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1 INNLEDNING 
 

Dokumentet gir en oversikt over rutiner og regler i tilknytning til dokumentbehandling i 
Vevelstad kommune. Formålet med dokumentet er å sikre at det innarbeides felles 
saksbehandlings- og dokumentbehandlings-rutiner som er i samsvar med gjeldende lover og 
forskrifter. 
 
Rutinene skal sikre at saksbehandlingen blir tilstrekkelig dokumentert, uten unødvendig 
dobbelt arkivering og dobbelt registrering. I beskrivelse av rutinene for 
saksbehandling/dokumentbehandling følger vi et dokument fra det kommer inn til 
postmottaket/arkivet, blir registrert, oversendes saksbehandler, sendes mellom ulike 
saksbehandlere og leder, og hvordan det ekspederes til mottaker, elektronisk og/eller pr 
papir. 
 
Det er et overordnet mål i Vevelstad kommune at dokumentflyten skal skje hurtigst mulig fra 
arkivet, og med det sikre foretaket umiddelbar tilgang til alle tilgjengelige dokumenter. 
 
Det er utarbeidet egne brukerveiledninger for leder/ saksbehandler, arkivar og 
utvalgssekretær hvordan de skal utøve ulike funksjoner i ePhorte.  
 
Ansvaret for revidering av rutinene og brukerveiledningene ligger hos arkivansvarlig. 
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2 HVA ER SAKSBEHANDLING? 
 

Med saksbehandling menes i denne sammenheng alt arbeid knyttet til det å motta og/eller 
produsere informasjon som ledd i den virksomhet kommunen utøver. 
 
Arkivforskriften stiller krav om arkivering av alle inngående og utgående dokumenter som etter 
offentlighetsloven regnes som saksdokumenter for virksomheten, og er gjenstand for 
saksbehandling, eller har dokumentasjonsverdi. Arkivverdighet er uavhengig av hvordan det 
kommer inn til foretaket. Det er innholdet i informasjonen som er sendt, mottatt, delt eller på annet 
vis formidlet, som er avgjørende for om innholdet skal arkiveres. 
 
Hvis dokumentene både er gjenstand for saksbehandling og har dokumentasjonsverdi skal de også 
journalføres. Journalføring er en systematisk og fortløpende loggføring av opplysninger om 
innkommende og utgående dokumenter, samt interne dokumenter som inngår i saksbehandlingen.  
 
Dokumenter som ikke er arkivverdige skal ikke journalføres. Ikke arkivverdige dokumenter er verken 
gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, og de har gjerne en tidsbegrenset 
interesse. 
 
Kommunen er en juridiske enheter og definert som arkivskaper. Det betyr at korrespondanse mellom 
foretakene/virksomhetene/enhetene i kommunen er å oppfatte som interne dokumenter. 
 
I kommunen er det innført elektronisk saksbehandling og elektronisk arkiv. Dette innebærer at all 
saksbehandling skjer elektronisk både av leder, saksbehandler og arkivar. Arkivet arkiverer ikke papir, 
med unntak av dokumenter nevnt under punkt 3.4.  
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3 JOURNALFØRING OG ARKIVVERDIGE DOKUMENTER 

3.1 Begreper knyttet til sak- og arkivsystem 
 
Saksmappe/sak 
Består av én eller flere journalposter som naturlig hører sammen. Journalpostene er knyttet sammen 
under en felles identitet (saksnummer) og gjennom en del felles opplysninger (saksopplysninger). 

 
Journalpost/registrering 
Er en forsendelse som inneholder et eller flere dokumenter som naturlig hører sammen, et 
hoveddokument og eventuelt vedlegg. Det registreres referanseopplysninger tilhørende 
hoveddokumentet, som for eksempel avsender/mottaker og dokumentdato. En journalpost er alltid 
tilknyttet en saksmappe. 

 
Dokument  
En logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, 
lytting, fremvisning eller overføring. Dokumenter kan romme tekst, tegninger, grafikk, 
fotografier, video, tale osv. Et dokument er alltid knyttet til en journalpost. 
 
Arkivdel og ordningsprinsipp 
Et arkiv er delt opp i arkivdeler som angir logisk eller fysisk arkivering av saker. I Vevelstad kommune 
er det arkivdeler for: 

 

Arkivdel Ordningsprinsipp (arkivnøkkel) Ordningsverdi (arkivkode)  
Saksarkiv EMNE  K-Kode fagklasse 

Byggesaksarkiv GBNR  Gårds- og bruksnummer 

Eiendom GBNR  Gårds- og bruksnummer 

Personalarkiv PERS Personnummer 

Elevarkiv PERS Personnummer 

Barnehage PERS Personnummer 

Introarkivet PERS Personnummer 

 

3.2 Dokumenter som skal journalføres  
 
Oversikt over dokumenttyper som skal journalføres/registreres i sak- og arkivsystemet.: 

