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INNHOLD

Offentlig fattigdom i motsetning til privat rikdom er kan-
skje ikke noe nytt i Norge, men i de senere årene har
dette blitt en politisk virkelighet aksellerert gjennom
flere års konservativ politikk. Effektivisering av offentlig
sektor kalles det, mens andre ser på det som en dårlig
skjult metode for å privatisere og nedbygge det offentlige,
og særlig kommunal sektor. Fylkeskommunen er under press
og kommunene har utvetydige signaler om at de bør slå seg sammen.
Kommunesammenslåinger er heller ikke noe nytt. Vi hadde en bølge på 1960-
tallet som følge av Schei-kommisjonens arbeid. Dette er omtalt i bladet med 
eksempel fra Lillehammer-Fåberg. Erfaringene fra senere sammenslåinger i
1988 og etter 2000 vil komme i en rapport som følge av et prosjekt i regi av
ABM-utvikling. Omtalen av denne kartleggingen er vårt hovedoppslag.

Kommunene opplever urolige tider der omorganisering og utprøving av nye
ting er normalt. Det kunne vært interessant å vite om ikke kommunene kunne
klart seg bedre uten denne stadige omorganiseringen…

En av de siste nye påfunn fra statens side er omorganisering av den sivile
rettspleie. Stortingsbehandlingen av Ot.prp. nr.43 (2003-2004) førte til vedtak
om endringer i den sivile rettspleie på grunnplanet. For kommunene betyr det
at politi- og lensmannsetatene overtar ansvaret for forliksrådene. Kommunale
underfogder og hovedstevnevitner samt namsmenn vil også bli overført til 
politiet.

Ved rundskriv datert 16.12.2004 orienterer politidirektoratet om disse 
endringene. Det arbeides med et eget prosjekt som skal være sluttført innen
01.01.2006. Blant annet skal det forhandles frem en avtale for omstilling/over-
føring.

La oss håpe at de ansvarlige partene vil håndtere arkivene på en mer ryddig
måte enn hva som skjedde med næringsmiddeltilsynene i 2002.
ABM-utvikling er våren 2005 i gang med en omfattende kartlegging av alle 
institusjoner som oppbevarer private og kommunale arkiver. Dette skal danne
grunnlaget for en arkivstatistikk og i neste omgang være retningsgivende for
hvilke områder som trenger styring og økonomisk støtte. Det er oppnevnt en
fagperson i hvert fylke til å ta seg av kartleggingen.

Når det er vinter er det mildt og bart, mens nå som vi trodde våren nærmet
seg, snør vi ned. Å jobbe med arkiv er også å være forberedt på det uventede,
så vær skjerpet!                                                                                        
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I KA KONGSBERG
T E K S T :  TO R L E I F L I N D

>>>

”Alt har sin tid. Slik er det også med kommunesammenslåinger. I forbindelse med de omfattende

sammenslåingene på 1960-tallet fant Riksarkivaren det nødvendig å minne kommunene om det ansvaret de hadde for 

å ta vare på arkivene. Den gangen medførte reformene at nesten 300 kommuner forsvant, 

og mange ødelagte kommunale arkiver ble reformenes pris”.  

BAKGRUNN

Våren 2004 tok ABM-utvikling kontakt med IKA Kongsberg og
Statsarkivet i Kongsberg med ønske om at de to institusjonene
sammen skulle utarbeide en rapport om kommunesammenslåing
og arkivspørsmål.

Formålet med rapporten skulle være å oppsummere erfaringer
om hvordan arkivene har blitt behandlet ved kommunesammen-
slåinger de siste årene, og samtidig gi råd til kommunene om
hvordan de kan sikre arkivene når mange av dem nå går inn i slike
prosesser. Konkret skulle undersøkelsen omfatte tre ulike
sammenslåingskommuner, nemlig Horten (Horten og Borre kom-
muner slått sammen i 1988), Larvik (Larvik, Tjølling, Brunlanes,
Hedrum og Stavern kommuner slått sammen i 1988) og Re
(Ramnes og Våle kommuner slått sammen i 2002).

Resultatet av ABM-utviklings initiativ ble rapporten
”Kommunesammenslåing og arkivspørsmål” som i skrivende stund
er i trykken. Publikasjonens del 1 er skrevet av Nils Johan Stoa,
Kjell Kleivane og Jacob Wisløff ved Statsarkivet i Kongsberg.
Denne delen tar for seg det regelverket som regulerer behand-
lingen av de kommunale arkivene ved kommunesammenslåinger.
Del 2 om kartlegging av erfaringer og del 3 om råd i forhold til
kommunesammenslåinger og arkivspørsmål er skrevet av Torleif
Lind ved IKA Kongsberg.

Undersøkelsene omkring de arkivmessige konsekvensene og 
erfaringene de ulike kommunene har gjort i etterkant av
sammenslåingene, er basert på samtaler med arkivlederne i de 
tre kommunene og på en gjennomgang av arkivene fra de ulike
sammenslåingsprosessene.

Denne artikkelen vil i det følgende oppsummere noen av de 
erfaringene kommunene har gjort, og de konklusjonene under-
tegnede trakk i forbindelse med undersøkelsene.

BAKGRUNN FOR SAMMENSLÅINGENE

Nye Borre kommune (den nye sammenslåingskommunens navn
fram til 1.7.2002) og nye Larvik kommune så begge dagens lys
1.1.1988. Sammenslåingene kom som et resultat av NOU 1986: 
7 ”Forslag til endringer i kommuneinndelingen for byområdene
Horten, Tønsberg og Larvik i Vestfold fylke”. Utvalget, som ut-
arbeidet rapporten på oppdrag fra kommunaldepartemenetet,
skulle på fritt grunnlag vurdere de enkelte alternativene som fan-
tes for hvert enkelt sakskompleks, dog i samsvar med de retnings-

linjer som Stortinget hadde vedtatt for revisjon av kommune-
inndelingen i byområder. Hovedkonklusjonen i disse retnings-
linjene var at ”partielle byutvidelser i alminnelighet ikke fram-
stiller seg som noen brukbar løsning, og at slike bare må være
unntak som kan komme på tale i helt spesielle tilfelle”.  

Ramnes og Våle kommuner ble slått sammen til Re kommune
1.1.2002. Også her kom initiativet fra Kommunal- og regional-
departementet, men denne prosessen bar i langt større grad preg
av frivillighet. Prosjektet ble kalt KIKS (Kommuneinndeling og
InterKommunalt Samarbeid), og omfattet i alt 19 kommuner 
fordelt på seks regioner rundt omkring i landet. Hensikten med
prosjektet var å utrede kommunesammenslåinger og utvidet
interkommunalt samarbeid som mulige svar på de utfordringer
kommunesektoren stod og fortsatt står overfor. Våle og Ramnes
var de eneste kommunene som, etter rådgivende folkeavstem-
ninger, gikk inn for sammenslåing på bakgrunn av utredningene. 

ERFARINGER FRA KOMMUNENE

HORTEN: 

Det er lite å si om planleggingen av arkivfaglige oppgaver i for-
bindelse med sammenslåingen av Borre og Horten kommuner,
rett og slett fordi dette fagfeltet ikke ble ansett som en funksjon
det var nødvendig å ta med i planleggingen. I tilnærmet en hylle-
meter arkivmateriale fra planleggingsprosessen finnes ikke ett
eneste dokument som omhandler arkivmessige konsekvenser av
sammenslåingen, hvordan sammenslåingen av arkivfunksjonene
skulle foregå eller hvordan arkivfunksjonen i den nye sammenslå-
ingskommunen skulle organiseres og fungere. Mangelen på sen-
tral styring innen det arkivfaglige området førte til at hver enkelt
arkivmedarbeider i de to kommunene etter beste evne selv måtte
finne ut hvordan de arkivfaglige utfordringene skulle løses.

Arkivsystemet i begge de tidligere kommunene fungerte slik
at arkivet gikk inn i en ny periode hvert år og ny journal ble påbe-
gynt. Men aktive saker ble ferdigbehandlet innenfor den perio-
den de oppstod i. Denne prosedyren ble delvis fulgt også ved års-
skiftet 1987/1988. Aktive saker fra gamle Horten kommune ble
stort sett ferdigbehandlet innenfor den perioden de oppstod i,
mens de aktive sakene fra gamle Borre kommune ble avsluttet, og
ny sak ble opprettet i den nye kommunens arkiv. De arkivene som
ble skapt i virksomheter som ikke direkte ble påvirket av kommu-
nesammenslåingen, for eksempel skoler og barnehager forble
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urørt. Det er neppe mulig å oppdage spor etter kommune-
sammenslåingen i de administrative arkivene etter disse virksom-
hetene.

Når det gjelder tilstanden for de gamle arkivene i tiden etter
sammenslåingen ble det foretatt en undersøkelse fra Stats-
arkivet i Oslo. Denne undersøkelsen viser at de enkelte etats-
arkivene fra de to tidligere kommunene ble overført til den 
instans i den nye kommunen som overtok saksområdet. Det var
få av de virksomhetene som ga svar på undersøkelsen som svarte
at disse arkivene var forsvarlig oppbevart. Ingen av virksom-
hetene kunne opplyse om at det var utarbeidet noen form for
lister over det overførte materialet, og ved tre av tolv virksom-
heter ble det opplyst at det var foretatt ”skjønnsmessig” kassa-
sjon i arkivene etter de gamle kommunene. Ut fra disse opp-
lysningene og ut fra opplysninger innhentet fra nåværende 
arkivleder i Horten kommune var framfinning og administrativ
gjenbruk av disse arkivene avhengig av merkantilt personale og
saksbehandlere som kjente godt til arkivene fra de ble skapt.

Da Borre kommune våren 2000 flyttet inn i nytt rådhus ble 
arkivfunksjonen i kommunen sentralisert, med unntak av de 
tradisjonelle ytre virksomheter. Også nå ble det lagt vekt på å
bemanne arkivtjenesten med medarbeidere hentet fra et bredt
spekter av de tidligere etatene. Svakheten ved dette systemet er
at betjeningen av arkivene blir alt for personavhengig. Derfor er
det i sentralarkivet i nåværende Horten kommune lagt ned en
betydelig innsats de senere årene for å listeføre arkivene fra de
forskjellige tidligere arkivskaperne for å rydde denne svakheten
av veien.

LARVIK:

Sakskomplekset Larvik er i svært stor grad direkte
sammenlignbar og har mange likheter med Borre. 
Vi skal derfor bare se på de funnene ved prosessen i
Larvik som skiller seg fra Borre. Den første forskjellen
er at det i arkivet etter sammenslåingsprosessen i
Larvik faktisk finnes et dokument som omhandler 

arkiv. Det mest interessante med dette dokumen-
tet i ettertid er imidlertid ikke hvilke bestem-
melser eller prinsipper som ble fastlagt, men 
snarere hvilken usikkerhet omkring fagfeltet og
hvilken mangel på forståelse for de arkiv-
messige konsekvenser en sammenslåing av 5
kommuner får. Sektorutvalget for sentraladmi-
nistrasjonen, som var det ansvarlige utvalget
for planlegging også av arkivfunksjonen ga i
denne vurderingen i praksis uttrykk for at 
enhver etat i den nye kommunen selv måtte

vurdere hva som skulle skje med etatsarkivene fra de tidligere
kommunene. Det ble med andre ord ikke gitt noen form for 
instrukser eller retningslinjer for hvordan de gamle arkivene
skulle behandles. 

På samme måte som i Borre ble det i praksis opp til hver 
enkelt arkivmedarbeider å finne løsninger på de arkivfaglige
problemstillingene som oppstod. 

I motsetning til Borre kan det imidlertid nevnes at alle 
administrative arkiver fra sentraladministrasjonene i de respek-
tive fem kommunene ble avsluttet, og nye Larvik kommune
startet med blanke ark og tomme arkivskap. Likevel var det slik
at ytre virksomheter som ikke direkte ble påvirket av sammen-
slåingen fortsatte sine arkiver som om ingenting var hendt.

Konsekvensen av manglende planlegging på det arkivfaglige
området i forbindelse med kommunesammenslåingen i Larvik,
ble en uoversiktlig arkivsituasjon der man var totalt avhengig av
enkeltpersoner med førstehånds kjennskap til det enkelte arkiv
for å finne fram. Larvik kommune har de siste årene deponert
mye av sitt eldre arkivmateriale hos IKA Kongsberg, og det synes
klart at prosessen med å gjøre disse arkivene tilgjengelige ville
vært langt enklere og rimeligere dersom arkivspørsmålene 
hadde blitt håndtert på en mer tilfredsstillende måte før, under
og rett etter kommunesammenslåingen. Samtidig er det viktig å
understreke at Larvik kommune i dag legger ned en betydelig
innsats for å ta igjen det som ble forsømt den gang.

