SØRE SUNNMØRE
ARKIVNØKKEL

For kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylen,
Volda og Ørsta.
Teke i bruk mai 2019
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Klasse

Beskrivelse

Stikkord

0

Organisasjon og administrasjon

00

Generelt organisasjon og
administrasjon

01

Kommunen

02

Val, folkevalde organ

03

Organisasjonsstruktur

04

Administrasjon

05

Personalforvaltning

06

Lønn, godtgjersle, trygd og pensjon

07

Informasjon

08

Arkiv- og datasystem

09

Anna organisasjon og administrasjon

Klasse

Beskrivelse

1

Plan og Økonomi

10

Generelt plan og økonomi

11

Planar

12

Budsjett, rekneskap og revisjon

offentlege mynder, flagg, høgtidsdagar,
representasjon, gåver, heidersteikn,
målform
historikk, våpen, kommunenamn,
administrative grenser, folketal,
folkeregistering, interkommunale
samarbeid, vennskapskommune
politiske parti, val, folkerøysting, styre,
råd, utval, folkevalde representantar
organisasjonsplanar,
organisasjonsoppbygging,
organisasjonsutvikling, delegering av
mynde,
administrativ organisering,
sakshandsaming, kontorlokale,
arkivteneste, offentlegheit,
tilsetjing, oppseiing, ansienitet,
arbeidstid, ferie, permisjon, fråvær,
arbeidsmiljø, velferd, opplæring,
kompetanseheving, forhandlingar,
arbeidstakarorganisasjonar,
bedriftshelseteneste, tilsyn, HMS,
arbeidstilsyn
lønn, pensjon, godtgjersle, naturalytelsar,
systemsikkerheit, personvern, gdpr,
heimeside, eigenproduserte trykksaker,
profilering, markedsføring,
publikumsteneste, informasjonstiltak
fagsystem, arkivsystem, server, nettverk,
programvare

Stikkord

statistikk, berekningar, utgiftsfordeling
stat og kommune, innkjøpsordning,
regionplanar, fylkesplanar,
kommuneplan, sektorplanar, temaplanar,
kommunedelplan, samfunnsplan,
planstrategi, planhøyring frå andre
kommuner
budsjettplan, økonomiplan,
budsjettregulering, tilskot, bustønad,
tippemidlar, næringsfond-ut,
tilskotsformidling, inkasso
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13

Skatt, avgifter, betaling for tenester

14

Verdipapir, fond, legat

15

Lån og garantiar

16

Forsikring

17

Utstyr og materiellforvaltning

skattesaker, skattetvistar, gebyr,
kommunale avgifter, refusjon, revisjon,
billigheitserstatning, eigedomsskatt
kommunale fond, næringsfond-inn,
stiftingar, bank
startlån, låneopptak, innlån, utlån,
garanti, pant,
eigedomsforsikring, innbuforsikring,
ansvarsforsikring, garantiforsikring,
ulykkesforsikring, personalforsikring,
yrkesskadeforsikring
inventar,
datautstyr,
kontorutstyr,
materiell, transportmateriell,spesialutstyr,
forbruksmateriell

18
19

Anna plan og økonomi

Klasse

Beskrivelse

2

Helsetenester

20

Generelt helsetenester

21

Førebyggande og kurativ
helseteneste

22

Helsetenester utanfor
helseinstitusjon

23

Institusjon og liknande buformer

Stikkord

ekstraordinære helsetiltak, tilsyn
(helseteneste), kontroll, dødsmeldingar,
obduksjon,
helsestasjon, legeteneste,
tannhelseteneste, folkehelse, fysioterapi,
jordmor, skulehelseteneste,
næringsmiddelkontroll, hygienekontroll,
friskliv
eldreomsorg, hjelpemiddel,
heimebuande, ambulanse, alternativ
medisin, laboratorium, apotek, utlån
hjelpemiddel, dagsenter, matombering
sjukeheim, bukollektiv, bufelleskap,
omsorgsbustad, krisesenter, somatisk
institusjon, rehabiliteringsinstitusjon,
psykiatrisk institusjon

