonskriterium: 

Fylkeskommunen bør ha tiltak og rutiner for behandling av innsynsbegjæringer i 

samsvar med offentlighetsloven. 

Fylkeskommunen skal svare på krav om innsyn innen tre dager. 

Fylkeskommunen skal gi avslag på innsyn skriftlig, med opplysning om hjemmel og 

klagefrist. 

 

 

7.2 Tiltak og rutiner for behandling av innsynsbegjæringer 
Rutinehåndboka gir informasjon om hvordan fylkeskommunen skal legge til rette for å 

gi allmennheten innsyn i fylkeskommunens dokumenter. Fylkeskommunen har en 
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elektronisk offentlig postjournal (https://postlister.t-fk.no/).  Om hvert dokument i 

postjournalen gir journalen informasjon om: dokument- og journaldato, 

dokumenttype, tilgangskode og dokument- og saksansvarlig. Dokumenter som 

fylkeskommunen ikke har unntatt fra offentlig innsyn, er i postjournalen gjengitt i 

fulltekst. Dette er en ordning de har hatt siden de begynte å bruke P360. 

Fylkeskommunen mottar derfor ikke innsynsbegjæringer for disse dokumentene. 

Dokumenter som er unntatt offentlig innsyn fremgår av journalen med informasjon 

om hjemmel for unntak.  

 

I følge rutinehåndboka er det team arkiv som mottar og journalfører 

innsynsbegjæringer. I rutinehåndboka står det at «Arkivet, saksbehandler og/eller 

leder håndterer innsyn i henhold til offentlighetsloven».  

 

Det står i rutinene at fylkeskommunen praktiserer meroffentlighet, jf. 

offentlighetsloven § 11. Kravet om meroffentlighet innebærer at man alltid skal 

vurdere om et dokument likevel bør kunne gjøres helt eller delvis kjent ved spørsmål 

om innsyn, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentligheten. 

 

Det fremkommer av rutinehåndboka at dokumenter skal legges ut i postlista med to 

dagers forsinkelse. I postlista har man mulighet til å søke på dato og avdeling, i tillegg 

til fritekstsøk. Dersom et dokument er unntatt fra offentlig innsyn, kan man be om 

innsyn elektronisk. I følge rutinehåndboka er offentlig journal tilgjengelig på nettet i 3 

måneder, noe som er i tråd med Datatilsynets tilråding. 

 

Rutinene inneholder ingen mal for avslag på innsynsbegjæringer eller fristgrenser for 

behandling av saker.  

 

I de dokumentene vi fant i postjournalen på nettet var tilgangskode til dokumenter 

som var unntatt fra innsyn fylt ut med lovhjemmel for unntak fra offentlig innsyn. 

 

7.3 Å gjøre dokumenter tilgjengelig for allmennheten 
Vi har spurt de ansatte om i hvilken grad de bevisst har ventet med å registrere 

dokumenter i P360 for å hindre innsyn. 5 % har svart at de gjør dette i noen grad og 1 

% at dette gjøres i stor grad, totalt 12 personer. Alle unntatt en person jobber i enten 

avdeling for areal og transport eller avdeling for videregående opplæring. I avdeling for 

areal og transport har 14 % svart de bevisst venter med å gjøre tilgjengelig, mens 6 % 

har svart det samme i avdeling for videregående opplæring.  

 

Vi har også spurt de ansatte om de bevisst har valgt å unnlate å registrere dokumenter 

i P360 for å hindre innsyn. Halvparten av de som har ventet med å registrere 
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dokumenter svarer at de også i noen eller stor grad har latt være å registrere 

dokumenter.  

 

 

7.4 Mottak av innsynsbegjæringer 
Mange av innsynsbegjæringene vi har sett på er fra privatpersoner som er interessert i 

behandling av saker som har sammenfallende tema. Tildeling av drosjeløyver er den 

sakstypen som går mest igjen blant innsynsbegjæringene. I spørreundersøkelsen 

svarer 20 % av svargiverne at de har mottatt innsynsbegjæringer. Av disse svarer 

omtrent halvparten at de mottar dette i noen eller i stor grad. Forekomsten synes å 

være høyest i økonomiavdelingen og i personal- og organisasjonsavdelingen.  

