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Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens
anbefalinger som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen
av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune i
møte 08.12.17 sak 37/17. Følgende vedtak ble fattet:
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Arkivhåndtering i Søgne kommune vedtas slik den foreligger.
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget
forventes i løpet av 1. halvår 2018.

Saksutredning:
Agder Kommunerevisjon IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Søgne kommune gjennomført
prosjektet.
Hovedformålet med dette prosjektet har vært å undersøke om Søgne kommune har en arkivvirksomhet
som er i samsvar med krav i arkivloven, arkivforskriften, Arkivverkets retningslinjer og kommunens
egne retningslinjer for arkivvirksomheten. Revisjonen har også vurdert kommunens internkontroll på
arkivområdet, som skal sikre at kommunens arkivtjenester er effektive og i samsvar med de krav og
forventninger som gjelder til arkivtjenestene.
Under følger problemstillingene som kontrollutvalget ba revisjonen om å vurdere, samt revisjonens
konklusjon oppsummert under hver enkelt problemstilling:

1. Utfører Søgne kommune arkivtjenester i samsvar med arkivloven m/forskrift?
Revisjonen har hatt en grundig gjennomgang av arkivtjenesten i kommunen, og selv om det er funnet
enkelte feil og mangler, mener revisjonen at arkivtjenesten med noen enkeltstående unntak utfører
tjenestene sine i henhold til arkivloven og forskriftene.
Det har imidlertid vært noen mangler knyttet til forståelsen av offentligloven, men dette mener revisor
er en problemstilling som kan gjelde mange kommuner og fylkeskommuner, ikke bare Søgne kommune.
Det hender nok at det i kommuner og fylkeskommuner deles ut saksdokumenter i et politisk møte. Det
kan nok også hende at disse dokumentene ikke alltid blir arkivert og informert om i protokollene. Men
både kommuneloven og arkivloven er klare på at utdelte dokumenter som vedrører saken og som kan
oppfattes som saksdokumenter skal arkiveres og de må refereres til i protokollen.
Revisjonen har sett at enkelte journalførte dokumenter er slettet i strid med arkivloven. Disse feilene
har vært enkeltstående og er imidlertid stort sett rettet opp i.
To viktige arkiv (fagsystemene Socio og Gerica) har ikke vært forskriftsmessig arkivert i NOARKgodkjente systemer. Kommunen forsøker nå å rette opp manglene i Gerica ved å ajourføre det
godkjente papirarkivet med utskrifter av de elektroniske dokumentene.
2. Er arkivtjenesten i Søgne kommune organisert i samsvar med arkivloven m/forskrift?
Kommunen har utarbeidet arkivplan i henhold til lovverket, og revisjonen mener at arkivtjenesten i
Søgne kommune i det alt vesentlige er organisert i samsvar med arkivloven.
3. Er det etablert rutiner for å sikre at regelverk for arkivtjenesten følges?
Kommunen har etablert rutiner slik det beskrives i arkivloven med forskrifter. Rutinene er stort sett
inntatt i arkivplanen, men det finnes også enkelte frittstående rutiner. Enkelte deler av arkivplanen er
ikke oppdatert og samsvarer ikke med dagens situasjon i kommunen. Dette gjelder også til en viss grad
enkelte av rutinene. Blant annet er behandling av epost og sosiale medier ikke godt nok dokumentert.
Beskrivelsene i arkivplanen av enkelte aktive arkivsystemer er til dels mangelfulle.
4. Har Søgne kommune forsvarlig internkontroll knyttet til arkivtjenesten?
Søgne kommunes internkontroll knyttet til arkivtjenesten utgjøres i all hovedsak av de rutiner som
gjelder for arkivarbeidet, dokumentert gjennom arkivplanen og frittstående rutiner.
Revisjonen mener internkontrollen hos arkivtjenesten, med enkelte unntak som er tatt opp i denne
rapporten, er tilfredsstillende. En ajourført Arkivplan vil kunne tjene som overordnet styrende
dokument for både arkivtjenesten og saksbehandlerne.
I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger til Søgne kommune:
-

Kommunen bør gjøre tiltak for å øke saksbehandlernes og arkivmedarbeidernes kunnskap om
praktisering av offentligloven.
Kommunen bør, i samarbeid med IKAVA, arbeide for å sikre at Socio og Gerica kan avleveres
til IKAVA som godkjente arkiv.
Kommunen bør gjennomgå sine rutiner og arbeidspraksis når det gjelder å fange opp og rette
dokumenter som blir liggende for lenge med status ”under arbeid”.
Kommunen bør intensivere arbeidet med å fange opp det store antallet eldre dokumenter som
ikke er blitt avskrevet (ferdigbehandlet).
Kommunen bør innarbeide tydeligere i reglementene at dokumenter utdelt i politiske møter skal
arkiveres og opplyses om i protokollen.
Det bør lages en egen rutine for sletting av dokumenter.