Dokumenttyper/områder Merknader 
Brev mottatt for saksbehandling Søknader, klager 
Avtaler Registreres etter signering 

Uttalelser  

Møtereferater/ protokoller fra andre  

Høringssvar  

Interne forespørsler Som krever et svar (N-notat) 

E-post Som er et ledd i saksbehandlingen 

Elevsaker, personalsaker og ansettelser Se eget punkt/kapittel 
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3.3 Dokumenter som ikke skal journalføres 
Oversikt over ulike dokumenter som ikke skal journalføres/registreres i sak- og arkivsystemet: 

Dokumenttyper/områder Merknader 
Dokumenter som skal i andre fagsystemer  

Publikasjoner som ikke saksbehandles Arkiveres av det organet som har produsert 

Masseproduserte trykksaker som ikke saksbehandles Arkiveres av det organet som har produsert 

Interne meldinger  

Rundskriv  

Spørsmål av generell karakter/ enkle henvendelser  

Reklame, spam  

 

3.4 Dokumenter som arkiveres i papirformat 
Følgende dokumenter arkiveres i papirformat i tillegg til at de skannes inn i sak- og 
arkivsystemet. 

Dokumenttyper/områder Merknader 

Avtaler  Signert av begge parter 

Skjøte/ målebrev Tinglyste 

Bankgaranti  

Vedtatt arealplan  m/signatur og stempel 

Reguleringsplaner m/signatur og stempel 

Kart i større format enn A3 ? Lagres ? 

 

3.5 Vedlegg som ikke skannes  
Vedlegg som med bakgrunn i formatet ikke egner seg for skanning skannes ikke. De legges i arkivet 
og det merkes på journalposten at dette er gjort. 

 Store kart – lagres i papir-eiendomsarkivet (eget rom) 

 Bøker  

3.6 Dette skal ekspederes på papir 
 Arbeidsavtaler 

 Husleiekontrakter 

 Kontrakter der den andre part skal signere og returnere 

3.7 Statuser for journalpost   
 Disse kodene fremkommer kun i web grensesnittet i ePhorte: 

Statuskode Status Betydning Utfører 
R reservert dokumentet er under arbeid arkivar/saksbehandler/leder 

S registrert av 
saksbehandler 

e-post som er importert fra Outlook 
til sak- og arkivsystemet  

saksbehandler/leder 

G til godkjenning dokumentet er sendt til godkjenning 
til leder 

saksbehandler 

F ferdigstilt dokumentet er ferdig og klart for å 
bli ekspedert (sendt) 

saksbehandler/leder 

E ekspedert e-post som er ekspedert/sendt fra 
sak- og arkivsystemet 

saksbehandler/leder 

J journalført dokumentet er journalført og blir 
automatisk konvertert til PDFa 

arkivar 
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Endelig journalføring 
Arkivet skal daglig ta et søk som henter opp alle journalposter som har status F, E, M og S og 
journalføre disse. Dokumentene med status F,E og S blir da konvertert til PDF og kan/skal ikke 
endres. 

 

3.8 Statuser for en saksmappe 

Kode Betegnelse  

R Reservert Sak opprettet av saksbehandler/leder 

B Under behandling Sak opprettet av arkiv 

F Ferdig behandlet Beskjed fra saksbehandler til arkivet om å avslutte sak 

A Avsluttet Saken er avsluttet av arkiv 

U Utgått Feilregistrering 

 

Arkivet skal regelmessig søke opp alle saksmapper som har status R og kvalitetssikre disse. 
Saksmapper med status F (ferdig) kvalitetssikres av arkivet og avsluttes. 

 

4 DOKUMENTFLYT 
 
I dette kapitlet vil vi beskrive en generell arbeidsprosess for dokumentbehandling. 
Først blir rollene/funksjonene beskrevet, deretter selve dokumentflyten. 
 

4.1 Funksjoner og ansvarsfordeling 
 
Arkivar har ansvar for: 
Behandlingen av arkivdokumenter – registrering, journalføring og arkivering. Arkivar har 
ansvar for: opprette saksmapper, fordeling av dokumenter og retting av registrerte journal- 
og arkivopplysninger. 
 
Saksbehandler har ansvar for: 
Behandlingen av en sak og ta vare på arkivmateriell under saksbehandlingen, ferdigstille 
saker og restanser, importere eposter, opprette dokumenter. 
 
Leder har ansvar for: 
Saksbehandlingen og dokumenthåndteringen i deres avdeling skjer etter gjeldende lover, 
forskrifter og rutiner, godkjenning av saksfremlegg. 
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4.2 Innkommet post til kommunen 

4.2.1 Innkommet post – arkivet 
 
Sortering og åpning 

 Papir (vanlig post) - dokumentene stemples med kommunenavn og dato, 
arkivverdige dokumenter skannes og registreres til eksisterende eller ny saksmappe.  