 
Eksempel på innsynsbegjæringer beskrevet av deltakere i spørreundersøkelsen er: 

 varslingssaker,  

 fakturaer, regnskap, leverandøroversikt, reiseregninger, 

 elevrelatert materiale, konflikt, søknad om skoleplass, flyttemelding, 

 fylkeskommunens samarbeid med Kina og USA 

 kontraktsdokumenter, 

 oversikt over tilskudd til enkeltorganisasjoner, 

 oppfølging av avtaler med drosjer, 

 saker unntatt offentlighetslova §§ 5, 13 og 24 og  

 referater fra møter i politisk styringsgruppe i Bystrategisamarbeidet. 

 

Antall innsynsbegjæringer har, som følge av at dokumenter er tilgjengelig i 

fulltekstformat, blitt kraftig redusert. I 2017 har fylkeskommunen mottatt noe over 80 

innsynsbegjæringer. Vi har ikke oversikt over andelen som har fått avslag, noe 

fylkeskommunen heller ikke er pliktig å ha. Arkivleder kan ikke huske at de har hatt 

klagesaker på avslag på innsyn. 

 

7.5 Behandling av innsynssaker 
26 av svargiverne i spørreundersøkelsen har angitt hvor lang tid de har brukt på å 

besvare innsynsbegjæringene de har mottatt. 18 svarer at de besvarte henvendelsen 

innen fristen på tre dager. 2 har svart noen dager og 3 har svart innen en uke. Tre 

personer har svart opp mot to uker, men dette beskrives som spesielle tilfeller hvor 

det er mye arbeid som må gjøres, eksempelvis sladding av dokumenter, før det kan 

sendes ut. Flere beskriver at dersom det tar lang tid å fremskaffe informasjon, så 

informerer de søker innen fristen på tre dager. Det fremkommer av svarene at mange 

er opptatt av å svare innen fristen på tre dager.  
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En av tre i spørreundersøkelsen svarer at arbeidet med å fremskaffe dokumentasjon i 

stor grad tidkrevende og at det går ut over annet arbeid.  

 

Svargiverne hadde i spørreundersøkelsen mulighet til å gi en kommentar til arbeidet 

med innsynsbegjæringer. Noen av kommentarene fremkomme under: 

 Det er krevende å anonymisere taushetsbelagte dokumenter. 

 Ledere bør ta mer ansvar når journalister ber om innsyn. 

 Opplæring og fokus på innsynsbegjæringer bør prioriteres høyere. 

 Dette er prioriterte forespørsler, og håndteres umiddelbart. Viktig i forhold til 

tilliten vi skal ha som offentlig virksomhet. 

 Innsynsbegjæringer kan være tidkrevende arbeid og gå ut over annet arbeid. 

 Får god hjelp fra team arkiv. 

 Tidkrevende å kvalitetssikre at det ikke sendes sensitive opplysninger ut. 

 Viktig at arkiv journalfører og legger innsynsbegjæringen inn på saksbehandler 

umiddelbart. Dette skjer ikke alltid.  

 Det hadde vært ønskelig med maler i 360 for arbeid med innsyn. Kunne spart 

mye tid. 

 
 

7.6 Avslag på innsynsbegjæringer 
I følge offentlighetsloven skal avslag på innsynsbegjæringer gis skriftlig, med 

opplysning om hjemmel og klagefrist. I rutinehåndboka er behandlingen av 

innsynsbegjæringer ikke konkretisert utover en henvisning til at innsynsbegjæringer 

skal håndteres i tråd med offentlighetsloven. I følge arkivleder er praksis at det gis 

skriftlige avslag.  

 

Vi har undersøkt fire avslag på innsyn og fant følgende: 

 Alle avslag viser til hvilken unntakshjemmel som er benyttet, 

 to avslag opplyser ikke om klageadgang, 

 ett avslag er ikke vurdert i forhold merinnsyn og 

 to av avslagene opplyser om at det kan bes om ytterligere begrunnelse 

 
Ved søk i postjournalen fant vi ett dokument som var unntatt offentlighet etter 
offentlighetsloven § 5 om utsatt innsyn.  
 
 

7.7 Revisors vurdering av innsynsbegjæringer 
Fylkeskommunen har iverksatt tiltak som bidrar til at allmenheten kan få innsyn i 

fylkeskommunens saksdokumenter. Et viktig tiltak er helelektronisk postjournal hvor 

alle journalførte dokumenter som ikke er unntatt offentlighet er tilgjengelige i 
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fulltekstformat. Rutinehåndboka har eget kapittel om offentlig journal og innsyn, men 

gir ikke retningslinjer eller maler for vurdering og saksbehandling, bortsett fra at det 

framgår at fylkeskommunen skal praktisere meroffentlighet.  