RE:

Re kommune ble en realitet 1.1.2002. Da undersøkelsen som
denne artikkelen bygger på ble satt i gang, ble det antatt at
denne sammenslåingen skulle skille seg positivt ut i forhold til
de to som fant sted 14 år tidligere. Dette viste seg også å være
en riktig antagelse. De praktiske årsakene til dette beskrives i
det følgende, mens tolkningene av hvorfor det ble slik blir be-
handlet mot slutten av artikkelen.

I motsetning til de to andre sammenslåingsprosessene ble 
arkivfunksjonen tatt med i planleggingen av sammenslåingen av
Våle og Ramnes kommuner. Det ble opprettet et felles prosjekt-
arkiv for sammenslåingen og det ble utarbeidet en kortfattet 
arkivplan for dette prosjektarkivet. Denne arkivplanen beskriver
hva prosjektarkivet inneholder, hvordan det er organisert og
hvilke regler og instrukser som gjelder i forhold til det. Av disse
reglene fremgår blant annet hvilke typer dokumenter som skal
journalføres og arkiveres samt hvor og hvordan dette skal skje. 
I tillegg ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe for sentrale 
sekretariatsfunksjoner som blant annet skulle planlegge arkiv-
funksjonen i den nye kommunen. Arbeidsgruppa delte proses-
sen i tre perioder. I den første perioden skulle de to kommunene
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BORREHAUGENE. Nordens største samling
av storhauger fra yngre jernalder. Fra 600
til 900 e.kr. ble det bygget 9 storhauger på
Borre. I tillegg finnes det 3 store røyser
blant haugene, noe som ytterligere bidrar
til stedets monumentale karakter.
Foto: Lokalhistorisk arkiv i Horten 

Artikkelforfatteren Torleif Lind. Foto: Steinar Marvik

        



ha hvert sitt arkiv som før, men alle saker som angikk sammenslå-
ingen skulle arkiveres i det felles prosjektarkivet. I løpet av første
halvår 2001 skulle det i tillegg foreligge en arkivplan for nye Re
kommune. I den andre fasen som tok til fra og med det konstitu-
erende kommunestyremøtet i nye Re kommune høsten 2001 ble
det planlagt at selve samordningen av arkivfunksjonen måtte
finne sted. Det skulle nå etableres en felles arkivtjeneste under
ledelse av en felles arkivleder. Ettersom mange virksomheter fort-
satt lå geografisk spredt, ble postbehandlingen lagt ut på de en-
kelte virksomhetene, men all journalføring og saksbehandling
skulle foregå i den samme databasen. Den tredje fasen arbeids-
gruppa skisserte begynner med innflytting i nytt rådhus første
kvartal 2005. Fra nå skal det etableres et sentralarkiv for hele
kommunen med unntak av de naturlige ytre virksomhetene. 

På siden av denne fase-inndelingen understreket arbeidsgrup-
pa for sentrale sekretariatfunksjoner viktigheten av at arkivene
etter de gamle kommunene, både de papirbaserte arkivene og
de elektroniske journalene og registrene, måtte avsluttes i tråd
med gjeldende regler. Det var og viktig for arbeidsgruppa å
understreke at det nye sentralarkivet må bemannes med med-
arbeidere som har arkiv som hovedarbeidsfelt. 

Manglene i forhold til planleggingsprosessen i Re kommune er
forholdsvis få, men likevel vesentlige. Depotordningen i den nye
kommunen ble ikke behandlet i planleggingen, og det samme
må sies om behandlingen av de elektroniske arkivseriene sett i
forhold til problematikken rundt langtidslagring av denne doku-
mentasjonen. I tillegg til disse manglene i planleggingen gjorde
kommunen enkelte taktiske feilvalg under selve gjennomføring-
en. Dette gikk blant annet ut på at man hadde satt av for lite
tidsressurser, noe som medførte at arkivtjenesten i noen grad
mistet oversikten og muligheten til å føre kontroll med arkiv-
danningen. Også enkelte organisasjonsmessige valg som ble
foretatt slo noe uheldig ut sett fra et arkivfaglig synspunkt.

OPPSUMMERING

Undersøkelsen av de erfaringene som ble gjort i de tre kommu-
nene etter kommunesammenslåingene viser, i likhet med enkelte
mer uformelle spørreundersøkelser, at både arkiv som fagfelt så
vel som forståelsen av det kommunale arkivmateriale som viktig
dokumentasjon av enkeltindiviets, lokalsamfunnets og kommu-
neadministrasjonens historie har fått et stort løft de seneste 
10-12 årene. Innføringen av arkivloven med forskrifter og den
økende utbredelsen av standardiserte sak-/arkivsystemer i 
kommunal sektor skiller seg klart ut som årsaksfaktorer til 
denne utviklingen.

For det første synes det klart at arkivloven med forskrifter 
har lettet de kommunale arkivtjenestenes arbeid med å øke 

fagfeltets anseelse. Lovverket gir som kjent detaljerte bestem-
melser omkring arkivfunksjonen i offentlige organer. Det stilles
med andre ord krav og foreskrives løsninger både av praktisk og
faglig art, og med hensyn til både ansvarsforhold og organisato-
riske løsninger.
For det andre har altså elektroniske sak-/arkivsystemer og spesia-
liserte fagsystemer for alvor gjort sitt inntog i kommunal sektor i
denne perioden. Konsekvensen av dette har vært at der man 
tidligere i liten grad ble påvirket av mangelfulle rutiner eller lav
arkivfaglig kompetanse, får både administrasjonens ledelse og
saksbehandlere med dagens forventninger til system og effekti-
vitet disse problemstillingene mye klarere for seg.

Kompleksiteten i systemene og i de til enhver tid gjeldende
standarder for disse systemene har i tillegg ført til at kravene til,
og nødvendigheten av, en annen type kompetanse hos arkiv-
personalet har kommet klart fram.
En tredje sannsynlig årsaksfaktor er også at man de senere årene
har sett en oppblomstring av kurs- og opplæringstilbud og råd-
givingstjenester. Dette kan gjerne illustreres ved at et forholdsvis
stort antall interkommunale arkivordninger har blitt etablert i
denne perioden. Disse ordningene dekker nå, geografisk sett
hele landet med unntak av Akershus og Hedmark fylker. Ca. 2/3
av landets kommuner investerer i dag midler i kompetanse-
institusjoner som igjen yter kommunene tjenester og rådgiving i
arkivfaglige spørsmål. 

Når vi i dag på nytt ser et økende fokus på kommunesammen-
slåinger både fra myndighetenes side og fra kommunene selv, er
det sannsynlig at planlegging, gjennomføring og etterbehand-
ling av arkivrelaterte problemstillinger i forbindelse med slike
prosesser blir et vesentlig arbeidsområde for mange av disse 
institusjonene i årene som kommer. •
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Larvik kommune er
blant annet kjent for
bøkeskogen, og
denne ga inspirasjon
til flere forslag til
nytt kommune-
våpen. Dette er et av
forslagene, der hvert
blad representerer
en av de tidligere
kommunene.
Innsenderen av 
dette forslaget har
og lagt ved en teg-
net skisse som viser
hvilket blad som 
hører til hvilken
kommune, rangert
etter kommunens
størrelse i antall 
kvadratkilometer.

Re kommunes nye
rådhus, sentralt
plassert i Revetal
sentrum.
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“Alle som gjerne har villet faa litt greie paa sin slægts eller
sin fædrenegaards historie, eller har søkt at faa besked om
en eller anden retssak som kunde kaste lys over tvistemaal i
nutiden, alle som har forsøkt dette, vil vite hvor vanskelig
det har været at skaffe sig de nødvendige
oplysninger, fordi de arkivsaker det her
gjælder om er spredt paa forskjellige 
steder, enten i Kristiania, Bergen eller
Trondhjem. Og selv om arkiverne i disse
byer alltid er meget tjenestevillige, naar
det gjælder at faa oplysninger, har der 
allikevel været  mange vanskeligheter at
overvinde.”

Slik startar eit brev frå overlærar Kristian
Bugge til alle kommunestyra på Sunn-
møre i 1914. 
Brevet er skrive på inintiativ frå Sunnmøre
Historielag der Bugge var leiar, og opp-
modar kommunane på Sunnmøre til å
slutte opp om eit felles arkiv med sete i
Ålesund. Sunnmøre låg dengong som no
tungvint plassert i forhold til det etabler-
te arkivlandskapet. Juridisk høyrde 
området inn under Gulating, og kyrkjeleg
under Bjørgvin bispedøme, begge med
arkivtilhørsle til statsarkivet i Bergen. 
Den administrative eininga var derimot
Romsdals Amt, som låg under statsarkivet
i Trondheim. For ein lokalhistorikar frå
Sunnmøre kunne dette valde både forvir-
ring med omsyn til kor arkivmaterialet var
plassert, og ikkje minst store reiseavstan-
dar, anten ferda gjekk nordover eller 
sørover. Desse hindringane ville bli be-
trakteleg mindre dersom ein fekk etablert
eit eige amtsarkiv i Ålesund, ”hvorfra der
er gode og næsten daglige dampskibs-
forbindelser til bygdene,” skriv Bugge. 

Bakgrunnen for at ideen om Sunnmørsarkivet dukka opp i
1914, var at fogd Greve ved Sunnmøre fogderi gjekk bort.
Med han vart det siste fogderiet i Noreg nedlagd, og det
vart bestemt at arkivet skulle overførast til Trodheim.

Sunnmøre Historielag handla raskt, og
tok kontakt med Finansdepartementet
for å få plassert fogdearkivet i Ålesund
som grunnstammen i eit permanent amts-
arkiv her. Det vart inngått avtale med
Noregs Bank om gratis arkivrom i kjel-
laren i bankbygningen i Ålesund, og by-
styret løyvde 300 kroner til innreiing av
arkivet. Samtlege 21 kommunar på
Sunnmøre gjekk inn for planane. I møte-
bok for Sykkylven heradsstyre 24. april
1914 står det: ”Heradstyret finn det av
stor verd, at der vert skipa eit eige arkiv
på Sunnmøre med sete i Aalesund, der 
arkivsakene for Sunnmøre kan verta sam-
la for dei ymse kantar,” og kommunen
gjekk inn for eit årleg tilskott på kr. 13,73.
Planane om eit arkiv for heile fylket vart
rakt skrinlagde. Bugge skriv: ”Da det maa
ansees haabløst at arbeide for et amtsar-
kiv, blev styret for S. hist. lag og direktio-
nen for Aalesunds museum enige om at
virke for et arkiv for Søndmøre som det
eneste der kunde tænkes at samle interes-
se her i distriktet.” Striden mellom dei tre
tidlegare fogderia Sunnmøre, Romsdal og
Nordmøre gjer seg med ujamne mellom-
rom framleis gjeldande, og rivaliseringa
var nok ikkje mindre i 1914. 

På Sunnmøre var det altså stor velvilje
for arkivet, men på nasjonalt plan var
ikkje entusiasmen for eit nytt arkivdistrikt
like stor. I nokre år vart fogderiarkivet lig-
gande uordna og utilgjengeleg i kjellaren
i Noregs Bank, før det i 1917 likevel vart

SUNNMØRSARKIVET
PLANAR OM EIT IKA SIDAN 1914

I KA MØRE OG R OMSDAL
TE K S T :  TO N J E R A M S E T R Æ DA L
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flytta til Trondheim. Men sunnmøringar er ikkje
kjende for å gje seg så lett. I 1946 vart det gjort eit
nytt framstøyt, no frå Sunnmøre Museum, med
tanke på å få oppretta eit Statsarkivkontor på
Sunnmøre, og på 1960-talet forsøkte Aalesunds
Museums Akademi å opprette ei samling med 
privatarkiv og kopiar av materiale frå dei to stats-
arkiva. Begge desse forsøka rann ut i sanden.

I år kan IKA Møre og Romsdal feire sine første
fem år, og arbeidet for eit arkiv mellom Bergen og
Trondheim må kunne seiast endeleg å ha ført fram.
Snart hundre år etter at planane første gong vart
framsette, får vi difor håpe at både sunnmøreingar,
romsdalingar og og nordmøringar får glede av oss.