             Pakker, regninger, aviser, tidsskrifter , reklame o.l. sorteres i interne posthyller. 

 Epost – arkivverdige dokumenter importeres til eksisterende eller ny saksmappe. 

 SvarInn – dokumentene overføres eksisterende eller ny saksmappe. 
 
Påføring av tilgangskode 
Tilgangskode registreres sammen med eventuell gradering av unntatt offentlighet, rett 

lovhjemmel. 

 
Feiladressert post 
Feiladressert post legges i utgående post og returneres Post i butikk. 
 
Personlig post 
Personlig post legges til rette vedkommende i intern posthylle. 
 
Returpost  
Returpost legges i utgående post og returneres Post i butikk. 
 
Rekommandert post 
Rekommandert post tas med til Post i butikk for sending (porto kontant) 
 
Fordeling 
Post som ikke er arkivverdig fordeles til rette vedkommende; post på papir legges i intern 
posthylle, eposter overføres direkte i epostsystemet. 
 

4.2.2 Riktig adressering 
Post som sendes til kommunen eller til en virksomhet skal adresseres slik: 
 
Vevelstad kommune  

Att: (navn på saksbehandler eller leder)   
Forvikveien 118        
8976  Vevelstad        
Dersom posten er adressert til rådmannen, ordfører, rektor ol. er den IKKE adressert til en 
privat person, men er å anse som adressert til kommunen og vil bli åpnet av arkiv. 
 
Følgende adressering ansees som privat og vil ikke bli åpnet av arkiv: 
Ola Normann  
Vevelstad kommune 
Forvikveien 118 

8976  Vevelstad 
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4.2.3 Innkommet post - saksbehandler  
Saksbehandler får «post» via fire kanaler: 

1. Elektronisk i ePhorte Outlook (skannede dokumenter eller e-post via postmottak). 
2. Elektronisk via e-postsystemet Outlook (i egen postboks). 
3. Elektronisk via SvarInn 
4. Papir i posthyllen, eller dokumenter fra andre. 
 

 Den enkelte saksbehandler har plikt til å vurdere om direkte mottatt post  
(e-post/papir) er å anse som arkivverdige dokumenter. 

 Dersom en saksbehandler mottar arkivverdig e-post, skal saksbehandler registrere 
denne i sak- og arkivsystemet, eller levere til arkivet for registrering. 

 Dersom saksbehandler mottar arkivverdige dokumenter på papir skal disse sendes 
arkivet for skanning og registrering.  

 Saksbehandler har ansvar for å returnere/videresende post til arkiv/leder dersom det 
er feilsendt.  

 

4.2.4 Innkommet post – leder  
 Leder har ansvar for at enhetens eventuelle ufordelt post fordeles til saksbehandler 

daglig. 

 Dersom post er sendt til feil avdeling/enhet må leder returnere posten til arkiv. 
Gjerne med en merknad om hva som er riktig adressat. 

 Leder kan om ønskelig delegere ovennevnte punkter til annen egnet person. 

 For øvrig gjelder de samme rutiner som for saksbehandler. 
 
 

4.3 Saksbehandling 

4.3.1 Opprettelse av saksmappe og journalpost/registrering 
I kommunen er det arkivar som oppretter saksmapper.  
Saksbehandler oppretter journalposter selv.  
 
Sakstitler og journalposttitler, skal være korte men konsise. Tenk på gjenfinnbarheten og at 
det skal være enkelt å søke opp saken for deg og andre.  
 
Oversikt over skriveregler gjengitt i kapittel 10. 
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4.3.2 Dokumenttyper  
Når skal man utarbeide et dokument kan ulike dokumenttyper velges, det avhenger av om 
mottaker er ekstern eller intern. Det er ulike Word-maler tilknyttet de forskjellige 
dokumenttypene. Oversikten nedenfor er ment som en veiledning. 
 
Du kan opprette følgende typer journalposter med tilhørende dokumenter: 

Type Brukes når 

I  Inngående dokument (brev, e-post) fra en ekstern person/virksomhet 
 

U  Utgående dokument (brev referat eller e-post) til en ekstern 
person/virksomhet 

N  Interne notat med oppfølging (e-post, referat, notat) sendes innad i egen 
kommune, mellom avdelinger 

 Notat av typen N skal benyttes i de tilfeller hvor du ønsker at mottaker skal 
ha et oppfølgingsansvar 

X  Interne notat uten oppfølging (e-post, referat, møte innkalling, notat) 
sendes innad i egen kommune, mellom avdelinger. 

 X-notat skal benyttes i de tilfeller hvor du ønsker at mottaker ikke skal ha et 
oppfølgingsansvar 

 X-notater benyttes i de tilfeller hvor hensikten er kun å informere 

S  Saksframlegg brukes når man skriver sak til politisk møte 
 

Y  Mappedokument 
 

 
 
 

4.3.3 Restanser - mine ubesvarte dokumenter 
En restanse er en skriftlig mottatt henvendelse som ikke er behandlet/avskrevet. Alle 
saksbehandlere og ledere har ansvar for, og skal følge opp restanser daglig. 
 