 

For dokumenter som ikke er tilgjengelig i fulltekstformat kan man via postjournalen 

enkelt søke innsyn. Svar fra spørreundersøkelsen indikerer at ikke alle innsynskrav blir 

besvart innen tre dager.  

 

For at innsynsretten skal være reell, er det helt avgjørende at dokumenter journalføres 

i samsvar med regelverket. Det er derfor urovekkende at enkelte svargivere opplyser 

at de avventer eller lar være å registrere dokumenter i P360 for å hindre innsyn.  

 

Vi vurderer det som positivt at fylkeskommunen i liten grad unntar dokumenter etter 

offentligloven § 5, som er en svært snever unntakshjemmel.  

 

Våre funn indikerer at fylkeskommunen ikke alltid gir informasjon om klageadgang på 

avslag om innsyn. Fylkeskommunen har heller ikke konkretisert rutinene på dette 

området.  
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8 Konklusjoner og anbefalinger 
8.1 Konklusjon 
 

I hvilken grad sikrer fylkeskommune at dokumenter journalføres og håndteres 
i samsvar med gjeldende krav? 

Fylkeskommunen sikrer i stor grad at dokumenter journalføres og håndteres i samsvar 

med gjeldende krav. Det er etablert et fullelektronisk saks- og arkivsystem og en 

sentralisert arkivtjeneste. Det er sikret rett delegasjon av arkivloven, arenaer for 

styring og rapportering, det gjennomføres risikovurderinger og det er etablert 

risikoreduserende tiltak gjennom flere digitaliseringstiltak. Arkivplanen oppfyller i stor 

gjeldende krav, men bør oppdateres med henvisning til nye forskrifter og bruk av 

eksterne lenker bør fungere.   

 

Saksbehandlere på team arkiv journalfører inngående og utgående post som går 

gjennom postmottak. Dette reduserer risikoen for mangelfull registrering av 

arkivverdige dokumenter. Post som går direkte til og fra saksbehandleres e-postkonto 

vurderes av saksbehandler i hvert tilfelle. Det er da kritisk avgjørende at 

saksbehandlere har tilstrekkelig kunnskap om kravene til arkivverdighet. Selv om vi 

vurderer at fylkeskommunen har gjort mange grep for at saksbehandlere skal ha 

tilstrekkelig kunnskap er de ansattes egenvurdering på arkivering og journalføring 

svak:   

 

 Omtrent en tredjedel av de ansatte mener at de har fått lite opplæring i hva 

som er arkivverdig materiale.  

 En av fire er i liten grad kjent med fylkeskommunens rutiner og for hvordan 

man saksbehandler i P360. 

 En av fem er usikker på hvordan man registrerer journalposter. 

 

Ansatte i avdeling for tannhelse opplever i større grad enn andre at de ikke har fått 

tilstrekkelig opplæring. De er også overrepresentert blant ansatte som føler størst 

utrygghet ved bruk av P360. 

 

Vi mener fylkeskommunen bør gjøre ytterligere grep som sikrer at ansatte har 

tilstrekkelig kunnskap om arkivering og journalføring.  

 

Vår stikkprøvekontroll viser at ett av fire dokument som fylkeskommunen sendte til 

staten ikke ble journalført. Vi har gjort tilsvarende undersøkelser i noen kommuner, og 

fylkeskommunen kommer noe bedre ut enn disse kommunene. Vi vil likevel peke på at 
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en fjerdedel av de dokumentene vi undersøkte ikke ble journalført i samsvar med 

gjeldende krav. Vi mener at fylkeskommunen derfor har et forbedringspotensial og bør 

gjøre grep som sikrer at flere dokumenter blir journalført. 

 

Mange ansatte rapporterer at manglende journalføring skyldes at det er tidkrevende 

eller at de glemmer det. En del oppgir også at manglende journalføring ofte er relatert 

til at det lagres på egen PC i stedet for i P360. Sammenlignet med tilsvarende 

undersøkelser gjort i kommuner er svarene for fylkeskommunen nedslående. Praksis 

synes ikke å være særlig bedre blant ledere enn blant ansatte. Svarene kan indikere at 

det er behov for å iverksette tiltak for å bedre kulturen på dette området. Informasjon 

som ikke registreres i fylkeskommunens system er i utgangspunktet tapt informasjon, 

og det er uheldig at slik praksis er så utbredt i organisasjonen som 

spørreundersøkelsen indikerer.  

