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POD/Program for nye straffesakssystemer 
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UTVIKLINGSTREKK RAPPORTER/ANALYSER FORVENTNINGER 

• Internasjonalisering  

• Befolkningsutvikling 

• Teknologisk utvikling 

• Kriminalitetsutvikling 

politikere 

befolkningen 

egne medarbeidere 

Bakgrunnen for reformen 
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Nærpolitireformen er flere prosjekter –  
Prosjekt nye politidistrikter har en koordineringsrolle 

3 

Overordet mål: 

Et nærpoliti som er sikre innbyggernes 

trygghet. Det skal utvikles et kompetent og 

effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen 

bor. 

 

Samtidig skal det utvikles robuste 

fagmiljøer som er rustet til å møte dagens 

og morgendagens kriminalitetsutfordringer 

Prosjekt nye politidistrikter 

Del-

prosjekt 

utrulling 
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Hovedutfordringer  - Arkiv PD 2015 

Verktøy 

Manglende elektronisk 
arkivløsning medfører 
manuell arkivering og 

ekspedering 

Ressurser 

Kun kapasitet til løpende 
arkivoppgaver 

Kompetanse 

Lav arkivkompetanse i 
arkivtjenesten. Svak 

saksbehandlings og digital 
kompetanse hos ansatte 

Interne og eksterne rapporter, arbeidssamlinger og referansegruppemøter peker på  

betydelige arkivfaglige utfordringer innenfor følgende fem områder: 

Ansvar, myndighet og 
organisering 

 
 
 
 

 
 
Arkivansvarlig ikke myndighet til å 

utøve arkivansvar 

Fragmentert postmottak 
(digitale og manuelle) 

 
 
 
 
 
 

Manglende kontroll på 
innstrømmer (dokumentfangst) 
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• Formål 

• Organisasjonstilhørighet 

• Hovedoppgaver 

• Organisering av arbeidet 

• Samhandling 

• Roller og ansvar 

Godkjent funksjonsbeskrivelse 
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01.01.2016: 27 politidistrikter ble til 12 

Føringer og krav til 

arkivdanning i interim 

Overordnede føringer 

for arkivarbeid i PNP 

og krav til aktiviteter i 

interimsperioden 
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Aktiviteter i ulike faser av 
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Sikre arkiver i forkant av 
endring 

Aktiviteter 
ved i 

endring av 
struktur 

Etterarbeid 

Interimsløsning for nytt politidistrikt 

Milepæl 1: 

1,1,2016 

Endring: Gamle 

pd er lagt ned og 

nye etablert 

Milepæl 2:  

Ny organisasjon iverksettes 

Endring: Nye ansvars- og 

rapporteringslinjer vs. ny 

operasjonssentral 

• Arbeidspakke 5 (fase 1) 

• Krav til håndtering av 

dokumentasjon i 

interimsperioden 

Neste Arbeidspakker: 

• Etablering av nye  

arkiver  og nye rutiner 

• Tilgjengelighet papir 

• Posttjenester 

• osv. 

 

IKTs 

sekvensielle 

utrulling 
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Det lovpålagte arkivarbeidet 
er leveranser i prosjektet 



ENHET/AVDELING 

NATIONAL POLICE DIRECTORATE 

Strategi, økonomi og virksomhetsstyring 07.04.2016 • Side 9 

Oversikt og planlegge riktig tiltak  

– Eksempel: IKT-systemer som inneholder arkiv: 

Hvilken endring planlegges på IKT-

systemet i PNP (4 alternativer): 

 

1. Avsluttes (skal ikke brukes lenger) 

2. Brukes videre uten endringer i systemet 

3. Skal brukes videre med mindre endringer i 

systemet 

4. Systemet endres, konteksten til data 

(metadata, struktur) kan bli påvirket 
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Vurdering av innholdet i systemet sett opp mot arkivkrav (6 valg): 
1. Inneholder arkivmateriale med bevaringsvedtak. Det skal tas uttrekk av 

avslutta databaser ihht. forskrift av 1.12.1999 nr.1566 kap. VIII, som 

deponeres til Riksarkivet  

2. Inneholder arkivmateriale som må sikres i påvente av Bevarings- og 

kassasjonsvedtak  

3. Inneholder arkivmateriale, men dokumentasjonen er sikret annet sted ( f eks 

papir)  

4. Inneholder arkivmateriale med kassasjonsvedtak. Informasjonen sikres så 

lenge det er administrativ, juridisk el. faglige behov for tilgang.  

5. Inneholder arkivmateriale som kan arkivavgrenses iht. arkivforskriften § 3-

19. Informasjonen sikres så lenge det er administrativ, juridisk el. faglige 

behov for tilgang.  

6. Arkivfaglig vurdering av innhold gjenstår  

 

– Eksempel: IKT-systemer som inneholder arkiv (2/3): 
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Arkivfaglig tiltak som må gjennomføres for å sikre dokumentasjon 

(arkiv):  (5 utfall kan velges) 

 

1. Planlegge datauttrekk for deponering til Arkivverket 

2. Følge opp at systemet sikres slik at data ikke forringes, går tapt. 

3. Planlegge periodisering og sikre historiske data. 

4. Hente ut informasjon/dokumentasjon fra systemet og lagre, 

arkivere annet sted. 

5. Ingen arkivfaglige IKT-tiltak nødvendig  

 

 

– Eksempel: IKT-systemer som inneholder arkiv (3/3): 
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Beskrivelse av arkivtiltak i PNP for fysiske arkiv: 

 

1. Periodiseres og videreføres i ny felles serie (som første arkivtiltak 

PNP) 

2. Ordnes for deponering/avlevering (bevaringsverdig, vedtak finnes) 

3. Sikres (oppbevares) i påvente av Bevarings- og 

kassasjonsbestemmelser 

4. Kan kasseres når kassasjonsliste er laget (kassasjonsvedtak finnes) 

5. Skal overføres til annen virksomhet 

6. Skal overføres til annet politidistrikt 

 

Enhetlig planlegging av tiltak for sikring av 

fysiske arkiver 
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Ta gjerne kontakt: 
Liv Heidi Siljebråten: liv.heidi.siljebraten@politiet.no 

Tlf. 977 09 341 
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