Kjelder:
Bugge, Kristian: ”Til samtlige herredsstyrer på
Søndmøre! En sak av interesse for by og bygd,” 1914.
Møtebok for Sykkylven kommunestyre 24.04.1914
Vollan, Odd: ”Sunnmørsarkivet”. I: Tidsskrift for
Sunnmøre historielag 1987, s. 13-18.

>>>

På sosialkontoret jeg sitter og grubler,
Mens tankene mine bare snubler,

Er Kristiansand så hard og rå?
Hvordan skal denne mandagen gå?

Hjelp fra sosialkontoret jeg gjerne får,
Da slipper jeg hjertesvikt og magesår.

Sitat slutt 
Hilsen en Finnmarks gutt

(Sitat fra klientmappe)
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FØRSTE KOMMUNE-
SAMMENSLÅING
I NORDLAND SIDEN 1960-TALLET

Kommunene Skjerstad og Bodø ble slått sammen til en kommune 01.01.2005, og nykommunen

heter Bodø. Sammenslåingen av Skjerstad og Bodø er den første kommunesammenslåingen

i Nordland siden 1960-tallet. 

Det er ingen tvil om at Skjerstads nye status som en av Bodøs
bydeler skaper mange, nye utfordringer. Prosessen så langt
har vært positiv, selv om enkelte ting ikke ble som planlagt. 
Ei etterlengtet bredbåndsløsning kom ikke på plass til
sammenslåingen, men gjennom en midlertidig ordning kom
likevel servicetorget og kommunehuset i Skjerstad opp på
nett i rett tid.  

Sammenslåing av store arkivenheter som to kommuner er,
berører unektelig mange, og kan virke vanskelig å gjennom-
føre. Likevel følger store enheter samme mal som små; hold
enhetene fra hverandre før sammenslåing, og smelt sammen
etterpå! 

Den konkrete sammenslåingsprosessen rundt arkiv ble satt
i gang av kommunearkivaren i Bodø. Premissene for vel-
lykket sammenslåing ble klarlagt i et notat til arkivmed-
arbeiderne i Skjerstad kommune. Kommunearkivar i Bodø
presiserte da eget ansvar for gjennomføringa som arkivleder
i den bestående enheten. Der ble det også slått fast at
Interkommunalt arkiv i Nordland (IKAN) har vært, og skal
være, en aktiv deltager i prosessen. Kommunearkivar i Bodø
og representant fra IKAN har i samarbeid med arkivmed-
arbeidere i Skjerstad forsøkt å gjøre omstillinga så smertefri
som mulig. Gruppen utveksle informasjon/synspunkter
gjennom Bodø kommunes interne arkivforum. På vårparten
er etterarbeidet med eldre arkiv startet, og vi vil her gi en

kortfattet fremstilling av arbeidet både før og etter sammen-
slåingen. 

På forhånd ble regelverk og prosesser ved arkiv og doku-
menthåndtering presisert av kommunearkivaren i Bodø. 
Her ble det særlig vektlagt at det er to arkivskapere som går
over til en, og at Skjerstad som arkivskaper opphører å 
eksistere. Konsekvensen av dette var bl.a at saksbehandling
for Skjerstad kommune som foregikk i Bodø høsten før 
sammeslåingen skulle overføres til Skjerstads arkiver for 
oppbevaring. Arkivering av Skjerstads saker i  Bodø 
kommunes arkiver, fordi man hadde startet saksbehandling 
i Bodø, ble ikke tillatt! 

Det viktigste var å skille arkivene for Skjerstad kommune
og Bodø kommune helt frem til 01.01.05, og så få til en vel-
lykket sammenslåing etter den dato. Skjerstad som enhet
opphørte å eksistere, og fant sin naturlige plass i Ephorte-
systemet. Saksbehandlere og arkivmedarbeidere måtte til
den tid være dyktiggjort i de nye systemer, slik at minst 
mulig tid gikk i etterkant av sammenslåinga. Pakking og 
listeføring av eldre arkivsaker måtte om tida ikke strakk til,
utsettes til etter sammenslåinga. 

Flest mulig saker skulle også avsluttes i Skjerstad-arkivet
før 01.01.05, siden alle løpende saker i 2005 fikk nye saks-
nummer i Bodø kommunes arkivsystem. Skjerstads gamle 
saker levde i et Forum Winsaksystem, og ved overflytting til

ARKIV I  NORDLAND
T E K S T :  N A N S Y M. S C H U L Z K I
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Bodø fikk ikke avslutta saker ”nytt liv” i Ephorte. 
Saksbehandlerne i Skjerstad som skal ha tilgang på

Ephorte,  har nå de tilganger de skal ha og skal ha tatt
systemet i bruk. Alle saker og saksbehandling etter
01.01.05 skal  være registret i Ephorte. Skjerstads tidligere
journalsystem, Forum WinSak, stenges for all registrering,
men vil fortsatt være søkbar. Systemet vil etterhvert bli
konvertert til Ephorte, som egen, avsluttet arkivdel.
Bodø kommunes bygge- og delingssaksarkiv blir i disse
dager fullskannet, slik at saksbehandler skal ha elektro-
nisk tilgang til heile ”mappa” på et gårds - og bruks-
nummer. Dette skal også gjennomføres med Skjerstads
papirbaserte bygge- og delingssaksdokumenter. 

Prosessen har, som tidigere nevnt, i all hovedsak vært
positiv. Likevel har en del momenter forstyrret framgang-
en. De tekniske forutsetninger var ikke på plass i tide, der
manglende bredbåndstilknytning må sees på som den
mest alvorlige. Dette førte igjen til at opplæring i ulike
programvarer kom for sent i gang, noe som naturlig nok
skapte en del frustrasjon. En faktor som er gjenkjennbar i
nærmest enhver omorganisering, er mangelfull informa-
sjon fra ledelse til mellomledere og saksbehandlere.
Denne ”barnesykdommen” fikk også sammenslåinga

mellom Bodø og Skjerstad sin del av. I en omorganise-
ringsprosess blir altfor ofte arkivdelen tatt for lite på 
alvor. Også dette ble merkbart i prosessen, arkivpersona-
let følte at de kom litt ”på hælen” i utgangspunktet, 
siden den politiske prosessen ikke oppfattet viktigheten
av også en arkivorganisatorisk del. 

Den historiske prosessen viser en splittet Skjerstad kom-
mune i forhold til sammenslåing. Selv om størsteparten 
av det politiske Skjerstad litt oppgitt og noe håpefullt så
frem til å bli en del av Bodø, viste ei folkeavstemming
hvor landet lå. Med kun to stemmers overvekt ville folk i
Skjerstad bli bodøværinger. Samme todeling viste seg 
naturlig nok blant kommuneansatte i Skjerstad; noen 
tilsatte var derfor negative til prosesser pga. motstand
motsammenslåinga. Det har etter hvert gått seg til, og 
tonen blant de ansatte i den nye kommunen er preget 
av god dialog og et godt samarbeidsklima. 

Det positive har likevel vært mest tilstede i prosessen, 
selv de negative momentene går seg til etter hvert! For
eksempel viste det seg at registrering i Ephortejournal for
hele storkommunen, som ble sett på med spenning, ser 
ut til å ha gått helt smertefritt! •

Line, Margot og Linda som var ansatt i Skjerstad servicetorg. 

Varaordfører i Bodø Kirsten Hasvoll
(til venstre) overrekker bildegave til
Inger Anne Olsen, daglig 
leder av servicetorget. 
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E T  S A M A R B E I D  M E L L O M  N O R S K  A R K I V R Å D  O G  R I K S A R K I VA R E N  O M  A R K I V U T D A N N I N G

OPPTAKSKRAV, MÅLGRUPPE OG TEMA

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller
godkjent realkompetanse. Alle som oppfyller opp-
takskravet, kan søke om opptak. Det er en fordel å ha
erfaring fra arkivarbeid. Studiet er i første rekke lagt
til rette for personale som arbeider på hel- eller deltid
med arkivmateriale innen forvaltning eller i private
bedrifter og organisasjoner. Utdanningen er godkjent
som høgskolestudium og utgjør 30 studiepoeng.

OPPLEGG OG TIDSPUNKT

Arkivakademiet omfatter undervisning og oppgave-
skriving. Undervisningen gis konsentrert i 5 adskilte
uker over 2 semestre. Første kursuke starter i 
september. Utdanningen avsluttes i den femte 
kursuken med skriftlig eksamen i mai/juni. 
Pensum er på ca. 2000 sider. Undervisningen 
foregår i Oslo. 

SØKNADSFRIST

Søknadsfristen er 1. august 2005. Tidligere søkere må
søke på nytt.

KOSTNADER

Stiftelsen Arkivakademiet er selvfinansierende, og
deltakeravgiften som er på kr. 30 000,- dekker 
undervisning, pensumlitteratur, lunsj i kursukene 
og eksamen med vitnemål.

INTERESSERT?

Søknadsskjema, studieplan og ytterligere opplysning-
er får du ved å kontakte: Arkivakademiet 
c/o Riksarkivet, postboks 4013 Ullevål Stadion, 
0806 OSLO. Tlf.22022760, faks: 22237489

ARKIVAKADEMIET PÅ INTERNETT: 

http://www.arkivverket.no/
arkivverket/utdanning/arkivakademiet.html

ARKIVAKADEMIET STARTER UNDERVISNING FOR NYTT KULL HØSTEN 2005

For dem som har gjennomført Arkivakademiet
(Semesterenhet i arkiv- og  informasjonsforvaltning),
tilbys høsten 2005 en påbyggingsenhet tilsvarende
femten studiepoeng. Undervisningen vil foregå i
Oslo over to adskilte uker, en uke i høstsemesteret
og en uke i vårsemesteret og behandler elektronisk
arkiv arkivteoretisk, teknologisk, juridisk og praktisk
arkivfaglig. Pensum blir på ca 1000 sider, hvorav noe
er på engelsk. Eksamen holdes tre til fire uker etter
siste kursuke. Deltakeravgiften er kr. 12.000,- som
dekker undervisning, lunsj i kursukene og pensum-
litteratur. 

SØKNADSFRISTEN ER 1. AUGUST 2005. 

TIDLIGERE SØKERE KAN SØKE PÅ NYTT.

Søknadsskjema og ytterligere opplysninger får du
ved å kontakte: 
Arkivakademiet c/o Riksarkivet, postboks 4013
Ullevål Stadion, 0806 OSLO, tlf: 22022760.

ARKIVAKADEMIET PÅ INTERNETT:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/utdanning/
arkivakademiet.html

SEMESTERENHET I ARKIVFAG

ET SAMARBEID MELLOM NORSK ARKIVRÅD OG RIKSARKIVAREN

PÅBYGGINGSENHET I ELEKTRONISK ARKIV
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FYLKESARKIVET I  SOGN OG FJORDANE
T E K S T :  K A R I A N N E S C H M I D T V I N D E N E S

PILOTPROSJEKT
I SOGN OG FJORDANE

UTPRØVING AV ELEKTRONISK SAKSBEHANDLING OG DIGITALE SIGNATURAR

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har sett i gong eit pilotprosjekt for å prøve ut elektronisk 

saksbehandling og bruk av digital signatur. Kommunane Eid, Stryn og Hornindal er med i prosjektet. 

For einskilde saksfelt skal all korrespondanse mellom desse kommunane og Fylkesmannen skje 

ved elektronisk saksbehandling, der digital signatur vert nytta.

Målet med prosjektet er todelt. På den eine sida skal prosjek-
tet avdekke eventuelle problemstillingar knytt til sikker 
dokumentutveksling mellom Fylkesmannen og kommunane.
Kommunane nyttar same sak-arkivsystem, medan Fylkes-
mannen nyttar eit anna system. På den andre sida skal 
prosjektet nyttast til å utarbeide rutinar og opplærings-
metodar knytte til elektronisk saksbehandling og digital 
signatur. Det er ei hovudmålsetting at både tekniske 
løysingar, rutinar og metodar som vert utvikla i dette 
prosjektet skal kunne overførast til andre kommunar, fylkes-
mannsembete og andre offentlege etatar og verksemder.