-

-

Skjemaene som skal gi beskrivelse av arkivsystemene bør gjennomgås og systemene må
beskrives bedre. Gjennomgangen bør gjøres sammen med IT-avdelingen for å sikre at
informasjonen i hvert enkelt system er oppdatert og fullstendig.
Arkivplanen må gjennomgås og oppdateres slik at den blir i samsvar med regelverket og dagens
situasjon i Søgne kommune. Kommunen bør spesielt se på følgende:
Beskrive organisering av arkivfunksjonen og hvilke delegeringsfullmakter som er gitt på
arkivområdet.
Rutiner for journalføring av epost og sms bør gjennomgås og dokumenteres bedre.
Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal behandle sosiale medier. Arkivplanen
bør være lett tilgjengelig for ansatte på kommunens intranett. I tillegg bør det vurderes å la den
være tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Rapporten redegjør nærmere for metodevalg, gjennomføring og avgrensning.
Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem rapporten for kontrollutvalget i møte og svare på
eventuelle spørsmål.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vurderer at revisjonen har svart på bestillingen i vedtaket fra kontrollutvalget i møte
08.12.17 sak 37/17.
Videre slutter sekretariatet seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger, og råder kontrollutvalget til
å innstille til kommunestyret at rådmann skal følge opp revisjonens anbefalinger som går frem av
rapporten. Dette for å sikre at de forbedringspunktene som revisjonen peker på i rapporten skal bli fulgt
opp, og at det skal bidra til forbedring innenfor arkivområdet. Sekretariatet anbefaler at kommunestyret
ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen utgangen av april 2018 om hvordan
anbefalingene blir fulgt opp.
Sekretariatet er av den oppfatning at forvaltningsrevisjonsrapporten også er relevant ifbm.
kommunesammenslåingsprosessen og bør derfor oversendes til programleder for nye Kristiansand som
orientering.
Avslutningsvis vil sekretariatet bemerke at Agder Kommunerevisjon IKS etter sekretariatets vurdering
har levert en grundig og god rapport, som peker på konkrete punkter til forbedring.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg
1 Saksprotokoll KU-SØG, 20092018, Sak 23-18, Forvaltningsrevisjonsrapport Arkivhåndtering i Søgne kommune
2 Saksutskrift - Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune
3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune

Saksprotokoll
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/15925
Alexander Etsy Jensen

Handsama av
1 Søgne kontrollutvalg

Møtedato
20.09.2018

Saknr
23/18

Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune

Søgne kontrollutvalg har handsama saken i møte 20.09.2018 sak 23/18
Møtebehandling
Agder Kommunerevisjon IKS ved forvaltningsrevisor Terje Osnes la frem rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av
rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport
fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp
revisjonens anbefalinger som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen
utgangen av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

Saksutskrift
Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

17/15925-5
217
Alexander Etsy Jensen

Saksgang
1 Søgne kontrollutvalg

Møtedato
20.09.2018

Saksnr.
23/18

Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune

Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens
anbefalinger som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen
utgangen av april 2018 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne
kommune i møte 08.12.17 sak 37/17. Følgende vedtak ble fattet:
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Arkivhåndtering i Søgne kommune vedtas slik den
foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til
kontrollutvalget forventes i løpet av 1. halvår 2018.

Saksopplysninger:
Agder Kommunerevisjon IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Søgne kommune
gjennomført prosjektet.
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Hovedformålet med dette prosjektet har vært å undersøke om Søgne kommune har en
arkivvirksomhet som er i samsvar med krav i arkivloven, arkivforskriften, Arkivverkets
retningslinjer og kommunens egne retningslinjer for arkivvirksomheten. Revisjonen har også
vurdert kommunens internkontroll på arkivområdet, som skal sikre at kommunens arkivtjenester er
effektive og i samsvar med de krav og forventninger som gjelder til arkivtjenestene.
Under følger problemstillingene som kontrollutvalget ba revisjonen om å vurdere, samt revisjonens
konklusjon oppsummert under hver enkelt problemstilling:
1. Utfører Søgne kommune arkivtjenester i samsvar med arkivloven m/forskrift?