Restanser kan behandles/avskrives på to måter: 

1. Avskrive ved å utarbeide et skriftlig svar på henvendelsen (brev/e-post/notat). 
2. Avskrive uten å utarbeide et skriftlig svar på henvendelsen, kan gjøres på tre ulike 

måter: 
 TO – tatt til orientering Dokumentet avskrives direkte ved å ta innholdet 

til orientering. (kun lest) 

 TE – tatt til etterretning Dokumentet avskrives direkte ved å ta innholdet 
til etterretning. (retter seg etter) 

 TLF – besvart pr telefon Dokumentet avskrives direkte ved å registrere at 
svar er avgitt pr. telefon. Ved svar pr. telefon skal 
dette dokumenteres i merknadsfeltet for 
journalposten. 
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4.3.4 Høring 
Dokumenter kan sendes på intern høring (parallell forsendelse) ved hjelp av funksjonen for 
dokumentflyt. Denne metoden egner seg godt når du ønsker å innhente innspill fra en rekke 
andre saksbehandlere. De får da melding om at de har fått saker til høring/godkjenning. De 
utfører sin oppgave og dokumenter vandrer videre for så å komme tilbake til 
hovedsaksbehandler. 
 

4.3.5 Skrive saksframlegg 

Følgende utvalg er registrert i kommunen: 

 Formannskap 

 Kommunestyre 

 Planutvalg 

 Næringsstyre 

 Havnestyre 

 Valgstyre 

 Viltnemnd 

 Administrasjonsutvalg 

 Arbeidsmiljøutvalg 

 Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. 

Saksbehandler skal når en sak oppstår registrere saken med tittel, utvalg og type (PS). 
Saken/saksframlegget skal være ferdig og sendt til godkjenning senest fredag i uken før 
møteinnkallingen skal produseres og sendes ut (dvs. senest 13 dager før møtedato) 
 
Saksframlegget sendes til nærmeste leder eller til kommunedirektøren for 
gjennomlesing/korrigering og godkjenning.  
 
Leder/kommunedirektør leser/korrigerer og eventuelt godkjenner saksframlegget  
elektronisk i ePhorte. Dersom saksframlegget ikke godkjennes sendes det tilbake  
til saksbehandler som korrigerer og sender på nytt til godkjenning. 
 

4.4 Godkjenning 

I Vevelstad kommune praktiseres ikke godkjenning av utgående brev, kun i 
spesielle tilfeller skal det godkjennes, ved tvil avgjøres dette med nærmeste leder. 
 
Dersom brev skal godkjennes sender saksbehandler det ferdige brevet/notatet 
elektronisk til nærmeste leder (eller flere ledere) for gjennomlesing/korrigering og 
godkjenning. Leder leser/korrigerer og godkjenner dokumentet elektronisk i 
ePhorte. Saksbehandler får så det godkjente dokumentet elektronisk tilbake via 

ePhorte.  
 
Saksbehandler ferdigstiller journalposten og sender brevet elektronisk med SvarUt eller 
epost, eller på papir. 
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4.4.1 Parafering (underskrift) 

Parafere er å medunderskrive et dokument, som alt er underskrevet eller bestemt til å 
underskrives av en annen. Den som paraferer, bekrefter at dokumentet er utstedt på 
foreskrevet måte. Innenfor forvaltningen er det i praksis også svært ofte den som paraferer 
som har utformet dokumentet, dvs er saksbehandler. 
 
Ekspedering med parafering 

Alle utgående brev hvor saksbehandler paraferer for leder, skal på elektronisk godkjenning. 
Dvs brevet fletter inn to «underskrifter». Dette gjelder brev, notater, e-post med: 

 prinsipielt innhold  

 som binder opp kommunen 

 dersom innholdet er kontroversielt 

 krever avklaring 

 bærer preg av å være et vedtak 
 
I noen tilfeller er det påkrevd med to ledersignaturer, dette gjelder i følgende tilfeller: 

 ?? 
 

Ekspedering uten parafering 
Dvs brevet får en «underskrift». Dette gjelder brev, notater, e-post som bærer preg av å 
være en ren ekspedisjonssak (eksempelvis bekreftelse på mottatt søknad, ber om mer 
dokumentasjon, oversender til vurdering osv.) eller utsendelse av ulike standardbrev. 
 

4.4.2 Signatur 
Det er ikke nødvendig med håndskrevet signatur av dokumenter, det viktige er at 
dokumentet er godkjent i saksbehandlingssystemet. Unntaket er punkt 3.4. Det skal fremgå 
av dokumentet at det er elektronisk godkjent. Hensikten bak teksten er å gjøre mottakeren 
oppmerksom på at dokumentet er godkjent av leder. 