 

De dokumentene som journalføres i fylkeskommunen, journalføres innen rimelig tid. 

 

Fylkeskommunen har etablert tiltak som er med på å sikre at arkiverte dokumenter er 

gjenfinnbare i P360, herunder skriveregler som skal gjøres det enklere å finne igjen 

dokumenter. I de søkene vi har gjort har vi funnet omfattende brudd på 

fylkeskommunens skriveregler. Våre funn indikerer at team arkiv ofte overser feil 

tittelbruk i kvalitetssikringen. Mange ansatte opplyser også at de ofte har problemer 

med å finne dokumenter som skulle vært lagret i P360. Dette kan selvfølgelig skyldes 

manglende kunnskap om hvordan man søker, men også at dokumenter ikke arkivert.   

 

I hvilken grad har Telemark fylkeskommune tiltak som sikrer en lovlig 
saksbehandling av innsynsbegjæringer? 

Fylkeskommunen har iverksatt tiltak som bidrar til at allmenheten kan få innsyn i 

fylkeskommunens saksdokumenter.  

 

For at innsynsretten skal være reell, er det helt avgjørende at dokumenter journalføres 

i samsvar med regelverket. Det er derfor urovekkende at enkelte svargivere opplyser 

at de avventer eller lar være å registrere dokumenter i P360 for å hindre innsyn.  

 

Fylkeskommunen bør gjennom rutiner og praksis sikre at de alltid gir informasjon om 

klageadgang på avslag om innsyn.  
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8.2 Anbefalinger 
Vi mener at fylkeskommunen bør 

 oppdatere arkivplan, 

 iverksette tiltak som sikrer at ansatte får tilstrekkelig kunnskap om journal- og 

arkivføring, 

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

arkivsystemet,  

 sikre at det alltid opplyses om klageadgang når de gir avslag på innsyn og  

 sikre at ingen ansatte bevisst holder tilbake dokumenter fra offentligheten. 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartsmøte 11.01.18.  

 

For å få svar på problemstillingen i hvilken grad sikrer Telemark fylkeskommune at 

dokumenter journalføres og arkiverer i samsvar med gjeldende krav? har vi valgt å 

legge hovedvekten på: 

 hva fylkeskommunen har av rutiner og hvordan disse er gjort kjent i 

organisasjonen, 

 hvordan ansatte vurderer opplæringen de har fått og ansattes vurdering av 

egen kompetanse, 

 uttalelser og vurderinger fra intervju med blant annet arkivleder, stabssjef og 

rådmann og 

 funn i journalsystemet for dokumenter fylkeskommunen skal ha sendt, 

opplysninger om når dokumenter er journalført og hvordan arkiv- og 

journalposter er skrevet. 

 

Stikkprøvekontroll i P360 
For å undersøke om fylkeskommunen journalfører post har vi tatt utgangspunkt 

einnsyn.no (tidligere eop.no). Vi har gjort et tilfeldig utvalg for perioden 01.05.17 til 

30.11.17. Totalt 118 dokumenter. En ytterligere beskrivelse av utvalgsform finnes i 

dokumentasjonen av revisjonsarbeidet.  

 

Vi mener at det totale utvalget på 118 dokumenter er tilstrekkelig for å vurdere i 

hvilken grad fylkeskommunen journalfører utgående post. Vi har valgt å ikke 

undersøke inngående post til fylkeskommunen da en større andel av dette trolig går 

direkte til postmottak, og ikke direkte til saksbehandler. Vår erfaring fra andre 

kommuner og fylkeskommunens egen vurdering tilsier at risikoen er størst når 

dokumentene håndteres av saksbehandlere. 

 

For å undersøke om fylkeskommunen journalfører dokumenter innen rimelig tid, har vi 

vurdert differansen mellom dokumentdato og journaldato i de undersøkte 

dokumentene.  