Prosjektet har ei styringsgruppe med deltakarar frå
Fylkesmannen og dei tre kommunane. Det er også ei arkiv-
gruppe og ei teknisk gruppe knytte til prosjektet. Desse har
ansvar for å sjå på rutinar kring elektronisk saksbehandling
og for å få på plass tekniske løysingar. Dei to leverandørane
av sak-arkivsystem er også inne i prosjektet for å sikre gode
tekniske løysingar.

ARKIVGRUPPA

Arkivgruppa er leia av arkivleiar ved Fylkesmannen i Sogn 
og Fjordane, Anne Siri Fardal Bruteig. I gruppa sit det 
representantar frå arkivtenestene i dei tre kommunane og
ein representant frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Gruppa si hovudoppgåve er å utvikle retningsliner og rutinar
for elektronisk dokumentutveksling og bruk av digital 
signatur i kommunikasjonen mellom ulike forvaltningsorgan.
Gruppa har også ansvar for å utforme opplegg for  
informasjon og opplæring av arkiv og sakshandsamarar. 
Når testperioden i prosjektet er ferdig, har gruppa ansvar for
å utarbeide dokumentasjon kring retningsliner, rutinar, opp-
læring og organisasjonsmessige tilpassingar, som kan takast 
i bruk av andre etatar. 

GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Den første fasen av prosjektet vert nytta til å få alle tekniske
løysingar på plass, utarbeide arkivrutinar og til opplæring av
saksbehandlarar og arkivmedarbeidarar som er knytte til
prosjektet. Det er sett av ein månad til sjølve utprøvinga av
elektronisk saksbehandling og digital signatur. Med atter-
hald om at alle naudsynte tekniske løysingar er på plass, vil
denne utprøvinga skje i april 2005. Etter sjølve utprøvinga
skal det utarbeidast ei brukarhandbok. •

Meir informasjon om prosjektet, elektronisk saksbehandling
og digital signatur vil de finne på heimesidene til
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. DET PAPIRLØSE SAMFUNN...
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SAMMENSLÅINGEN
AV LILLEHAMMER OG FÅBERG KOMMUNE

Dette innebar ei gjenforening av to områder som før 1827 
hadde vært en enhet gjennom århundrer under navnet Fåberg.
Lillehammer hadde etter den tid ligget som en øy omgitt av
herredskommunen på alle kanter. Utviklingen hadde gjort at
behovet for mer areal stadig ble mer påtrengende. Det var 
likevel Fåberg som tok det første konkrete initiativet til gjen-
forening.  l. desember 1953 fatta nemlig Fåberg herredstyre 
enstemmig vedtak om å slutte de to kommuner sammen fra 
1. januar 1955, og henstilte samtidig til Lillehammer om å gjøre
tilsvarende vedtak. Opptakten til den første undersøkelsen av
spørsmålet om en sammenslåing ble imidlertid gjort allerede i
februar 1952, da de to kommunene vedtok å sette ned et ut-
valg som besto av rådmennene og ordførerne i henholdsvis
Lillehammer og Fåberg. 

Det kan være grunn til å stille spørsmål hvorfor initiativet til
full sammenslåing ble tatt av Fåberg? For med dette bryter
Fåberg med et mønster i landet forøvrig. Landkommunene var
sjelden forkjempere for sammenslåinger, tvert imot var de 
negative til å gå inn i større enheter sprunget ut av frykten for
identitetstap og redusert sjølråderett. Og hva med Lillehammer,
hvordan så bykommunen på spørsmålet om ei sammenslåing av
de to kommunene? Dette ville utvilsomt løse byens plassproble-
mer for mange år framover.  

AREAL, BEFOLKNING OG NÆRINGSGRUNNLAG

Fåbergs areal utgjorde 475 km2. Det regulerte området omfat-
tet byggebeltet rundt Lillehammer, Fåberg stasjonsby og
Vingrom sentrum. Lillehammers areal utgjorde 1,9 km2 da  kjøp-
stadanlegget på Lillehammer og Vingnes ble etablert ved lov 
7. august 1827. I 1842, da kjøpstadanlegget fikk bystatus,  ble
grensene innskrenket, og var betydelig mindre enn det areal av
Fåberg som var bymessig bebygget. 
Sida slutten av første verdenskrig hadde spørsmålet om grense-
regulering vært reist flere ganger uten at dette førte til noe. På
begynnelsen av 1960-tallet følte Lillehammer at de trengte stør-
re plass. Byen var som følge av ekspansjonen bokstavelig talt
vokst ut over sine grenser, og strakk seg langt inn i nabokom-
munen. Eksisterende grenser stemte således ikke overens med
de kommunikasjonsmessige og befolkningsmessige realiteter. 
Det var et problem for Lillehammer at det var flere lønnstakere

i Lillehammer med bopel i Fåberg enn det var lønnstakere med
bopel i Lillehammer sjøl. Utviklingen i perioden etter 1920 viser
hvordan de to kommunene etter hvert var infiltrert i hverandre,
der kommunegrensene dannet et kunstig skille.

Tallene viser at dette var et distrikt hvor industrien klart var
den dominerende arbeidsplassen. Men dette fratok likevel ikke
Fåberg rangen som en solid jordbruks- og skogbrukskommune,
og fortsatt  var Fåberg i 1962 den tredje største skogbruks-
kommunen i Oppland. Sjøl om ingen av kommunene på noen
måte bar preg av et ensidig næringsgrunnlag, ble det med rette
argumenteret for at en felleskommune ville få et bredere, 
jevnere og mer allsidig inntektsgrunnlag. 

KOMMUNEFORVALTNINGEN

Både Fåbergs og Lillehammers kommunekontorer lå i
Lillehammer by, men spredt på mange forskjellige steder i 
byen, i leide lokaler. Særlig for Fåberg var kontorforholdene
vanskelige, og behovet for et eget administrasjonsbygg 
presserende. Også i Lillehammer var det ønskelig med et 
eget administrasjonsbygg.

Det hadde lenge foregått et nært samarbeid mellom de to
kommunene, og på en del områder ble oppgavene løst i felles-
skap. Lillehammer og Fåberg inngikk en avtale så tidlig som i
1928 om et samarbeid om vannforsyning og kloakknettet i
byen og de nærmeste områdene. Lillehammer Brannvesen fore-
tok brannslokking i hele Fåberg i henhold til avtale av 1953.
Videre hadde Lillehammer vært sognekirke også for Mesna
sogn av Fåberg siden 1903. Innen skolevesenet var det utvikla et
vidtgående avtale om drift av Lillehammer kommunale høgre
allmenskole. Fåberg ytte i tillegg tilskudd til Lillehammer lær-
lingeskole. Og til slutt kan nevnes at Folkeboksamlingen hadde
betjent begge kommunene siden 1934.

I begge kommunene var det oppgaver som venta, som ville
kreve store investeringer, og som ville være av felles interesse
for begge kommuner. I korthet kan nevnes den fortsatte utbyg-
gingen av områdene rundt byen, og investeringene når det
gjaldt tekniske anlegg som veg, vann, kloakk m.m. Det var også
store planer om institusjonsbygging innen helsesektoren og
skolesektoren. Mange mente at alt dette best kunne finne sin
løsning gjennom en sammenslåing. 

1. januar 1964 ble Lillehammer by og Fåberg landkommune slått sammen etter at de to kommunene 

hver for seg hadde vedtatt å gå inn for full sammenslåing våren 1963. 

FYLKESARKIVET I  OPPLAND
T E K S T :  S V E I N A M B L I E

            



Arkheion -  1#2005 13

ARBEIDSUTVALGETS INNSTILLING AV 1956

Det omtalte arbeidsutvalget som de to kommunene nedsatte i
1952, avga sin innstilling på høsten 1956. Når det gjaldt den
kommunale forvaltning, ble det slått fast at en sammenslåing
ikke ville få negative konsekvenser På en del områder var det
sna¬rere klare fordeler «En større kommunal enhet ville 
utvilsomt ha større muligheter til å løse store kapitalkrevende
oppgaver.»

Lillehammers rådmann konkluderte således at:
"Etter en tid vil sammenslåing trolig by på økonomiske fordeler
av ganske vesentlig betydning for det samlede området, 
fordeler som neppe ville ha kommet ellers."

Til tross for de mange positive virkningene som ble trukket fram,
kom utvalgets medlemmer allikevel til ulike konklusjoner. De to
fra Fåberg var så samstemte at de avga en felles konklusjon. I sin
vurdering om å slutte de to kommunene sammen la de vekt på
at de ikke ville ha en byutvidelse av Lillehammer. Det ble i den
forbindelse pekt på at erfaringer fra andre steder hadde vist at
partielle byutvidelser ikke løste noen problemer, men tvert imot
skapte nye og større. Et syn som Lillehammers rådmann delte
med Fåberg.

Lillehammerrepresentantene i utvalget sto langt fra hveran-
dre i sitt syn. Rådmannen frarådet sammenslåing. Ordføreren
var mer opptatt av den økonomiske belastningen ved en
sammenslåiing og ville i stedet satse på utvida samarbeid. 

REFORMENE I LOKALFORVALTNINGEN

I de første åra etter krigen ble det nedsatt en rekke reform-
komiteer som skulle se på ulike sider av det norske forvaltnings-
systemet. En av disse var Kommuneinndelingskomitéen, den 
såkalte Scheikomitéen, etter komiteens formann Nikolai Schei,
fylkesmann i Sogn og Fjordane. Den ble oppnevnt ved kongelig
resolusjon av 31, oktober 1946. Av mandatet framgikk det at 
komiteen bl.a. skulle utrede spørsmålet om en revisjon av den
kommunale inndeling.

Komiteen avga  innstilling  3. desember 1951. Komiteen 
hadde lite til overs for hele sammenslåinger av bykommuner og
landkommuner og argumenterte flere steder mot, og frarådet
slike løsninger. Oppfatningen var at:
"Særlig hvor landdistriktet er stort i forhold til den bymessige
delen av kommunen, vil en slik kommune neppe få noe 
økonomisk overskudd til løsning av rent bymessige oppgåver.
Som by betraktet vil da kommunen ha lite eller ingen verdi."

Kommuneinndelingskomiteen gikk også inn for relativt 
snevre bykonsentrasjoner. Byer med et innbyggertall på 5.000 
til 10.000 ble sett på som det ideelle. Et anna viktig moment av 
avgjørende betydning i spørsmålet om ei eventuell sammen-
slåing var det faktum at byene på dette tidspunkt ikke var 
medlemmer av fylkeskommunen.

Kommuneinndelingskomiteen var delt i synet på byenes even-
tuelle deltagelse i fylkeskommunen. Lillehammer, i likhet med
de fleste andre byer, var imot. Byene frykta nemlig at de ved
medlemskap måtte bære store deler av utgiftene ved 
fylkeskommunens virksomhet, uten tilsvarende innflytelse.

Herredene på sin side ønska byene med. Fylkeskommunen var
for dem en viktig utjevningsinstans mellom økonomisk svake og
sterke kommuner. Så lenge byene sto utafor bidro de ikke med
noe, sjøl om de jevnt over var hedre økonomisk stilt. Fritak fra
fylkesskatt var i realiteten byenes siste privilegium.

Fåberg var den herredskommunen som betalte mest fylkes-
skatt i Oppland. Om Fåberg skulle bli slått sammen med
Lillehammer, og felleskommunen fikk bystatus, så ville tapet av
fylkesskatt få atskillig betydning for Oppland fylkeskommune.
Lillehammer frykta derfor at ei sammenslåing med Fåberg ville
resultere i tap av bystatusen og i stedet bli en del av Fåberg
landkommune.

Det er et faktum at sammenslåingene av bykommuner og
landkommuner som skjedde før 1961 gjerne resulterte i 
etablering av en ny herredskommune. Da Stortinget i 1958 
fatta vedtak om å la Tvedestrand og Kragerø miste bystatusen
og gå inn i to nye større herredskommuner, besegla dette 
skjebnen til en rekke andre byer. Mellom 1960 og 1965 mista 
18 byer bystatusen. 

Arbeidsutvalget sin innstilling ble behandla i Lillehammer 
bystyre 4. mars 1957. Bystyret vedtok med 34 mot 2 stemmer 
at spørsmålet om sammenslåing ikke kunne avgjøres før spørs-
målet om byenes medlemskap i fylkeskommunen var avgjort. 

Det originale bykartet fra 1827 viser hvordan Lillehammer 
kommune lå som ei øy midt inne i landkommunen Fåberg.