Revisjonen har hatt en grundig gjennomgang av arkivtjenesten i kommunen, og selv om det er
funnet enkelte feil og mangler, mener revisjonen at arkivtjenesten med noen enkeltstående unntak
utfører tjenestene sine i henhold til arkivloven og forskriftene.
Det har imidlertid vært noen mangler knyttet til forståelsen av offentligloven, men dette mener
revisor er en problemstilling som kan gjelde mange kommuner og fylkeskommuner, ikke bare Søgne
kommune.
Det hender nok at det i kommuner og fylkeskommuner deles ut saksdokumenter i et politisk møte.
Det kan nok også hende at disse dokumentene ikke alltid blir arkivert og informert om i
protokollene. Men både kommuneloven og arkivloven er klare på at utdelte dokumenter som
vedrører saken og som kan oppfattes som saksdokumenter skal arkiveres og de må refereres til i
protokollen.
Revisjonen har sett at enkelte journalførte dokumenter er slettet i strid med arkivloven. Disse
feilene har vært enkeltstående og er imidlertid stort sett rettet opp i.
To viktige arkiv (fagsystemene Socio og Gerica) har ikke vært forskriftsmessig arkivert i NOARKgodkjente systemer. Kommunen forsøker nå å rette opp manglene i Gerica ved å ajourføre det
godkjente papirarkivet med utskrifter av de elektroniske dokumentene.
2. Er arkivtjenesten i Søgne kommune organisert i samsvar med arkivloven m/forskrift?

Kommunen har utarbeidet arkivplan i henhold til lovverket, og revisjonen mener at arkivtjenesten i
Søgne kommune i det alt vesentlige er organisert i samsvar med arkivloven.
3. Er det etablert rutiner for å sikre at regelverk for arkivtjenesten følges?

Kommunen har etablert rutiner slik det beskrives i arkivloven med forskrifter. Rutinene er stort sett
inntatt i arkivplanen, men det finnes også enkelte frittstående rutiner. Enkelte deler av arkivplanen
er ikke oppdatert og samsvarer ikke med dagens situasjon i kommunen. Dette gjelder også til en
viss grad enkelte av rutinene. Blant annet er behandling av epost og sosiale medier ikke godt nok
dokumentert. Beskrivelsene i arkivplanen av enkelte aktive arkivsystemer er til dels mangelfulle.
4. Har Søgne kommune forsvarlig internkontroll knyttet til arkivtjenesten?

Søgne kommunes internkontroll knyttet til arkivtjenesten utgjøres i all hovedsak av de rutiner som
gjelder for arkivarbeidet, dokumentert gjennom arkivplanen og frittstående rutiner.
Revisjonen mener internkontrollen hos arkivtjenesten, med enkelte unntak som er tatt opp i denne
rapporten, er tilfredsstillende. En ajourført Arkivplan vil kunne tjene som overordnet styrende
dokument for både arkivtjenesten og saksbehandlerne.
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I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger til Søgne kommune:









Kommunen bør gjøre tiltak for å øke saksbehandlernes og arkivmedarbeidernes kunnskap om
praktisering av offentligloven.
Kommunen bør, i samarbeid med IKAVA, arbeide for å sikre at Socio og Gerica kan avleveres til
IKAVA som godkjente arkiv.
Kommunen bør gjennomgå sine rutiner og arbeidspraksis når det gjelder å fange opp og rette
dokumenter som blir liggende for lenge med status ”under arbeid”.
Kommunen bør intensivere arbeidet med å fange opp det store antallet eldre dokumenter som ikke er
blitt avskrevet (ferdigbehandlet).
Kommunen bør innarbeide tydeligere i reglementene at dokumenter utdelt i politiske møter skal
arkiveres og opplyses om i protokollen.
Det bør lages en egen rutine for sletting av dokumenter.
Skjemaene som skal gi beskrivelse av arkivsystemene bør gjennomgås og systemene må beskrives
bedre. Gjennomgangen bør gjøres sammen med IT-avdelingen for å sikre at informasjonen i hvert
enkelt system er oppdatert og fullstendig.
Arkivplanen må gjennomgås og oppdateres slik at den blir i samsvar med regelverket og dagens
situasjon i Søgne kommune. Kommunen bør spesielt se på følgende:
Beskrive organisering av arkivfunksjonen og hvilke delegeringsfullmakter som er gitt på
arkivområdet.
Rutiner for journalføring av epost og sms bør gjennomgås og dokumenteres bedre.
Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal behandle sosiale medier. Arkivplanen bør
være lett tilgjengelig for ansatte på kommunens intranett. I tillegg bør det vurderes å la den være
tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Rapporten redegjør nærmere for metodevalg, gjennomføring og avgrensning.
Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem rapporten for kontrollutvalget i møte og svare på
eventuelle spørsmål.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vurderer at revisjonen har svart på bestillingen i vedtaket fra kontrollutvalget i møte
08.12.17 sak 37/17.
Videre slutter sekretariatet seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger, og råder
kontrollutvalget til å innstille til kommunestyret at rådmann skal følge opp revisjonens anbefalinger
som går frem av rapporten. Dette for å sikre at de forbedringspunktene som revisjonen peker på i
rapporten skal bli fulgt opp, og at det skal bidra til forbedring innenfor arkivområdet. Sekretariatet
anbefaler at kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen
utgangen av april 2018 om
hvordan anbefalingene blir fulgt opp.
Sekretariatet er av den oppfatning at forvaltningsrevisjonsrapporten også er relevant ifbm.
kommunesammenslåingsprosessen og bør derfor oversendes til programleder for nye Kristiansand
som orientering.
Avslutningsvis vil sekretariatet bemerke at Agder Kommunerevisjon IKS etter sekretariatets
vurdering har levert en grundig og god rapport, som peker på konkrete punkter til forbedring.
Vedlegg:
- Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune
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Søgne kontrollutvalg har behandlet saken i møte 20.09.2018 sak 23/18
Møtebehandling
Agder Kommunerevisjon IKS ved forvaltningsrevisor Terje Osnes la frem rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Votering
Enstemmig for forslag til vedtak.
Vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens
anbefalinger som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen
utgangen av april 2019 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