 

Innsynsbegjæringer – datamateriale 
For å undersøke hvordan fylkeskommunen håndterer innsynsbegjæringer har vi 

benyttet P360 og til dels fylkeskommunens postlister. Omfanget av 
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innsynsbegjæringer er funnet ved å ta utgangspunkt i fylkeskommunens registrering av 

innsynsbegjæringer i P360. Datamaterialet gir ikke mulighet til å få en oversikt over 

hvordan disse samlet er håndtert eller hvor stor andel som har fått avslag på 

begjæringen.  

 

For å undersøke hvordan innsynsbegjæringene er besvart har vi gjort et tilfeldig utvalg 

på syv innsynsbegjæringer. I tre saker er det sporbart at fylkeskommunen har besvart 

avsender av innsynsbegjæringen. Vi har i tillegg søkt i fritekstfelt på P360 etter 

innsynsbegjæringer og plukket ut to saker som er besvart av fylkeskommunen.  

 

Spørreundersøkelse blant brukere av P360 
Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte med tilgang til P360. Av 

fylkeskommunen har vi fått e-postadresser til alle som bruker P360, totalt 349 brukere. 

Ansatte i team arkiv, ordfører og rådmann er ikke med i undersøkelsen. Enkelte 

grupper innen avdeling for videregående opplæring har ved en glipp ikke kommet 

med. Vi vurderer at dette ikke påvirker kvaliteten på undersøkelsen.  

 

En person har tatt kontakt med revisor og bedt om å slippe deltakelse han/hun ikke 

bruker P360. Det betyr at 348 ansatte har hatt en reell mulighet til å svare. Av disse har 

210 svart. Dette gir en svarprosent på 60.  

 

Vi vurderer at svarprosenten er tilstrekkelig høy for å vurdere bruken av P360. Vi finner 

ikke grunn til å tro at det er systematiske skjevheter i mellom de som har svart og de 

som ikke har svart. Vi vurderer derfor undersøkelsen til å være gyldig.  

 

Av de som har svart jobber:  

 7 i stabsavdelingen 

 7 i personal og organisasjonsavdelingen 

 9 i økonomiavdelingen 

 28 i avdeling for areal og transport 

 38 i avdeling for regional utvikling 

 114 i avdeling for videregående opplæring 

 7 i avdeling for tannhelse 

 

94 % svarer at de har en 80 % stilling eller større. Kun 1,4 % oppgir at de har mindre 

enn 40 % stilling. I tillegg oppgir 90% at de har jobbet mer enn ett år med P360.   
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Pålitelighet og relevans 
Vi har gjort flere tiltak for å sikre at informasjon er pålitelig og relevant. All informasjon 

som er brukt fra intervju er verifisert av intervjuobjektet i forkant. Et arbeidsutkast er 

sendt til arkivleder i forkant av høringen slik at eventuelle uklarheter og misforståelser 

kunne lukes ut.  

 

Vi har belyst fylkeskommunens arkiv og journalarbeid ved hjelp av ulike metodiske 

verktøy. Dette har gitt oss økt kunnskap om fylkeskommunens arkiv og journalarbeid 

og et bredere faktagrunnlag å gjøre vurderinger fra. Metodetriangulering kan enten 

føre til en forsterking av de funn vi har gjort eller skape usikkerhet med flere svar som 

følge. I denne rapporten har funnene i stor grad forsterket hverandre og vært med på 

å øke validiteten på de funnene vi har gjort.  

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon6. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

  

                                                      
6 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  

http://www.tekomrev.no/


Journalføring og innsyn – Telemark fylkeskommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

45 

Leser du dokumentet elektronisk? 
 

For PC, android nettbrett eller Mac 
Dette er et PDF-dokument, som er lagt til rette for Adobe Acrobat Reader. Adobe 

Acrobat Reader gir pålitelig visning av PDF, og kan lastes ned gratis. 

 

Skal du finne noe raskt? 
Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

dette ikonet, som du kan klikke på til venstre i skjermen.  

Klikk på ønsket kapittel for å komme direkte dit i dokumentet.  

 

Du kan også søke etter ord i teksten. Tast Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på Mac, og skriv 

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

Lese på iPad? 
På iPad kan du lese dokumentet i iBooks.  

Last ned rapporten fra e-posten, og åpne den i iBooks.  

 

 

 

 

Her kan du bla gjennom rapporten side for side, eller du kan 

hoppe til ønsket side ved å bruke sidevisning. Sidevisning velger du fra toppen av 

skjermen (feltet til venstre i ikonet). Det er også mulig å 

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 
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