>>>
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GRUNNLAGET LEGGES

Etter 1961 var det problematiske forholdet til fylkeskommunen
imidlertid rydda av veien. Byene var da blitt medlemmer.
Tidligere var de juridiske problemene også overkommet ved
kommuneloven 1954, som var felles for by- og herredskommu-
ner. Da de sentrale myndigheter argumenterte for etablering
av vesentlig større kommunale enheter med byer som sentra,
ble naturlig nok spørsmålet om sammenslåing igjen reist.
Lillehammer bystyre vedtok i møte 25. september 1961 å 
komme fram til en avgjørelse. Saken ble behandlet av sam-
arbeidsnemnda i mars 1962. I vedtaket som ble fatta het det
bl.a. at det skulle nedsettes en komité med 5 representanter
fra hver kommune. Målet var sammenslåing med virkning fra
l. januar 1964. Det ble også nedsatt et arbeidsutvalg hvor 
ordførerne og rådmennene i de to kommunene satt. M.a.o. 
de samme som hadde avgitt innstilling i 1956.

Komiteen la fram innstillingen 17. desember 1962. I motset-
ning til forrige gang var det nå en samla innstilling som sto 
bak ønsket om full sammenslåing. Bystyret og herredsstyret
fulgte deretter opp med enstemmige vedtak. Etter nødvendig
tilslåing også i fylkesutvalget, gikk saken til departementet, 
og tidspunktet ble endelig bekrefta ved kongelig resolusjon 
av 29. mars 1963.

NAVNESPØRSMÅLET

Kommunesammenslåingen ser ikke ut til å ha opptalt 
"mannen i gata" i en slik grad som tilfellet var i f.eks. nabo-
kommunene Østre og Vestre Gausdal. De fleste ser ut til i ha
forsona seg med det faktum at kommunene skulle slås 
rammen, og flertallet mente nok også at dette til syvende 
og sist var det rette. At det var Fåberg herredstyre som først
hadde tatt initiativet, gjorde nok sitt til at den organiserte
motstanden uteble.

En sak kom allikevel til å fange politikernes og allmenhetens

interesse, nemlig om navnet til den nye kommunen. Komiteen
gikk inn for Lillehammer. Den så valget av navn først og fremst
som et praktisk spørsmål. Det var uenighet denne saken blant
alle medlemmene. Noen gikk inn for Fåberg utifra et historisk
synspunkt. De fryktet at navnet ellers ville bli redusert til 
navnet på et stasjonsområde. Denne navnestriden la beslag på
atskillig spalteplass i lokalpressa våren 1963.
Mandag 22. april 1963 ble resultatet av et fellesmøte mellom

de to kommunestyrer at: «Fåbergnavnet sikret lørdag med 
4 stemmers overvekt.» Resultatet var stikk i strid med hva som
på forhånd var venta. Ved den endelige skriftlige voteringen
fikk Lillehammer-navnet 34 stemmer, Fåberg 38.

Dette vedtaket hadde allikevel ingen bindende virkning.
Mens debatten pågikk i distriktet var saken under behandling 
i departementet. Den 5. juli 1963 måtte flertallet i kommune-
styret, som hadde stemt for Fåberg, måtte pent bøye seg for
avgjørelsen tatt av de sentrale myndigheter:
"Den ved kongelig resolusjon av 29. mars 1963 vedtatte
sammenslåing  av Lillehammer og Fåberg kommuner i
Oppland fylke til en kommune gjennomføres fra 1. januar
1964. Navnet på den nye kommunen fastsettes til
Lillehammer». 

SLUTTKOMMENTAR

Kommunesammenslåingen av Lillehammer og Fåberg var et 
resultat av en utvikling som pågikk over flere år. Lokalt ble
spørsmålet aktualisert fra den dagen Lillehammer ikke hadde
muligheter til å utvikle seg videre innafor de snevre by-
grensene, men var tvunget til å ekspandere. Denne reelle 
ekspansjonen inn i nabokommunen måtte før eller senere føre
til en sammensmelting. Sentralt modnet også det synet at
sammenslåinger var ønskelig, og etter krigen ble dette snart
programfesta. Større kommunale enheter ble sett på som et
middel til å nå de mål en hadde satt for utviklingen: større 
likhet kombinert med økt velstand. At det gikk såpass mange
år fra målene ble utforma, til realisering fant sted, skyldes ikke
bare en nødvendig modningsperiode, men også at forholdene
måtte legges tilrette gjennorn endringer i lovverket .

Det kan imidlertid slås fast at for Lillehammer og Fåberg 
sin del, var sammenslåingen et naturlig resultat av en lokal 
utviklingsprosess hvor styresmaktene aktivt var med og la 
forholdene tilrette. Noen overkjøring fra myndighetene sin
side var det aldri snakk om. •

Velkjente Storgategårder måtte vike for det nye Handels- og
Håndverkets hus i 1959. Her skulle administrasjonen i
Lillehammer kommune flytte inn. 

Byggingen av Fåberg Pleiehjem i 1964/65 var en betydelig investering
og ble brukt som et argument for behovet for en sammenslåing av
de to kommunene.

>>>

           



I SKYGGEN AV 
UNIONSOPPLØSNINGEN

FORTELLINGER FRA NORDLAND

KONGEN ÅPNER VANDREUTSTILLING FOR UNIONSMARKERINGEN I NORDLAND

Den 20. april åpner Hans Majestet Kong Harald Nordland fylkeskommunes vandreutstilling om 

unionsoppløsningen. Den beskriver de politiske begivenhetene i 1905 sett fra nordlendingene sitt ståsted.

Langt unna forhandlingsbordene i Kristiania, Stockholm og Karlstad, men med et mangfold av 

forbindelser til nabolandet gjennom industri, gruvedrift og handel, viser utstillingen både 

engasjement i unionsoppløsningen og vennskapsbånd til Sverige. 

Utstillingen har tatt utgangspunkt i ulike grensenære 
områder, malmbyen Narvik, gruvesamfunnet Sulitjelma, 
industri- og handelsstedet Mo i Rana, og reinbeiteområdene
rundt Hattfjelldal. Gjennom fortellinger fra disse stedene
rundt 1905, får vi se en litt annen side av historien. Mange 
av de forbindelsene som var mellom Nordland og Sverige
fortsatte, også etter 1905. 

De politiske begivenhetene har også en viktig plass i 
utstillingen. Målgruppen er folk i Nordland. Vi forsøker å
knytte det lokale an til det som skjedde på sentralt hold. 

Utstilling som formidlingsmedium handler ikke nødven-
digvis om presentere nytt stoff, men å nå ut til et bredt lag
av befolkningen med nye problemstillinger og kjent stoff i
nye sammenhenger. Nordland fylke har landets lengste 
grense mot Sverige. Likevel er Nordland lite markert i 
historien om unionsoppløsningen på nasjonalt plan. En 
viktig del av målsetningen med utstillingen er å gi nord-
lendingen en følelse av at unionsoppløsningen også skjedde 
her og angikk folk i her på ulike måter.

Prosjektet har fått støtte fra Norsk kulturråd og ABM-
utvikling. Det er det første større samarbeidsprosjektet etter
at Arkiv i Nordland, fylkesbiblioteket og museums-konsulen-
ten ble slått sammen til en egen ABM-enhet i Nordland 
fylkeskommune. Museene i fylket  er viktige bidragsytere.
Blant annet bidrar Helgeland Museum med en original 
stemmeurne fra 1905, der publikum kan få avgi sin stemme
for kongedømme eller republikk, slik som den norske befolk-

ningen gjorde 12.-13.november 1905. Stemmeresultatene vil
kunne telles opp etter hvert som utstillingen vandrer fra
kommune til kommune i løpet av jubileumsåret. Og så kan
man sammenligne med resultatene for 100 år siden. 

Selv om utstillingen og det den formidler er viktig nok i
seg selv, er også noe av hensikten å få oppmerksomhet rundt
den nyopprettede ABM-enheten. Arkiv, bibliotek og 
museum har samlet sett tilgang på et stort tilfang av materi-
ale, og har all grunn vise både seg selv og materialet frem. •
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Under vinterfestuka i Narvik viste vi en
liten smakebit av utstillingen.

ARKIV I  NORDLAND
T E K S T :  TO N E-L I S E F I S C H E

          



Bergen kommune har de siste årene
vært preget av en rekke omorganise-
ringer. Den selvstendige administrasjo-
nen av bydelene, som blant annet inne-
bar egne bydelsstyrer og en stor grad av
selvstendighet innenfor bydelene, opp-
hørte 1. juli 2004. De avsluttede arkivene
fra bydelsadministrasjonene har etter
hvert blitt overført til Bergen Byarkiv.
Kommunens byrådsavdelinger har over-
tatt ansvar for de oppgavene som tidli-
gere lå til bydelene. 

En byrådsavdeling som ikke har vært 
berørt av bydelsorganiseringen, er
Byrådsavdeling for byutvikling. Dette er

en stor byrådsavdeling, som blant annet
har ansvar for byggesaks-behandling,
tekniske tjenester, kulturminnevern,
brannvesen m.v. Byrådsavdelingen 
består av mange etater: Grønn etat,
Boligetaten, Plan og miljøetaten og
Samferdselsetaten er eksempel på slike.
Til sammen består byrådsavdelingen av
ni etater i tillegg til kommunaldirektø-
rens stab. Denne byrådsavdelingen har
alene vært gjennom mange omorganise-
ringer, og mange av virksomhetene har
blitt skilt ut som egne kommunale fore-
tak. For eksempel gjelder dette Bergen
Vann KF og Bydrift Bergen KF.

Grete Fjeldtvedt har vært arkivleder i
Byrådsavdeling for byutvikling i ca 5 år.
Hun har i dag funnet seg vel til rette i
rådhusets tredje etasje. Fra kontoret ser
hun både Ulrikens topp og Lille
Lungegårdsvann med fontenen. Et felles
arkiv for hele byrådsavdelingen er 
samlet her, i samme etasje som sentral-
arkivet for de andre byrådsavdelingene
er lokalisert.

Grete forteller at hun alltid har arbei-
det i Bergen kommune. ” Første arbeids-
plass var Bergen offentlige bibliotek,

hvor jeg arbeidet i 16 år.” 
Senere arbeidet Grete ved andre kom-
munale kontor med mer alminnelige
kontorfunksjoner. Etter hvert ble
det spesialisering innenfor arkiv

med systematisering, arkivplanlegging
og arkivansvar. Det har vært og er spen-
nende å være delaktig i utviklingen av
arkivfunksjonen i Bergen kommune. 
Det er spesielt tanken på at arkivene er
byens hukommelse som gjør det spen-
nende. I dag er vi med på å skape doku-
mentasjon som legger til rette for at 
byens historie kan skrives, slik at våre
etterkommere kan lese og kanskje forstå
hvordan og hvorfor resultatene ble som
de ble. Selvfølgelig liker jeg også å ta
del i den servicen som arkivenheten til
enhver tid yter til saksbehandlere og 
byens befolkning.”

På spørsmål som hva som er relevant ut-
danning for arkivansatte med et så stort
ansvar som en arkivleder i Bergen 
kommune, svarer hun: ” Min oppfatning
er at når arkivfunksjonen er organisert i
en stor enhet, slik den er i Byutvikling og
andre deler av Bergen kommune, er det
viktig å ha en leder for arkivenheten
med faglig bakgrunn og som forstår 
betydningen av arkiv. Selv har jeg utdan-
ning fra universitetet, der jeg har tatt
hovedfag i Kulturvitenskap.
Utdanningen har jeg tilegnet meg grad-
vis, parallelt med yrkeskarrieren. Det er
gjerne slik at jo mer utdanning man har,
jo tydeligere ser en hva man ikke kan og
behovet for å lære forsterkes.”
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ARKIVLEDER FOR BERGEN KOMMUNES
STØRSTE BYRÅDSAVDELING

GRETE FJELDTVEDT
INTERVJUET:

BERGEN BYARKIV
T E K S T :  K A R I N G J E L S T E N
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– Er det i dag mer nødvendig enn 
tidligere å ha en ballast i form av relevant
utdanning? 

”Min oppfatning er at arkivarbeid 
tidligere var venstrehåndsarbeid gjerne
tillagt sentralbordbetjenten eller andre
som kunne arkivere i ledige stunder. Etter
at pc ble vanlig arbeidsredskap har arkiv-
funksjonen endret karakter. Arkivet er
blitt et elektronisk hjelpemiddel og mer
synlig. Dette setter krav til arkivmedarbei-
derne og ikke minst til den som skal lede
arkivtjenesten.”

