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Tilbakemelding på Forvaltningsrevisjon: 

- Kvalitet i saksbehandlingen 

 

 
Vevelstad kommune har som mål å være kvalitetsbevisst i leveranse av 

lovpålagte tjenester, vil og håndtere anbefalingen slik som beskrevet i denne 

tilbakemeldingen. 
 

Påser at ansvars- og oppgavefordeling knyttet til saksbehandling til politisk nivå blir gjort 

kjent i organisasjonen 

I forbindelse med ansettelse, skal det utarbeides en stillingsbeskrivelse som beskriver ansvar 

og fagområde, herunder også på hvilke områder den ansatte har ansvar for å utarbeide saker 

til politisk behandling. 

I medarbeidersamtaler kan den ansattes arbeidsoppgaver gjennomgås, da dette kan endre seg 

over tid i forhold til endringer i organisasjonen. 

Det er viktig å informere internt om hvilke oppgaver som ligger til hvilke stillinger, slik at 

sentralbord/arkivar – som tar imot henvendelser – vet hvilke saksbehandlere som 

innkommende saker skal legges til, og at det internt er kjent hvem som jobber med hvilke 

oppgaver. 

 

Gjør nødvendige rutiner skriftlige og tilgjengelige i kommunens kvalitetssystem for alle 

ansatte 

Vevelstad kommune har internkontrollsystem Compilo. Rutiner og oppdateringer av disse 

har ikke vært satt i system, og noen avdelinger er bedre enn andre på bruk av 

internkontrollsystemet.  Alle ansatte har tilgang, men praksis rundt bruk av dette er noe ulikt 

på avdelingene. Det arbeides nå med å implemetere dette i alle avdelinger i organisasjonen. 

Arkivplanen skal legges inn i Compilo, og er utarbeidet etter tilsyn fra Arkivverket, der 

kommunen hadde avvik på flere rutiner i forbindelse med sak-/arkivsystemet. 

Det er utarbeidet og skrevet rutiner for alle fagsystemer, heriblant ephorte som er 

kommunens sak/arkivsystem. Disse rutinene skal inngå i Arkivplanen som skal gjøres kjent 

for alle saksbehandlere i organisasjonen. Det er arkivar som oppretter saksmapper, og utdrag 

fra arkivar sine daglige oppgaver er som følger: 



 

 

 

 

Opprettelse av saksmapper 

Sjekkliste for kvalitetskontroll: 

 Finnes saken fra før? 

 Er saken feilopprettet, og skulle ikke vært opprettet? 

 Skriveregler og rettskrivning:  

o Dersom det finnes saksbehandlingsrutiner for sakstypen, sjekk i rutinene hva 

tittel normalt skal være. 

o Er tittelen meningsbærende? 

o Forkortelser bør unngås. 

o Rett stavefeil. 

 Er saken unntatt offentlighet? Er i så fall hjemmelen korrekt, og er tekst i tittel 

eventuelt skjermet? 

 Er arkivdel korrekt? 

 Er saken klassert, og er klassering i så fall korrekt? Klassering påføres hvis den 

mangler. 

 

Ett av påleggene i tilsyn fra Arkivverket, er å utarbeide rutiner for dokumentbehandling, 

denne rutinen beskriver saksbehandlers oppgaver i forbindelse med saksfremlegg og 

arkivering i ephorte.  Disse rutinene er vedlagt i sin helhet, og skal inngå i Arkivplanen som 

skal gjøres kjent for alle saksbehandlere. 

Sak-/arkivsystemet ephorte blir ikke lenger oppdatert, og fra januar 2022 skal det nye sak-

arkivsystemet Elements tas i bruk av alle kommuner på Sør-Helgeland. I løpet av høsten blir 

det opplæring i det nye systemet, og de rutiner som er utarbeidet for ephorte vil da bli 

oppdatert og tilpasset det nye systemet der det er nødvendig. 

 

Systematiserer kompetanseheving og vedlikehold  

 

De ansatte i Vevelstad kommune har mye god kunnskap for å utføre lovpålagte tjenester, og 

de ansatte har mange forskjellige oppgaver, både innenfor saksbehandling og andre 

oppgaver. Det er allikevel nødvendig med opplæring og gjennomgang innenfor de ulike 

fagområder, slik at lov- og regelverk følges i saksbehandlingen. Forvaltningsloven har regler 

for hvordan offentlig myndighet skal behandle saker, og dette er en av lovene som 

kommunen må ha god kompetanse på. 

I løpet av 2021 gjennomføres prosjekt ‘Kompetansekartlegging’ – en kartlegging som skal 

føre til en plan for kompetanseheving i Vevelstad kommune. 

Planen skal vise en oversikt over hvilken kompetanse som finnes og må vedlikeholdes, og på 

hvilke områder det er nødvendig med kompetanseheving og/eller rekruttering av ansatte med 

den kompetanse som kreves av kommunen for å få levert lovpålagte tjenester. 

For at planen skal ha en verdi for Vevelstad kommune, må den arbeides med og følges opp. 