24
25
26
27
28
29

Anna Helsetenester
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Klasse

Beskrivelse

3

Sosiale tenester

30

Generelt sosiale tenester

31

Hjelpeordningar

32

Rus og psykiatri

33

Flyktning

34

Barn og ungdom

35

Familie og samliv

Stikkord

medisinsk hjelp, tiltak for psykisk
utviklingshemma, tiltak for
funksjonshemma, tt-kort,
Parkeringsløyve, Sosialhjelp,
gjeldsrådgjeving, Støttekontakt,
følgjekort, brukarstyrt personleg
assistent, tryggleiksalarm,
rusomsorg, edruskapsarbeid, rusmiddel,
rusmiljø, miljøterapi, miljøarbeid,
oppfølgingstenesta,
innvandring, flyktningmottak,
introduksjonsprogram,
programrådgjeving, integrering,
familiesameining, familiegjenforening,
kyrkjeasyl, busetjing, heimsending
barnefattigdom, fosterheim,
beredskapsheim, barnefordeling,
samværsrett, verje, adopsjon,
utekontakt, omsorg, barnevern,
avlasting, avlastingsheim
familierådgjeving, vold i heimen,
samlivsformer, sambuarforhold,
ekteskap, partnerskap, separasjon,
samlivsbrot, eineforsørgjarar

36
37
38
39

Anna Sosiale tenester

Klasse

Beskrivelse

4

Barnehage, skule og utdanning

40

Generelt barnehage, skule og
utdanning

vidaregåande skular, høgskular,
universitet, forsking, fjernundervisning,

41

Barnehage

42

Grunnskule

familiebarnehage, barnepark, open
barnehage, samordna opptak,
barnehageopptak, barnehagetilsyn,
godkjenning
skulefritidsordning, sfo, leksehjelp,
alternativ opplæring, morsmål, leirskule,
hospitantordning, elevutveksling, privat

Stikkord

5

43

Spesialundervisning og PPT

grunnskule, elevbedrift, valfag, skuletid,
ferie- og fridagar i skulen,
heimeundervisning
psykologi, miljøterapi, logopedi,

44

Kulturskule

musikkskule

45

Lærlingordning

46

Vaksenopplæring

fagopplæring, lærlingskule, lærlingar,
fagprøve, sveineprøve, lærebedrifter,
opplæringskontor
norsk- og samfunnsfagopplæring for
vaksne,

47
48
49

Anna barnehage, skule og utdanning

Klasse

Beskrivelse

5

Tekniske tenester og oppgåver

50

Generelt tekniske tenester og
oppgåver

51

Lovregulerte områdeplanar

52

Oppmåling og kartverk

53

Eigedomsforvaltning

54

Brannvern, feiing

55

Vatn og avlaup

56

Renovasjon

Stikkord

byggesakshandsaming, bygningskontroll,
tilsyn (tekniske tenester), nærmiljø,
bumiljø, tettstadsprogram, universell
utforming,

matrikkel, adresse, stadnamn, geodetisk
kartgrunnlag,
grunnkjøp, bustadbygg, leilegheiter,
bygg, lokale, administrasjonsbygg, fdv,
vedlikehald, drift, anlegg,
brannførebygging, brannsyn, brannvern,
brannøving, brannberedskap, feiing,
feieteneste, brannstasjon, branntilsyn,
bål, fyrverkeri, eksplosjonsfare
leidningsnett, tilknytning, vasskjelde,
vassverk, høgdebasseng, pumpestasjon,
reinseanlegg, hovudvassleidning, slam,
overløp, septiktank, privèt, utedo
kjeldesortering, innsamling og transport
av avfall, avfallsdepot, resirkulering,
avfallsdeponering, avfallsforbrenning,
kompostering, spesialavfall,