”I forhold til resten av Bergen kommu-
ne, tok Byrådsavdeling for byutvikling 
tidlig arkiv på alvor og la til rette for en
spesialisering av tjenesten. Det startet i
1998, da de ansatte en arkivar ved det
som den gang var Planavdelingen.
Utviklingen har ført til at vi i dag har tatt 
i bruk barkodeløsning for skanning. Det
vil si at vi systematiserer alle saker i flere
elektroniske filer, slik at sakene skal være
lettere tilgjengelig for saksbehandlere og
andre brukere. Byggesaker og byrådssaker
legges nå ut på internett til byens befolk-
ning. Vi har i dag mulighet til å skanne
inntil A0 format, både kart og annet 
materiale.”

– Hvor mange ansatte er det i arkivet?
”I arkivet er det 1,5 stilling. De ansatte

er delt inn i team som arbeider og avløser
hverandre. Teamene har ansvar for sine
respektive etater. De følger sakene fra de
blir opprettet, følger dem gjennom sakens
utvikling og frem til de er arkivert.”

– Kan du fortelle litt om hva som skjed-
de da dere ble slått sammen til et felles-
arkiv?

” Post-/arkivenheten i byutvikling har

vokst fra mange små enheter til en felles
enhet. Det har vært en samlokalisering og
gradvis integrering av etatenes arkiver.
Fra 01.10.2004 var også den største og
kanskje den mest komplekse etaten, Etat
for Byggesak og private planer integrert i
det som er den Felles post-/arkivenheten
til Byrådsavdeling i byutvikling.

Samlokaliseringsprosessen  har foregått
gradvis over noen år - en utviklingsprosess
som etter hvert inngikk som del av en
større omorganiseringsprosess i byutvik-
ling. Vi ønsket å gå forsiktig frem, fordi
folk skulle få tid til å vende seg til tanken
på en ny organisering. Egentlig er det
ganske radikale endringer som har fore-
gått.” 

– Kan du si litt om omorganiseringen i
byrådsavdelingen?

”Den mest dramatiske endringen som
foregikk var at Oppmålingsavdelingen
opphørte å eksistere. Oppgaver og ansat-
te ble fordelt mellom de to etatene
Byggesak og private planer og Plan og
miljø.” 

– Hvilke konsekvenser fikk dette for 
arkivene?

”Ansvaret for arkivene til Oppmålings-
avdelingen ble todelt. Store deler av 
arkivet ble overført til depot,  ved Bergen
Byarkiv. Andre deler er fremdeles lokali-
sert i rådhuset.”

– Kan du si litt om fordelene ved å ha et
felles arkiv og en felles arkivtjeneste?

”Vi har fått et arkivfaglig miljø og også
bedre kontroll over saksmappene.
Fremtidige omorganiseringer kan nå fore-
gå uten at arkivet blir nevneverdig berørt.
Nå er der ett arkiv i byutvikling. Vi unngår
oppsplitting av arkiver og arkivperioder

som kan forringe kvaliteten på arkivene,
og overføringsprosedyrer som er svært
ressurskrevende.

En grunnleggende forutsetning for å 
kunne sentralisere arkivtjenesten, er at vi
har et arkiv som er nært opp til å være
fullelektronisk. Det betyr at ledere og
saksbehandlere får posten sin frem på
egen PC og at de kan gjøre oppslag i 
arkivet derfra, mens originaldokumentene
blir arkivert fortløpende etter en sikker
metode.”

– Kan du til sist si litt om hva du håper
på for fremtiden?

” Jeg ser for meg et fullelektronisk saks-
arkiv med høy standard. Dette vil kunne
bli et effektivt redskap. Jeg ser også for
meg at arkivet skal være en spennende 
arbeidsplass med et godt og attraktiv 
miljø. Jeg ser for meg at medarbeiderne
skal være stolte av arbeidsplassen sin. 
De arkivansatte på alle nivå skal være 
ansvarliggjorte medarbeidere med høy
kompetanse på feltet.

Et første ønske, er å skanne eldre arkiver.
Arkivene er aktive i flere generasjoner,
både byggesaks- og oppmålingsarkivene.
Med den hyppige bruken som det er av
disse arkivene, hadde hverdagen blir 
betraktelig mye lettere for de ansatte 
dersom alle sakene var skannet.” 

Grete ser da for seg muligheten til å yte
enda bedre service enn det som er mulig 
i dag, til glede for både ledere, saks-
behandlere og byens befolkning. •
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I tillegg rommer bygget store deler av Arendal kommunes
administrasjon. Denne flyttet inn i det nye huset allerede 
3. januar og består i dag av nærmere 250 medarbeidere. I
forbindelse med flytting til nytt bygg organiserte kommunen
seg i en helt ny modell. Dette har også fått betydning for 
arkivtjeneste og arkivmedarbeidere. Ledergruppen i kommu-
nen består nå av rådmann og 6 kommunalledere som har det
overordnede ansvaret for kommunens administrasjon.
Saksbehandlerne på sin side er organisert i det som kalles 
ulike nettverk. Fra disse nettverkene kan det trekkes ut med-
arbeidere som skal utgjøre egne arbeidslag til å utføre 
spesielle oppgaver eller inngå i ulike prosjekter. Kommunens
medarbeidere blir dermed organisert på en fleksibel måte 
og lederansvaret vil i tillegg rullere blant de ansatte. 

De store organisatoriske endringene, samt flytting til nye 
lokaler, har igjen ført til en ny hverdag for kommunens arkiv-
medarbeidere. Allerede ett og et halvt år før selve flyttingen
startet planlegging av arbeidet. En egen prosjektgruppe ble
etablert med folk fra ledelse, saksbehandlere og arkiv.
Ansatte fra Aust-Agder kulturhistoriske senter har også vært
inne i bildet i forbindelse med revidering av arkivplanen og
med rådgivning i ulike arkivfaglige spørsmål knyttet til flytte-
prosessen. 

Kommunen har gått fra en desentralisert modell med nær-
mere 30 journalførende arkivenheter til dagens modell med
ett sentralarkiv. Dette er nå organisert som et fast arbeidslag
i kommunen, kalt Dokumentsenteret, og har omtrent 10
ansatte. 

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T E K S T :B Å R D R AU S T Ø L

ARENDAL KOMMUNE I

NYE LOKALER
Fredag 4. mars ble Arendals nye kultur- og rådhus åpnet av H.K.H. Kronprins Haakon.

Praktbygget er i dag det største kulturhuset på Sørlandet og skal være et 

sted for en mengde ulike kulturelle aktiviteter.

Det nye Arendal kultur- og rådhus 
ligger midt i sentrum av byen.

Ansatte i kommunens 
nye dokumentsenter.

>>>
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Kommunen bruker det Noark4-baserte sak-og 
arkivsystemet Kontor 2000 og har nå også innført
skanning av dokumenter fra saksarkivet og av
tekniske saker. Fagarkivene blir foreløpig ikke
skannet. Kommunen har som mål å innføre full-
elektronisk arkiv i forbindelse med neste valg-
periode, altså i 2007.

I tillegg til planlegging med den framtidige 
arkivstruktur ble det i 2004 gjort et omfattende
arbeid med periodisering og ordning av arkivene.
1.1.05 ble det satt skarpt periodeskille og saker
fra gårdsnummer og bruksnummer ble også 
periodisert. Det nye kultur- og rådhuset har fått
et flott og moderne bortsettingsarkiv i kjelleren i
bygget, i tillegg til det daglige arkivet lenger
oppe i etasjene.

Arkivleder i Arendal kommune, Turid Nilsen,
sier at flytteprosessen har vært en interessant,
men hektisk tid. Hun ser det som en stor fordel at
all arkivkompetanse i kommunen nå er samlet på
ett sted. Dette gjør arkivtjenesten mindre sårbar.
Det har vært noen innkjøringsproblemer de før-
ste ukene etter innflytting, slik det ofte er når
mye skal skje på en gang. I tillegg har kommunen
hatt enkelte tekniske problemer, noe som har ført
til en del merarbeid for arkivet. Pågangen fra
saksbehandlere og andre var også stor de første
ukene og arkivet valgte å opprette en egen
servicetelefon for forespørsler til arkivet. I tillegg
har en person vært satt til å svare på henven-
delser via e-post.  Alle de nye oppgavene har
igjen ført til at de arkivansatte har blitt nødt til 
å arbeide en del overtid for å komme à jour. 

Nå har imidlertid det meste kommet på plass
og den daglige drift av arkivet går bra. Turid
Nilsen understreker imidlertid at omfattende
planlegging er nødvendig i en flytteprosess og
omorganisering som den kommuneadministrasjo-
nen har vært gjennom.. Det gjelder å være ute i
forkant, og det er viktig å ha det tekniske på
plass. I tillegg er det viktig å se hele organisasjo-
nen samlet. I stedet for å begynne endringene fra
toppen i organisasjonen og videre nedover, er det
mest hensiktsmessig å ta de utadrettede tjenes-
tene som servicesenter og dokumentsenter med i
planleggingsprosessen helt fra begynnelsen av. 
I Arendal kommune har rådmannen hele tiden
understreket at arkivet er en viktig del i organisa-
sjonen og i dag er alle enige om at dokument-
senteret med rette kan kalles kommunens hjerte. 

GASSANGREP 
I ARKIVA
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7. januar i år braut det ut amoniakklekkasje frå i pelsdyrfôrfabrikk 
i Gloppen kommune. NRK-Sogn og Fjordane melde om 
at over 1000 personar vart evakuerte frå sentrum og måtte 
rømme frå arbeidsplassar, skular og butikkar.

Sjølv om det var dramatisk, gikk det etter måten bra, men lukta
hengde i. Ikkje minst var dette merkbart i lageret med restoppla-
get av bygdebøker og dei eldste arkiva i kommunen. Sjølv etter
fleire dagar med intensiv utlufting reiv det i nasen, i følgje assiste-
rande rådmann, Jan Kåre Fure. 

KVA MED PAPIRA?

Kommuneadministrasjonen tok kontakt med Fylkesarkivet i Sogn
og Fjordane og lurte på om papira tok skade av gassen, og om
noko kunne gjerast. Sjølv om Fylkesarkivet har brei kompetanse,
låg dette litt utanfor våre kunnskapar om papirkonservering.
Konservatorar ved Statsarkivet i Bergen vart kontakta, og heldigvis
var svaret at papira truleg ikkje hadde teke skade og at lukta etter
kvart kom til å forsvinne.

Alt i alt kan det rett og slett vera slik at arkiva i kommunen har
hatt godt av å bli gassa. Som kjent er det slik at dokument vert
nedbrote av den syra som er i papira. Ammoniakk avsyrer, og det
er ikkje umogleg at angrepet har forlenga levetida og fjerna syre
og anna utøy frå arkiva.

VERRE MED ISKREMEN

Verre gikk det med
iskremen i Diplom-Is
sitt lager.
Gasslekkasjen frå
naboen gjorde at
dei måtte kasta i 
alt 225 tonn med is-
krem til ein verdi
av over 5 millionar,
melde Firda
Tidend.
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KONSERVERING
AV ARKIVSAKER

I KA R OGALAND
T E K S T :  A N N E M A R G R E T H E G U N D E R S E N

I artikkelen i Arkheion nr 1/2004 om konserveringsbehov knyttet til kommunale arkiver, reiser 

Sigve Espeland og Anne Lise Kirkerud spørsmålet om IKA Rogaland (eller kommunale 

arkivinstitusjoner generelt?) trenger en konserveringstjeneste. 

Det er lett å svare ja på et slikt retorisk 
spørsmål, en kan bare ta en tur ned i
magasinet og titte på
protokollryggene, der
mange rufsete og løse 
eller manglende rygger
vitner taust om behov.
Behovet finnes, men hva er
det en konservator kan utføre
som vil forsvare de økonomiske 
løftene dette krever?

