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Avslutning av tilsyn - fortsatt gjenstående avvik - Larvik kommune 
 

Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivforvaltningen i Larvik kommune 24.1.2019. 

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at arkivforholdene i kommunen er i tråd med 

arkivloven med forskrifter. Endelig tilsynsrapport med pålegg om utbedring ble oversendt 

19.3.2019. 

Larvik kommune fikk fem pålegg om utbedring: 

1. Plasser arkivansvaret 

2. Utarbeid en arkivplan for nye Larvik kommune 

3. Utarbeid retningslinjer for elektronisk arkiv 

4. Lag en plan for ordning og katalogisering av bortsatte, eldre og avsluttede arkiver 

5. Sikre oppbevaringen av arkivmaterialet 

Fristen for samtlige pålegg gikk ut i løpet av 2019, men Arkivverket har muntlig gitt aksept 

for noe utsettelse. Med hensyn til pålegg 1 har Arkivverket tidligere bekreftet at vi anser 

dette avviket som lukket. 

Larvik kommune oversendte 6.11.2020 en grundig rapport om kommunens arbeid med 

oppfølging av tilsynet. Rapporten viser at kommunen arbeider seriøst med oppfølgingen, 

og samarbeider med sitt arkivdepot, IKA Kongsberg. Kommunen er på vei til å lukke 

avvikene, men flere tiltak er ikke ferdigstilte. 

Basert på kommunens rapport vurderer Arkivverket at kun avviket knyttet til pålegg 4 kan 

vurderes som lukket, i tillegg til pålegg 1. Det gjenstår altså fortsatt arbeid knyttet til 

pålegg 2, 3 og 5. 
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Da fristene nå er betydelig overskredet avslutter Arkivverket tilsynet, selv om ikke alle 

avvik er lukket. 

Vi gjør oppmerksom på at Larvik kommune selv har ansvaret for at egne arkiv blir 

behandlet i henhold til arkivloven med forskrifter. Alle aspekter ved kommunens 

arkivforvaltning kan bli tatt opp på et fremtidig tilsyn.  

 

Med hilsen 

 

Kjetil Reithaug 

fagdirektør 
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