 
Ved ekspedering skal man ha med følgende tekst:  

 Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

4.5 Utgående post fra kommunen 
Dokumenter som sendes fra kommunen kan være både elektroniske og på papir. Hvilket 
format saksbehandler velger avhenger innholdet i dokumentet og hvilket format det 
inngående dokumentet har hatt (henvendelsen du skal besvare). Målsettingen er at det 
brukes elektronisk ekspedering der dette er mulig.  
 
E-post kan brukes både internt og eksternt på følgende måter: 

 Som en forsendelsesmåte der hoveddokument og vedlegg er knyttet til. 

 Som et selvstendig dokument, skriver meldingen i e-posten. 
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4.5.1 Forsendelse med SvarUt 
 Opprett utgående brev i saken 

 I mottakerfeltet: søk opp mottaker i Enhetsregisteret (bedrifter/organisasjoner) eller 
Folkeregisteret (privatpersoner) 

 Velg mal og skriv dokumentet og legg til eventuelle vedlegg, ferdigstill. 

 Ekspeder dokumentet elektronisk 

4.5.2 Forsendelse med EDU (elektronisk dokumentutveksling) 
Ikke tatt i bruk. 
 

4.6 Avslutte sak 
Når en sak er ferdigbehandlet, skal den som er ansvarlig for saken markere at saken skal 
avsluttes. For at en sak skal kunne avsluttes, må alle journalposter i saken være  
avskrevet/besvart. Saksbehandler markerer saksmappen ferdig (status F) 
Arkivansvarlig kan da avslutte saken. 
 

5 TILGANGSBESKYTTELSE OG SKJERMING 
 
I Vevelstad kommune er alle dokumenter og saker i utgangspunktet offentlige og det 
praktiseres meroffentlighet. 
 
For å ivareta taushetsplikten skal journalpost/dokument som ikke er offentlige unntas fra 
offentligheten. Dette gjøres ved å påføre tilgangskode, hjemmel og eventuelt skjerme tittel 
og avsender/mottaker. Ved tvil kontakt arkivet. 
 
I sak-/ arkivsystemet er alle brukere autorisert for ulike tilganger. Det er viktig å vurdere en 
brukers behov for rettigheter når denne registreres som bruker av systemet. Det samme 
gjelder dersom en ansatt bytter arbeidsoppgaver eller avdeling. 
 

5.1 Tilgangsgrupper 
Tilgangsgrupper benyttes for å gi en gruppe brukere tilgang til saker og journalposter på 
tvers av den administrative strukturen. Eksempel på slike grupper kan være saksbehandlere 
som arbeider innenfor et felles saksområde som inneholder graderte saker og dokumenter, 
eller som skal ha registreringsrettigheter i samme saksmappe.  
 
I utgangspunktet er det som regel bare saksbehandleren selv og vedkomnes leder som har 
skrivetilgang til egne saker og tilhørende dokumenter. Denne tilgangen kan utvides ved å gi 
tilgang til en bestemt gruppe med personer i organisasjonen. Slike tilgangsgrupper består av 
en eller flere saksbehandlere, gjerne på tvers av avdelinger. Arkivet oppretter slike faste 
grupper. Som saksbehandler kan du opprette en ad-hoc gruppe knyttet til en sak (arkivsak) 
eller en registrering/journalpost. 
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5.2 Tilgangskoder og hjemler 
Tilgangskode med hjemmel benyttes for å skjerme opplysninger som er unntatt offentlighet 
eller belagt med taushetsplikt. I kommunen brukes tilgangskodene: 

 P - personalsaker  

 UO - unntatt offentlighet 

 A – ansettelsessaker 

 B – barn i barnehage 

 E – elevsaker 

 MU – møtedokument unntatt offentlighet 

 XX - arkivansvarlig 
 
Følgende tilgangskoder og hjemler skal brukes: 
Tilgangs-

kode 
Hjemmel Forklaring 

      UO Offl. §13 fvl. 
§ 13 1. ledd 

Dokument undergitt lovbestemt taushetsplikt 

UO Offl. § 13 Dokument undergitt lovbestemt taushetsplikt 

UO Offl. § 14 Dokument utarbeidet for egen intern saksforberedelse 

UO Offl. § 15 Dokument innhentet for egen intern saksforberedelse 

UO Offl. § 18 Rettsaksdokument 

UO Offl. § 20 Utenrikspolitiske interesser 

UO Offl. § 21 Forsvarssaker 

UO Offl. § 22 Budsjettsaker i visse organ 

UO Offl. § 23 Forhandlingsposisjon ang økonomi, lønn, personal 

UO Offl. § 24 Kontroll- og reguleringstiltak, lovbrudd, dokument som kan lette 
lovbrudd 