57
58
59

Anna tekniske tenester og oppgåver
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Klasse

Beskrivelse

Stikkord

6

Samferdsel og kommunikasjon

60

Generelt samferdsel og
kommunikasjon

terminalanlegg, samferdselsanlegg,
bruer, tunell, bomstasjon, serviceanlegg,
ladestasjon

61

Gater, vegar, trafikk

62

Kollektivtrafikk

63

Hamner, hamnetrafikk

64

Lufthamn og luftfart

65

Digital kommunikasjon

turvegar, turstiar, asfaltering,
trafikktryggleik, gatelys,
sommarvedlikehald, vintervedlikehald,
trafikkregulering, parkering,
parkeringsplass, ferist, rundkøyring,
fortau, sykkelveg, gangveg,
omklassifisering, brøyting
billettsystem, autopass, skuleskyss,
ruteendring, rutekoordinering,
transportmiddel, persontransport,
godstransport, haldeplassar
kaier, sjøtransport, kystrute, ferjerute,
lokalrute, pendlarrute, passasjerbåt
lufttransport, flytransport,
helikoptertransport
kringkasting, fiber, tele, post, radio,
fjernsyn, tv, kommunikasjonsnett,
naudnett, nødnett

66
67
68
69

Anna samferdsle og kommunikasjon

Klasse

Beskrivelse

7

Næring

70

Generelt næring

71

Primærnæringar

72

Næringsliv og næringsutvikling

Stikkord

landbruk, skogbruk, fiske, fangst,
havbruk, oppdrettsanlegg, viltforvaltning,
hjort, fallvilt, grågås
næringsforum, næringskontor,
rådgjeving,

7

73

Serveringløyve, salsløyve,
skjenkeløyve

varehandel, hotel, restaurant, reiseliv,
detaljhandel, catering, torghandel, butikk,
tobakk

74
75
76
77
78
79

Anna næring

Klasse

Beskrivelse

8

Kultur

80

Generelt kultur

81

Kyrkje, kyrkjegardar, gravstadar,
trusamfunn

religion, livssyn, gravferd

82

Kulturaktivitetar

83

Kulturbygg og anlegg

84

Bibliotek

85

Kulturvern

idrett, friluftsliv, musikk, biletkunst, dans,
instrument, teater, historiske spel
parkar, idrettsanlegg, kino, paviljong,
scene, kulturhus, ungdomsklubb,
ungdomshus, fotballhall, fleirbrukshall,
turnhall, svømmehall, svømmebasseng,
symjehall, idrettshall, badeland,
klivrehall, klatrehall
boksamling, utlån av bøker, sommarles,
bokbåt
kulturminnevern, museum

Stikkord

86
87
88
89

Anna kultur

8

Klasse

Beskrivelse

Stikkord

9

Andre oppgåver

90

Generelt andre oppgåver

tvaksjon

91

Politi og rettsvern

92

Forsvar og beredskap

93

Naturressursar, natur- og miljøvern

94

Energiproduksjon, kraftforsyning

95

Kommunal vigsel

domstol, forliksråd, konfliktråd,
tvangsforretning, overformynderi, arv,
skifte, rettshjelp, meddommar, tingrett,
varslingsteneste, evakuering,
innkvartering, forsyning,
beredskapstiltak, redningsteneste,
heimevern, sivilt beredskap,
naturskade, katastrofe, forureining,
miljøkriminalitet
vasskraft, varmekraft, vindkraft, energi,
luftleidningar, kablar, koplingssstasjon,
nettstasjon, varme, lys, installasjon,
fjernvarme, solenergi
bryllup, bryllaup, borgarleg vigsel

96

Frivillig arbeid

dugnad, lag og foreiningar, ideelle
organisasjonar, frivilligsentral,

97
98
99

Anna andre oppgåver
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