Først og fremst representerer konserva-
toren en ekspertise om oppbevaringsforhold
og klima. Selv med riktig RH (relative humidity, 
relativ fuktighet) og temperatur, og metallhyller i luftige 
lokaler, kan bøker og protokoller oppbevares feil. De må 
stilles opp rett, med passe sidetrykk - ikke for trangt, ikke for
løst, og de bør ha gode bokstøtter der det ikke er fulle hyller.
Bokstøttene må være store nok, og ikke utformet på en måte
som påfører noen av bindene i nærheten stress eller slitasje-
skader. Enkelte protokoller er så store at de må oppbevares
liggende, dette gjelder f.eks. likningsmateriale. Da er det 
viktig å ikke stable alt for mange oppå hverandre, og at de
ikke stikker utenfor hyllen, men får en jevn flate under hele
seg å hvile på. Det hender ofte at protokoller blir stablet på
frontsnittene fordi hyllen ikke er høy nok, noe som ikke er 
tilfredsstillende. Nå er ikke verden alltid ideell, kan hende må
man akseptere slikt noen ganger, men i så fall bør protokol-
len heller stå på ryggen med forsnittet opp. Slik kan en fort-
sette, alle ser verden med sine øyne, så også konservatoren.

Praktisk konserverings-
arbeid, der konservatoren
går inn i den enkelte arkiv-
sak og ”reparerer”, er tid-

krevende og ofte vanskelig 
arbeid. Konserveringsarbeidet

innebærer mange og vanskelige 
avveininger, så som: Hvilke arkivsaker skal

prioriteres? Er det bruksfrekvens, unikhet, 
fysisk tilstand, eller hva konservatoren enklest kan

utføre som skal legges til grunn for utvelgelse?

IKA ROGALAND OPPBEVARER 24 KOMMUNERS ARKIVSTYKKER I

SITT DEPOT  

Som nyansatt konservator i halv stilling prøver jeg å hente
opp arkivstykker fra forskjellige kommuner, slik at alle som
betaler for konserveringstjenesten mottar ytelser over tid.
Det er foretatt en opptelling over konserveringsbehovet for
de fleste av kommunene, og i oppstarten har jeg valgt å 
konservere arkivstykker på bakgrunn av denne oversikten.
Selv innenfor en kommune, er behovet for konservering av
arkivstykker variert på alle vis. Det kan være skoledagbøker
eller fattigkommisjonsprotokoller som knapt henger sam-
men, og som roper på behandling, mens formannskapsproto-
kollene, om enn modne for konservering, er i relativt bedre
forfatning. Hvilke skal jeg velge da? Her er det klart at det
må være et samarbeide mellom arkivarene og konservatoren.
Jeg har ingen forutsetninger for å vite hva som er viktigst
som materiale for forskning og dokumentasjon.

Formannskapsprotokollene forstår jeg er sentralt inngangs-

konserveringsbehov
i kommunearkivene
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materiale, og må prioriteres. Men kanskje er skoledagboka
blitt et veritabelt løsbladsystem med ødelagte, krøllete sider,
slik at den bare MÅ komme til konservatoren straks, dersom
den overhodet skal kunne blas i. Og samtidig, hvis jeg skal
opprettholde et rettferdighetssystem kan jeg ikke behandle
alt som har behov på samme hylle, da kommer jeg aldri
rundt til alle kommunene. En trøst er det å vite at bøkene
ikke er levende vesener som må tåle smertelige liv mens de
står på ventelisten til kirurgen!

Hvordan konserveringen skal skje, hvilke metoder en vel-
ger og hvilke materialer en benytter, krever også avklaringer
av etisk art. En kan ikke reparere noe, uten å endre, eller
fjerne deler av det originale. I arkivkonservering er det en 
ganske annen tradisjon for ”totalrenovering” enn i 
museumskonservering for øvrig.  I museer har ikke publikum
anledning til å håndtere gjenstandene, og konservatorene
forbereder gjenstandene kun på et passivt liv i samlingene.
Det stilles opplagt andre krav til konservatoren når hun 
skal forholde seg til dette, ikke bare å utbedre og ta vare 
på det gamle, men også sette det i stand til å tåle fortsatt
håndtering.

I arkivverdenens konserveringsverksteder har bokbinder-
tradisjonen vært sterk, og det har vært normalt å fjerne
gamle, slitte permer og binde inn med bare nytt materiale,
for eksempel å trekke med slitesterk buckram. Buckram er et
overflatebehandlet, slitesterkt stoff, vann- og fettavstøtende.
Det er ypperlig som innbindingsmateriale, men er uomtviste-
lig moderne og svært ulikt det gjengse marmorerte papir-
betrekk. Et annet eksempel på hemningsløst pågangsmot, er
beskjæring av sidene for å oppnå friske eller mer slitesterke
snitt.  Slitasje på snittene, som jo er en konsekvens av blaing

og bruk, kan observeres som lodnere eller skitnere snitt, 
gjerne med små og større rifter innover på sidene. Det har
forekommet at disse har blitt renskåret som en slags gordisk
løsning på problemet. Dette er vel helst et kosmetisk beting-
et valg, og kan ikke forsvares, og praktiseres ikke av dagens
konservatorer. En kan kanskje forklare det med at det er 
ytterst langs kantene at papiret blir mest nedbrutt og s
prøere, og ved å skjære det vekk kommer en inn på bedre
papir.  Men du endrer jo altså arkets størrelse, og står i fare
for å fjerne informasjon som er føyd til i margen.

Kanskje ville det være interessant for leserne å se et eksem-
pel på en protokoll som jeg har restaurert. Vi kan se på
Formannskapets forhandlingsprotokoll 1, 1837-75 fra Gjesdal
kommune. Bildene viser protokollen før og etter behandling.
Bokbindermessig er den faktisk ikke en protokoll, men en
bok, bundet på heftehyssinger og med skinnet limt rett på
bokblokken. Med alderen forhorner limet seg og krymper 
og krakelerer så ryggen vrenger seg og blir konkav, mens
skinnet tørker ut og sprekker opp. Papirbetrekket på 
permene var slitt delvis bort, hjørnene var myke og av-
rundete og heftetråden brutt mange steder. Flere av hefte-
hyssingene var røket. Bokblokken var misformet, den midtre
delen av materien struttet ut. 

Enten en velger å reflektere nøye over det eller ikke, vil
det ferdige resultatet representere et visst nivå av konserve-
ring.  En kunne alltid gjort mer eller mindre. Skal boken
fremstå som ny? Skal den fremstå som gammel og velbrukt,
men hel og uten skader?  Mitt valg er et nivå der en 
beholder preget, unngår å fjerne historiske tekniske spor
vedrørende innbinding og brukshistorie, samtidig som boken >>>

Bokblokken er misformet, ryggen er blitt konveks , og 
heftehyssinger er røket.

Boken har fått ny rygg, men det gamle skinnet er montert utenpå.
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blir sterk nok til å tåle forventet fremtidig bruk. Ironisk nok 
starter prosessen med å ta boken helt fra hverandre. Kort 
fortalt ble alle sider tørrenset, og lim i ryggen fjernet. Alle
legg ble strimlet med japanpapir.  Leggene fikk en tid i pres-
sen for å få bort misformingen. Leggene ble så heftet over
fire linbånd. Bokblokken ble rundet og limt, foret med japan-
papir og falslerret, og påsatt en hylse av kraftpapir. Permene
ble spaltet og senere limt sammen på hver sin side av en ny,
tynn kjernekartong. Ny kalveskinnsrygg ble satt på bindet og
slått inn rundt kjernekartongene, før de gamle permene ble
limt på plass.

En kan se av bildene og lese av konserveringsrapporten, at
jeg har gjort forsøk på å bevare boken som den var, samtidig
som jeg har forsøkt å gi den en ny og bedre teknisk struktur.
Eksempler er at boken nå er heftet på bånd, ikke på hyssing-
er, og at det gamle ryggskinnet ble montert utenpå den nye
ryggen. Siden heftemetoden med hyssing gir en rygg med
tverrliggende forhøyninger mens en rygg heftet over bånd gir
en slett rygg, la jeg inn passelig tykke hyssinger i de gamle
forhøyningene på gamle-skinnet for å bevare dette tekniske
sporet. En kan altså fortsatt lese av ryggen at boken har vært
heftet på hyssing.  Heftestasjonene er de samme, og de origi-
nale hullene etter heftetråden kan observeres mellom de nye
heftehullene. Monteringen av det gamle skinnet har ingen
nyttig funksjon bokbindermessig, men tar vare på det gamle
preget. Valget av bånd i stedet for hyssing derimot, har en
funksjon. Sammen med en hylse mellom bokblokk og skinn,
gir dette en totalløsning som er mer skånsom for papiret og
boken. Boken vil åpne seg bedre og forhåpentligvis kunne
brukes for all fremtid.  Endringene i strukturen som jeg har
foretatt, er dokumentert i rapport og med fotos, så selv om
boken er forandret, er det historiske aspektet av boken tatt
vare på.  

Hvorvidt en konservator i halv stilling kan gjøre nok i for-
hold til behovet, vil vel avhenge av mange variabler. Hva slags
konservering ønsker man? Skal hovedarbeidet bestå i fore-
byggende samlingspleie? Skal enklere rengjøring og nødtørf-
tig flikking utføres og medregnes? Skal bøker og dokumenter
som ikke henger sammen utbedres eller skal man lage en 
spesialtilpasset boks som gir maksimal støtte og beskyttelse,
og heller akseptere at en fremtidig forsker må få en separat
celle med stor bordflate for å arbeide med slike løsblad-
bunker? Valget av løsninger betyr mye for volumet en produ-
serer, om en kan bruke slike uttrykk i konserveringssammen-
heng. 

Ved Riksarkivet ble det anslått at konserveringstjenesten
for landets arkiver overkom noe slikt som 4 promille av den
totale arkivmengden årlig, ikke justert for tilvekst av hylle-
metre. Etterslepet for konserveringstjenester er dermed mildt
sagt stadig akselererende. Nå er det riktignok ikke foretatt
noen opptelling av hvor stor del av arkivets totalsamling som
faktisk har behov for konservering, man bygger på stikk-
prøveundersøkelser foretatt i Sverige og Danmark. Det er 
store usikkerhetsmomenter vedrørende beregningene, men
de demonstrerer uansett at det er enorm avstand mellom 
ressurser og behov.  I Stavanger i 2004 anslo Espeland og
Kirkerud et behov i IKAs hyller på 5-10 %. For konservatorer
er hele denne tenkemåten noe fremmed. Det er bare et 
faktum at konservering er uhyre et tidkrevende og møysom-
melig arbeid. Det er knapt kvantifiserbart. Å forsterke rifter
på en side, kan være alt mellom et kvarters arbeid og et par
dager. I det perspektivet blir det meningsløst å velge løsning-
er som er ”arbeidsbesparende” med kanskje en time eller to,
da er det bedre å gjøre det skikkelig det lille en kan gjøre,
selv om det betyr at resultatbunken blir mindre. 

I England jobbet jeg en periode ved Victoria & Albert
Museums National Art Library. Der brukes det mye tid på å
lage såkalte Phase boxes. Disse er laget av kartong med 
museumskvalitet, og lages individuelt til hver enkel bok.
Format er ingen hindring, jeg har laget esker til bøker på 
5 x 3 cm og i A3-størrelse. Disse eskene slutter helt tett til 
boken, og har ingen kanter som gir slitasje eller ujevnt trykk.
De beskytter mot støv og luftforurensning, og ville også vært
en ekstra forsikring ved vannskade eller brann. Ved utlån blir
all slitasje ved fremhenting og transport til lesesalsplassen tatt
av esken, og signaleffekten til brukeren om at innholdet er
dyrebart, er opplagt. Her får man mange goder i en løsning!
Likevel er phase boxes, som navnet tilsier, ikke ment som varig
løsning, men for en fase. Det som anses som den varige 
løsningen, er konservatoromsorg for hver enkel protokoll 
eller ditto arkivstykke. Jeg vil ikke felle noen dom, bare nevne
ulike muligheter, så man kan se at emnet er ganske omfat-
tende, med mange løsninger. I mellomtiden tar jeg en 
protokoll om gangen, og skuler til listen over kommuner, for
å unngå forskjellsbehandling…(og håper på et langt liv og
gjerne noen kolleger.) •

En phase box laget til en liten bok, 
knappene er pakninger festet med nagler 
og festesnoren er fiskesnøre

>>>
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I KA KONGSBERG
T E K S T :  S T E I N A R M A RV I K

Ved gjennomgang og registrering av arkivet etter Lunde kom-
mune kom jeg her forleden over et lite stensilert hefte med
tekst: ”Melding om kommunearkivet i Holla.” Det er 
datert 5.juni 1953 og inneholder en fullstendig arkivkatalog
samt oversikt over det arbeid som ble gjort for å komme så
langt.