RETT UTSKRIFT
DATO 25.september.2018
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/15925-5
Alexander Etsy Jensen

Saksgang
Søgne kontrollutvalg

Møtedato
20.09.2018

Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune
Forslag fra sekretariatet:
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune.
Kontrollutvalget innstiller kommunestyret til å gjøre følgende vedtak:
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapport fra
forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens
anbefalinger som går frem av rapporten.
Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av
april 2018 om hvordan anbefalingene er fulgt opp.
Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget vedtok prosjektplanen for forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne kommune i
møte 08.12.17 sak 37/17. Følgende vedtak ble fattet:
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Arkivhåndtering i Søgne kommune vedtas slik den foreligger.
Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport til kontrollutvalget
forventes i løpet av 1. halvår 2018.

Saksopplysninger:
Agder Kommunerevisjon IKS har etter bestilling fra kontrollutvalget i Søgne kommune gjennomført
prosjektet.
Hovedformålet med dette prosjektet har vært å undersøke om Søgne kommune har en arkivvirksomhet
som er i samsvar med krav i arkivloven, arkivforskriften, Arkivverkets retningslinjer og kommunens egne
retningslinjer for arkivvirksomheten. Revisjonen har også vurdert kommunens internkontroll på
arkivområdet, som skal sikre at kommunens arkivtjenester er effektive og i samsvar med de krav og
forventninger som gjelder til arkivtjenestene.
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Under følger problemstillingene som kontrollutvalget ba revisjonen om å vurdere, samt revisjonens
konklusjon oppsummert under hver enkelt problemstilling:
1. Utfører Søgne kommune arkivtjenester i samsvar med arkivloven m/forskrift?
Revisjonen har hatt en grundig gjennomgang av arkivtjenesten i kommunen, og selv om det er funnet
enkelte feil og mangler, mener revisjonen at arkivtjenesten med noen enkeltstående unntak utfører
tjenestene sine i henhold til arkivloven og forskriftene.
Det har imidlertid vært noen mangler knyttet til forståelsen av offentligloven, men dette mener revisor er
en problemstilling som kan gjelde mange kommuner og fylkeskommuner, ikke bare Søgne kommune.
Det hender nok at det i kommuner og fylkeskommuner deles ut saksdokumenter i et politisk møte. Det kan
nok også hende at disse dokumentene ikke alltid blir arkivert og informert om i protokollene. Men både
kommuneloven og arkivloven er klare på at utdelte dokumenter som vedrører saken og som kan oppfattes
som saksdokumenter skal arkiveres og de må refereres til i protokollen.
Revisjonen har sett at enkelte journalførte dokumenter er slettet i strid med arkivloven. Disse feilene har
vært enkeltstående og er imidlertid stort sett rettet opp i.
To viktige arkiv (fagsystemene Socio og Gerica) har ikke vært forskriftsmessig arkivert i NOARKgodkjente systemer. Kommunen forsøker nå å rette opp manglene i Gerica ved å ajourføre det godkjente
papirarkivet med utskrifter av de elektroniske dokumentene.
2. Er arkivtjenesten i Søgne kommune organisert i samsvar med arkivloven m/forskrift?
Kommunen har utarbeidet arkivplan i henhold til lovverket, og revisjonen mener at arkivtjenesten i Søgne
kommune i det alt vesentlige er organisert i samsvar med arkivloven.
3. Er det etablert rutiner for å sikre at regelverk for arkivtjenesten følges?
Kommunen har etablert rutiner slik det beskrives i arkivloven med forskrifter. Rutinene er stort sett
inntatt i arkivplanen, men det finnes også enkelte frittstående rutiner. Enkelte deler av arkivplanen er ikke