UO Offl. § 25  Ansettelse 

UO Offl. § 27 Hjemmel i forskrift 

UO Offl.l § 5 Utsatt offentlighet 

P Offl. § 13 Dokument undergitt lovbestemt taushetsplikt 

A Offl. § 25 Ansettelse 

B Offl. § 13 Dokument undergitt lovbestemt taushetsplikt 

E Offl. §13 fvl. 
§ 13 1. ledd 

Dokument undergitt lovbestemt taushetsplikt 

MU Offl. §13 fvl. 
§ 13 1. ledd 

Dokument undergitt lovbestemt taushetsplikt 

XX Offl.l § 5 Utsatt offentlighet 

 

5.3 Skjerming  
Man kan for eksempel skjerme deler av tittelen på en sak, ved å markere de ordene som skal 
unntas offentlighet for eksempel: «Arbeidsforhold – Bernt Hansen».  Det samme kan gjøres 
på journalpost tittel. 
 
I tillegg til skjerming av enkeltord i titler kan du også skjerme parter til en sak, samt 
avsendere og mottakere på saksdokumenter. Ved tvil kontakt arkivet. 
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5.4 Tilgangsstyring 
Tilgangsstyringen i sak- og arkivsystemet blir styrt av hvilken rolle og autorisasjon du er 
tildelt. De ulike rollene er tilknyttet en standard autorisering som gir ulike begrensninger og 
rettigheter. 
 
Følgende roller brukes: 

Rolle Kode 

Saksbehandler SB 

Arkivansvarlig AR1 

Leder/saksfordeler LD 

Utvalgssekretærer/møtesekretær MU 

 

5.4.1 Leserettigheter 

Leserettighet er en brukers rettighet til å lese informasjon på tvers i databasen. Saker eller 
dokumenter uten tilgangskode vil alle interne brukere ha lese tilgang til.  

Lesetilgang til saker og dokumenter med tilgangskode styres av brukers rettigheter (rolle og 
autorisasjon). 

5.4.2 Skriverettigheter 
Skriverettigheter er en brukers rettighet til å opprette/skrive/endre i saker, journalposter og 
dokumenter. Som nevnt ovenfor styres rettighet av rolle og autorisering. Hovedregelen er at 
en saksbehandler kun kan skrive i egne dokumenter. 
 

6 UNNTATT OFFENTLIGHET OG OFFENTLIG POSTJOURNAL 
 
Alle dokumenter (inn- og utgående) som har fått status J (journalført) i det elektroniske sak- 
og arkivsystemet danner grunnlag for våre offentlige postlister. Postlistene legges 
tilgjengelig for publikum og presse på kommunens internettside.  
 
Alle kan be om innsyn i dokumentene våre. Det er ikke nødvendig å oppgi noen grunn for 
hvorfor innsyn ønskes. Det kan være både av privat eller forretningsmessig interesse.  
 
I kommunen praktiseres prinsippet om meroffentlighet. Det følger av § 2 tredje ledd i 
offentleglova at forvaltningen skal vurdere om det likevel skal gis innsyn i et dokument, helt 
eller delvis, selv om det i utgangspunktet kan unntas fra offentlighet. Dette kalles 
meroffentlighetsprinsippet.  
Meroffentlighet innebærer altså at vi plikter å vurdere å gi innsyn også i de tilfeller hvor 
loven åpner for å unnta dokumentet fra offentligheten. Dokumenter som er unntatt 
offentligheten bør så langt det er mulig sladdes for sensitiv/taushetsbelagt informasjon og 
frigis.  
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6.1 Rutine for innsynsbegjæring 
Innsynsbegjæringer (forespørsel om tilgang til dokument) skal besvares så snart som mulig 
og uten ugrunnet opphold – det vil si innen 1-3 virkedager.  
 
1. Det forespurte dokumentet søkes opp i ePhorte, og sendes pr. epost så snart som 

mulig. 
2. Innsynsbegjæringen lagres deretter i Postmottak Vevelstad - mappe Innsyn-kopi av 

saker  
 

7 RUTINER FOR ULIKE SAKS TYPER OG PROSESSER 

7.1 Rutine for personalmapper 
Personalmappene er organisert i egen arkivdel der primær ordningsverdi er ansattes 
fødselsnummer.  
 
Følgende informasjon skal fylles inn: Navn, adresse, fødselsdato, tilgangskode (P), arkivdel 
(PERS), Journalenhet (SENT) 
 
Tittel på saken skal skrives slik: Personalmappe – Ola Normann (navnet skjermes) 
 
Følgende dokumenter skal ligge i saken:  
Arbeidsavtale, CV, attester, vitnemål, søknader, lønnsprotokoller, sykefravær, skader, 
advarsler (arkiveres i 5 år- lov om statsansatte § 25), særskilte forhold. 
Det kan opprettes flere saker pr ansatt, det praktiseres sluttført saksbehandling. 
 

