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Om prosjektet

Sponset av Difi med Stimuleringsordningen, som har 

som mål å øke innovasjon i offentlig sektor

Har brukt pengene bla. på leie inn eksterne krefter –

firmaet DesignIt og KnowIt



Hvordan har vi jobbet?





Prosjektplan



Forventninger før prosjektet





Men...









Endringer – små og store



Et ”why”

Hvorfor har vi tilsyn?





Oppdraget

Tilsyn
Kontrollere at arkivdanner følger 

loven. 

Veiledning
Dialog og kompetanse for å 

bedre arkiv



Risiko i arkivreisen
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Rot-orsaks-jakten

Arkivtestet

Tips-skjema

Felles utvalgsmøte

Sektor-basert tilsyn

Et hjelpsomt varsel

Tilsyn sjekker riktige ting

Arkivøvelsen

Påleggslisten

Enkelt oppfølgningsverktøy

Påleggsportalen

Veiledning på pålegg

Rutinbeskrivelse & maler

Kontinuerlig bedring

1. Det store bildet 2. Grunnlag 
for utvalg

3. Varsel & tilsyn 4. Pålegg og 
oppfølgning

5. Interne utbedringer



Påleggsliste

Tilsynsreisen

Identifisert gevinst
• fjerne tidstyver: bruke mindre tid på å skrive påleggsrapporten
• bedre gjennomføringen av pålegg: 

• tilsynsobjektet får påleggene når de og virksomheten fortsatt har tilsynet 
friskt i minne

• ved å gjøre det tydelig hvordan og hvorfor lukke det

Beskrivelse
• En mal for å skrive påleggsliste etter tilsyn
• Husk å tilpasse teksten med virksomhet og funn
• En del av saksflyten for tilsyn
• Utgå fra Mal «X»i elements (Mona)



Rotårsaksmøte

Året med tilsynsgjengen



Rotårsaksmøte

Året med tilsynsgjengen

Identifisert gevinst
• Utnytte ressursene bedre: ved å adressere årsakene til dårlige arkiv i tillegg til 

symptomene
• Øke kvaliteten på landets arkiver: ved å peker ut hindre for god arkivkvalitet 

Beskrivelse
• Møte 2ggr/år: gjerne i forkant av utvalgsmøte (Kjetil)
• Hele seksjonen går igjennom rotårsaker sammen
• Basert på rotårsaker lager man forslag på tiltak
• Mottaker av tiltak er innovasjonsavdelingen (Lars) 
• Rutinebeskrivelse finns i elements under sak «X»



Ikke slutten, men 
begynnelsen