oppdatert og samsvarer ikke med dagens situasjon i kommunen. Dette gjelder også til en viss grad enkelte
av rutinene. Blant annet er behandling av epost og sosiale medier ikke godt nok dokumentert.
Beskrivelsene i arkivplanen av enkelte aktive arkivsystemer er til dels mangelfulle.
4. Har Søgne kommune forsvarlig internkontroll knyttet til arkivtjenesten?
Søgne kommunes internkontroll knyttet til arkivtjenesten utgjøres i all hovedsak av de rutiner som gjelder
for arkivarbeidet, dokumentert gjennom arkivplanen og frittstående rutiner.
Revisjonen mener internkontrollen hos arkivtjenesten, med enkelte unntak som er tatt opp i denne
rapporten, er tilfredsstillende. En ajourført Arkivplan vil kunne tjene som overordnet styrende dokument
for både arkivtjenesten og saksbehandlerne.
I rapporten kommer revisjonen med følgende anbefalinger til Søgne kommune:
 Kommunen bør gjøre tiltak for å øke saksbehandlernes og arkivmedarbeidernes kunnskap om
praktisering av offentligloven.
 Kommunen bør, i samarbeid med IKAVA, arbeide for å sikre at Socio og Gerica kan avleveres til
IKAVA som godkjente arkiv.
 Kommunen bør gjennomgå sine rutiner og arbeidspraksis når det gjelder å fange opp og rette
dokumenter som blir liggende for lenge med status ”under arbeid”.
 Kommunen bør intensivere arbeidet med å fange opp det store antallet eldre dokumenter som
ikke er blitt avskrevet (ferdigbehandlet).
 Kommunen bør innarbeide tydeligere i reglementene at dokumenter utdelt i politiske møter skal
arkiveres og opplyses om i protokollen.
 Det bør lages en egen rutine for sletting av dokumenter.
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Skjemaene som skal gi beskrivelse av arkivsystemene bør gjennomgås og systemene må
beskrives bedre. Gjennomgangen bør gjøres sammen med IT-avdelingen for å sikre at
informasjonen i hvert enkelt system er oppdatert og fullstendig.
Arkivplanen må gjennomgås og oppdateres slik at den blir i samsvar med regelverket og dagens
situasjon i Søgne kommune. Kommunen bør spesielt se på følgende:
Beskrive organisering av arkivfunksjonen og hvilke delegeringsfullmakter som er gitt på
arkivområdet.
Rutiner for journalføring av epost og sms bør gjennomgås og dokumenteres bedre.
Det bør utarbeides rutiner for hvordan kommunen skal behandle sosiale medier. Arkivplanen bør
være lett tilgjengelig for ansatte på kommunens intranett. I tillegg bør det vurderes å la den være
tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Rapporten redegjør nærmere for metodevalg, gjennomføring og avgrensning.
Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem rapporten for kontrollutvalget i møte og svare på eventuelle
spørsmål.

Vurdering fra sekretariatet:
Sekretariatet vurderer at revisjonen har svart på bestillingen i vedtaket fra kontrollutvalget i møte
08.12.17 sak 37/17.
Videre slutter sekretariatet seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger, og råder kontrollutvalget til å
innstille til kommunestyret at rådmann skal følge opp revisjonens anbefalinger som går frem av
rapporten. Dette for å sikre at de forbedringspunktene som revisjonen peker på i rapporten skal bli fulgt
opp, og at det skal bidra til forbedring innenfor arkivområdet. Sekretariatet anbefaler at kommunestyret
ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en tilbakemelding innen utgangen av april 2018 om
hvordan anbefalingene blir fulgt opp.
Sekretariatet er av den oppfatning at forvaltningsrevisjonsrapporten også er relevant ifbm.
kommunesammenslåingsprosessen og bør derfor oversendes til programleder for nye Kristiansand som
orientering.
Avslutningsvis vil sekretariatet bemerke at Agder Kommunerevisjon IKS etter sekretariatets vurdering
har levert en grundig og god rapport, som peker på konkrete punkter til forbedring.
Vedlegg:
- Forvaltningsrevisjonsrapport - Arkivhåndtering i Søgne kommune

3