7.2 Rutine for elevmapper 
Elevmappene er organisert i egen arkivdel der primær ordningsverdi er elevens 
fødselsnummer. 
 
Følgende informasjon skal fylles inn: Navn, adresse, fødselsdato, tilgangskode (E), arkivdel 
(ELEV), journalenhet (SENT) 
 
Tittel på saken skrives slik: Elevmappe – Ola Normann (navnet skjermes) 
 
Følgende dokumenter skal ligge i saken: 
Vitnemål, søknader, helseerklæring, rapporter, observasjoner, saker om pedagogisk 
hjelpetiltak, helseforhold, forebyggende barnevern, individuelle læreplaner, godkjente 
referat fra møte med foresatte som inneholder opplysninger om disse saksforholdene. 
 

7.3 Rutine for barnehagemapper 
Barnehagemapper er organisert i egen arkivdel der primær ordningsverdi er barnets 
fødselsnummer. 
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Følgende informasjon skal fylles inn: Navn, adresse, fødselsdato, tilgangskode (B), arkivdel 
(BARN), journalenhet (SENT) 
 
Følgende dokumenter skal ligge i saken: 
Rapporter, observasjoner, saker om pedagogisk hjelpetiltak, helseforhold, forebyggende 
barnevern, individuelle planer, godkjente referat fra møte med foresatte som inneholder 
opplysninger om disse saksforholdene. 
 

7.4 Rutine for plansaker/byggesaker/delingssaker 
Plansaker, byggesaker og delingssaker er organisert i egen arkivdel, der primær 
ordningsverdi er: 1816/gnr/bnr. 
 

7.5 Rutine for sosiale medier 
Sosiale medier er fellesbetegnelsen på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet 
eller er aktivt med i kommenteringa av innholdet. 
Vevelstad kommune har ikke oppretta profiler på sosiale medier i tillegg til den ordinære 
offisielle nettsiden www.vevelstad.kommune.no. 
 
 

7.6 Rutine for stillingssøknader/ansettelser 
Ansettelsesmapper har primær ordningsverdi (K-kode) avhengig om det er en midlertidig 
eller fast stilling. 
Følgende dokumenter skal ligge i saken: 
Utlysningstekst, søknader med vedlegg, protokoll tilsetting, tilbudsbrev til den som blir 
ansatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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8 LOVVERK 
 
Det flere lover som berører og regulerer dokumentbehandling i offentlig sektor. Det er også 
nødvendig å ta i betraktning de skrevne og uskrevne regler som man legger i begrepet god 
forvaltningsskikk. Dette omfatter stikkord som likebehandling (presedens), fullstendig 
beslutningsgrunnlag, at henvendelser til forvaltningen krever svar innen rimelig tid (jf. 
restansekontroll) osv. 
 
Nedenfor er en opplisting av de viktigste lovene: 
 
Arkivloven med forskrifter 
Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivloven) . Forskrift av 11. desember 1998 nr. 
1193 om offentlige arkiver (arkivforskriften). Arkivloven gir en del overordnede og grunn- 
leggende bestemmelser om arkiv og spesielt om arkiv i offentlig forvaltning.  
 
eForvaltningsforskriften 
Lov av 25. juni 2004. Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. 
 
Forvaltningsloven 
Lov av 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Gir generelle regler om 
saksbehandling, samt spesialiserte bestemmelser om taushetsplikt og partsoffentlighet.  
 
Offentleglova 
Den nye offentleglova, lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.5.2006 
nr. 16 . Den har betydning for journalføring, framlegging av offentlig journal og skjerming av 
informasjon.  
 
Personopplysningsloven  
Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 
Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende 
personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og 
tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger 
 
Personregisterloven  
Lov av 9 juni 1978.  Begrepet «sensitive personopplysninger» benyttes ikke i 
personregisterloven men er en praktisk fellesbetegnelse for særlig følsomme 
personopplysninger som har et særskilt vern.  
 

Sensitive personopplysninger - Opplysningstyper som er undergitt særskilt regulering i 

personregisterloven, er opplysninger om rase, politisk eller religiøs oppfatning, opplysninger 

om at en person har vært mistenkt, tiltalt eller dømt for straffbare forhold, opplysninger om 

helseforhold og misbruk av rusmidler, opplysninger om seksuelle forhold og visse 

opplysninger om familieforhold, jf personregisterloven §§ 6 og 9. 
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9 ORD OG BEGREPER 
 
Arkivdel 
Arkivdel benyttes til å angi hvilken arkivserie en sak er arkivert i. Alle saker som er arkivert i 
en arkivdel, er ordnet etter et felles ordningsprinsipp. Eksempel: SAK, PERSONAL 
 
Avskriving 
Avskriving utføres enten ved at man besvarer det inngående dokumentet (I) eller notatet (N) 
med et utgående brev eller notat. Alternativt at man tar dokument/notatet til 
etterretning/orientering, dvs. man utfører en aktiv handling og dokumenterer i sak- og 
arkivsystemet hva som er gjort. 
 
Dokument 
Dokument defineres som «en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et 
medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring». 
 
Journalpost/registrering 
Journalpost benyttes til å betegne en registrering av ett eller flere dokumenter som inngår i 
en felles forsendelse/ekspedisjon. En journalpost kan bestå av et hoveddokument og flere 
vedlegg. 
 
Klassering 
Klassering foretas ved at det registreres en eller flere ordningsverdier på en sak. 
 
Løpenummer 
Alle journalposter som er opprettet i sak- og arkivsystemet får et unikt løpenummer som 
følger journalposten, selv om journalposten blir flyttet fra en sak til en annen. 
 
NOARK 
NOARK står for Norsk Arkivsystem. Ephorte5 er utviklet i henhold til kravspesifikasjonen 
Noark som Riksarkivet står bak. Noark-5 er den gjeldende standard for journalføring og 
arkivering i offentlige organer (statlige, fylkeskommunale og kommunale organer).  
 
Ordningsprinsipp 
Ordningsprinsipp for ordning av saker innenfor en arkivdel kan for eksempel være 
arkivnøkkel eller fødselsnummer.  Ordningsprinsipp med tilhørende verdier kan også 
benyttes som søkebegrep for å lete frem saker som omhandler samme objekt eller emne. 
 
Ordningsverdi  
De verdier som er tillatt benyttet innenfor et ordningsprinsipp. 
I kommunen brukers for eksempel K-koder (arkivnøkkel for kommuner). 
 
Originaldokument 
Et originaldokument er dokumentet i den form det ble laget og sendt. Dette vil ved bruk av 
ren elektronisk saksbehandling være det digitale eksemplaret, og ved bruk av fysisk 
underskrift være det signerte papireksemplaret. 
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Restanse 
En restanse er en skriftlig mottatt henvendelse som ikke er behandlet/avskrevet. 
Henvendelsen kan være av typen I (inngående brev) og N (notat med oppfølging). 
 
Saksbehandling 
Vurdering av informasjon knyttet til en intern eller ekstern problemstilling med sikte på at 
det skal fattes en beslutning eller et vedtak. 
 
Saksmappe  
Saksbegreper benyttes til å lenke registrerte dokumenter som logisk hører sammen til en 
felles identitet. I dette dokumentet brukes begrepene saksmappe og sak om hverandre.  
Den felles identiteten skal gi bedre oversikt og gjøre gjenfinningen enklere. 
 
Saksnummer 
Alle saker/saksmapper som er opprettet i sak- og arkivsystemet får et unikt saksnummer. 
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10   SKRIVEREGLER 
 
Dato og fødselsdato 

1. Dato skrives med punktum og fire siffer i årstall:  25.05.2014 
2. Fødselsdato skrives:  20.01.1974   

 
Sakstittel 

 Tittel skal være kort og presis og fylles ut med små bokstaver (Stor forbokstav).  

 Tittel skal være en fellesbetegnelse på alle journalposter i saken.   

 I elevmapper/saker skal elevnavn skrives i tittel. 

 I personalmapper/saker skal ansattnavn skrives i tittel uten fødselsdato 

 Sakstittelen bør ikke kunne misforstås. Hvis du lager sakstittelen «Månedsavslutning» 
kan andre være i tvil om det er en tilstelning eller et regnskap det dreier seg om. 

 
Journalpost tittel 

 Journalpost tittel skal i korte trekk beskrive brevets innhold, fylles ut med små 
bokstaver (Stor forbokstav). 

 Journalposter vedr elever skal ha elevnavn i tittel.  

 Journalposter vedrørende ansatte skal ha ansattnavn uten fødselsdato. 
 
Avsender/mottaker 

 Registreres fornavn og etternavn, f.eks Ola Nordmann. 

 Fortrinnsvis skal firmanavn benyttes f.eks EVRY + evt. kontaktperson. 

 Avsenders referanse skal registres dersom den er oppgitt. 
 
Vedlegg 

 Vedlegg skal ha en kort, egen tittel som beskriver vedlegget.  

 F.eks Fullmakt – Ola Nordmann. 
 
Forkortelser 

  Bruk ikke forkortelser alene, f. eks HF, HOD. Skriv navnet fullt ut, eventuelt med 
forkortelsen i tillegg. 
 

Utenlandske brev  

 Titler på sak og journalpost skrives på det språket det er mottatt, samt oversettes til 
norsk 

 
Brev på nynorsk eller bokmål 

 Titler på sak og journalpost registreres slik den er skrevet 
 
Bruk av punktum /komma/parentes 

 Spesialtegnet vi bruker i titler er kun tankestrek – øvrige tegn brukes ikke. Punktum 
brukes kun i datoer. 

 
 