Datidens ”arkivlover” var kommuneloven 1938 og 
kongelig resolusjon 9.juli 1948 som ga Riksarkivaren myndig-
het til å være tilsynsmyndighet for kommmunene. Dette 
førte til at Riksarkivet sendte ut en veiledning om kommunale
arkiver.

Kontorsjefen i Holla startet ut fra dette et ordningsarbeid
med registrering og merking av hele arkivet. Han laget selv et
skjematisk fellesregister over alle formannskapssaker og her-
redsstyresaker fra 1837 til dags dato. Dette ble gjort i fritiden
på skjemaer fra Sem og Stenersen.

Selve ordningsarbeidet startet i 1950 og ble utført i tett
faglig samarbeid med Riksarkivet. De var til og med så frem-
synte at de vurderte å få en kommunearkivar som skulle se til
at arkivet ble behandlet etter forskriftene. For en liten 
kommune var dette ikke mulig, men kontorsjefen fikk 
ansvaret for arkivet.

Kommunen hadde eget hvelv i kommunehuset, men  det
var for lite til å romme hele kommunearkivet. I 1950 hadde
kommunen påbegynt arbeidet med et sanitæranlegg og 
venterom der det var rom ”som var godt skikket som arkiv-
magasin” i underetasjen. Møteboka for byggenemnda viser at
de kom i gang allerede i 1946. I 1950 ble det vedtatt å bygge
full kjeller under bygget til en merkostnad på ca.kr. 6.000,-.
Bygget var ferdig ut på høsten og kjellerrommet ble innredet
med stålhyller og elektrisk oppvarming.

Da IKA Kongsberg ble opprettet i 1992 var vi på befaring 
til alle kommunene. Vi fant da store deler av arkivet etter
Holla kommune stående i kjelleren på Sanitærbygget. Det var
fuktig og dels dekket av mugg. På 40 år hadde det ”perfekte”
kommunearkivet degenerert til et nesten utrolig nivå.

Slik tror jeg det har lett for å bli. Kommunene satser på 
arkiv, får det ordnet og satt inn i nye hyller, men glemmer det
daglige tilsynet. Inneklimaet i arkivrommet betyr egentlig
mye mer en etiketter og kataloger. Uten et godt klima vil vi
rett og slett ikke ha noen arkivsaker når det har gått noen år.
Jeg tror derfor at arkivdepoter med fast tilsatt bemanning er
den eneste løsning for å få en varig oppbevaring av arkivene.•

DET PERFEKTE 
KOMMUNEARKIVET

Følgende utsagn på en tom mappe er litt typisk:

”Mappen er forsvunnet, har laget ny mappe”

       



ØSTFOLD
I N T E R K O M M U N A L E  A R K I V S E L S K A P

Adresse:
Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse:  Sarpsborg rådhus, 
Glengsgt. 38, Sarpsborg

Tlf: 69 11 62 49 - 69 11 62 60  
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com

Personale:
Vigdis Bjørnstad, daglig leder

Tlf: 69 11 62 49 Mobil: 906 414 89
E-post: vib@sarpsborg.com

Lene-Kari Bjerketvedt, arkivfaglig kons.
Tlf: 69 11 62 60 Mobil: 958 94 291

E-post: lekb@sarpsborg.com

Medlemskommuner:
Aremark, Askim, Eidsberg, Hvaler, 

Marker, Rakkestad, Rygge, 
Rømskog, Råde, Sarpsborg, 

Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, 
Våler og Østfold fylkeskommune

NYE KONTORLOKALER 
Den 3.mars flyttet IKA Østfold til nye kontorlokaler i Sarpsborg rådhus. Vi er leietakere her som vi var i
Fylkeshuset og sitter i 3. etasje ved siden av post/arkiv i Sarpsborg kommune. Vi har derfor fått nye
telefonnummre og e-postadresser som vi har oppdatert i vår faktaramme. Det eneste som ikke er en-
dret er våre mobilnumre som er de samme som tidligere.

AKTIVITETER UTE HOS VÅRE MEDLEMMER 
Vi har satt  i gang mange ulike ordningsarbeider ute hos våre medlemmer og det meste av vår tid på
høsten 2004 og de første månedene i 2005 har gått med til dette arbeidet. Vi vil nå også begynne å
planlegge vår årlige besøksrunde hvor vi  utveksler nyttinge erfaringer vi har gjort i året som har gått
og tar stilling til hva vi skal gjøre for det enkelte medlem i 2005.

ARKIVLEDERFORUM
Neste møte i Arkivlederforum har vi ikke planlagt ennå, men vi ønsker innspill fra våre medlemmer
om hva de vil at vi skal ha som tema denne gangen. Regner med at vi tar et møte før sommeren.

F Y L K E S A R K I V E T  I

OPPLAND
Fylkesarkivet i Oppland ble opprettet i 1995 med hovedoppgave å være fylkeskommunens fjernarkiv
og depot for arkivene etter Lillehammer- OL. Siden opprettelsen er aktivitetene utvidet. Vi har inn-
gått samarbeid med kommuner i Oppland, Hedmark fylkeskommune og enkeltkommuner i Hedmark.
Dette har ført til at flere kommuner vurderer å overføre sine historiske arkiver til oss for ordning og
oppbevaring. Også enkelte statlige organer leier depotplass. Som et resultat av dette, bygget vi nytt
depot som sto ferdig i 2002. Totalt har vi nå ca 5000 hyllemeter depotplass.
I tillegg til ordningsoppdrag, inngår arkivfaglige tjenester ( konsulentoppdrag, innbinding, befaring,
formidling, betjening osv…) som en naturlig del av driften, og hvert år arrangerer vi kurs i forskjellige
arkivrelaterte emner.

Opplandsarkivet er en viktig samarbeidspartner, og sammen står vi for driften av Arkivnett Oppland
(www.arkivnett.ol.no). Arkivenes dag inngår også som en naturlig del av dette samarbeidet. Siste ti-
den har vi også vært engasjert i et prosjekt som gjelder innføring av et system for behandling, sikring
og formidling av digitalt fotomateriale. Verktøyet som brukes er Fotostation. Det er foreløpig tatt i
bruk av sentraladministrasjonen i fylkeskommunen, men det er et mål at dette skal bli et standard-
verktøy for hele fylkekommunen. I januar ble det inngått kontrakt med en sivilarbeider som skanner
negativer og bilder.

Et annet prosjekt omhandler skanning av eldre arkivmateriale, for å gjøre enkeltdokumenter tilgjeng-
elig og søkbare over internett/intranett. En person er engasjert i halv stilling og vedkommende er i
gang med skanning av objektarkivet til kulturvern. 
Når det gjelder andre former for elektronisk arkivmateriale har vi til nå kun mottatt uttrekk fra
Oppland fylkeskommunes Noark-3 journal, men vi forsøker å holde oss oppdatert og forberedt på det
som kommer. Fylkesarkivet er med i en nyopprettet prosjektgruppe som skal forberede overgang til
elektronisk arkiv i fylkeskommunen.

Adresse: 
Fylkesarkivet i Oppland

Vormstuguvegen 40, 
Fakkelgården

2624 Lillehammer
Tlf. 61 25 79 68 Faks. 61258038

Epost: : fylkesarkivet@farkiv.ol.no
Internett: www.farkiv.ol.no

Personale:
Svein Amblie, arkivleder

(svein.amblie@oppland.org)
Kirsti Sletten, arkivar 

(kirsti.sletten@oppland.org)
Tormod Holdbrekken, arkivar

(tormod.holdbrekken@oppla nd.org)
Rolf Anfinsen, arkivar 

(rolf.anfinsen@oppland.org)
Reidar Sandin, bokbinder (reidar.sand-

in@oppland.org)

Depotarkiv for :
Oppland fylkeskommune, Hedmark 

fylkeskommune, Lillehammer kommune
(Fåberg kommune), Gausdal kommune
(Vestre Gausdal, Østre Gausdal), Åsnes

kommune (Hoff kommune), Søndre Land
kommune (Fluberg kommune)

Statlige:
Sykehuset innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvol 

Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk 

behandlingsenhet i Oppland
Forsvaret (Utdannings- og kompetanse-

senter for hærens samband, SBUKS)
Annet: Norsk fredssenter
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AUST-AGDER
KULTURHISTORISKE SENTER, ARKIVET

PERSONALNYTT
Kjell-Olav Masdalen er konstituert som direktør ved Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) inntil fast 
ansatt direktør er på plass. I samme periode vil Berit Stie fungere som kst. arkivstyrer for arkivavdelingen ved
AAks. En nyopprettet arkivar/rådgiverstilling til avdeling for depot og veiledning ble utlyst i januar og ny
medarbeider vil bli tilsatt så snart som mulig.

ORGANISASJONSUTVIKLING 
I forbindelse med sammenslåing til Aust-Agder kulturhistoriske senter skal hele institusjonen under lupen.. 
Et organisasjonsutviklingsprogram er igangsatt med styringsgruppe, prosjektgruppe og ekstern rådgiver. 
Det legges opp til sterk deltagelse fra alle ansatte og ny organisasjon skal være på plass før sommeren.

ARKIVDEPOT
I arkivmagasinene er det nå fullt. Men fra august 2005 har arkivet inngått avtale om leie av nye tilleggs-
lokaler med en kapasitet på 1600 hyllemeter i våre magasiner i Barbudalen. Dermed er vi i stand til å ta inn
flere arkiver til høsten. Spesielt vil det bli tatt et krafttak med å få arkiver fra kommunene og de videre-
gående skolene i hus.

SEMINARER OG KURS
Arkivfaglig fylkesforum ble avholdt 1. mars. Tema denne gang var 1905-utstillingen ”Gjemt, men ikke 
glemt”, arkivplan og innføring av nye saks- og arkivsystemer. Flere av kommunene i fylket er nå medlemmer
av arkivplan.no og i den forbindelse vil det bli holdt brukerkurs i programmet i løpet av våren. I høst vil det
bli holdt et seminar der overgang til nye saks- og arkivsystemer vil bli hovedtema. I tillegg planlegges det
kurs i landbruksarkiv i løpet av året.

I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  F O R  
B U S K E R U D , V E S T F O L D  O G  T E L E M A R K  I K S

IKA KONGSBERG
UTSTILLINGSPROSJEKTET
Siden i fjor sommer har vi hatt planer om en utstilling i forbindelse med jubileet 1905-2005. Dette er et sam-
arbeid med Aust-Agder Kulturhistoriske Senter og er ment å være ferdig før juni. Vi har fått støtte fra 
AMB-utvikling og har kontakt med et reklamebyrå som skal stå for design. Vi er enige om at utstillingen skal
bestå av tre deler. Den første skal presentere kommunal forvaltningshistorie, den andre skal fortelle om
kommunale arkiver og den tredje skal presentere enkeltsaker fra en kommune. I vårt distrikt er det
Buskerud fylkeskommune, Eikerkommunene, Tinn kommune, Porsgrunn kommune og Nøtterøy kommune
som skal være med.

ARKIVKARTLEGGING
ABM-u står også bak et landsomfattende kartleggingsprosjekt der alle private og kommunale arkiver skal
kartlegges. Dette skjer ved utnevning av en representant i hvert fylke. IKA Kongsberg vil kartlegge Buskerud
fylke, mens Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark vil ta seg av Telemark og Fylkesarkivet i Vestfold vil kart-
legge Vestfold.

ANSETTELSE AV IT-ARKIVAR
I begynnelsen av februar lyste vi ut stilling som IT-arkivar, og responsen var svært god. Petter Pedryc sto som
nummer 1 på innstillingen som ble vedtatt på styremøte 14. mars, og har svart positivt på tilbud om
stillingen. Vi regner med tilsetting 1. august, og gleder oss til å få en ny kollega i hus.

NYE MEDLEMSKOMMUNER
Fra nyttår er Andebu og Asker kommuner nye medlemmer. Den nye avtalen vil bli behandlet på
Representantskapsmøtet i april.

DEPOTAVTALER
Det er 28 medlemskommuner som har svart positivt på å være med på depotordningen for papirarkiv.
Foreløpig er også 17 kommuner med på ordning for elektroniske arkiver.

ÅRSMØTE
Vårt årlige representantskapsmøte blir i år 21.april.

Adresse:
Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37073500, Faks: 37073501
E-post: postmottak@aaks.no
Nettsted: www.aaks.no
Åpningstider Arkivet:
Ekspedisjon: Man -fre 8-15
Lesesal: 15.9-14.5
Ma,on,fr kl. 9-15, ti,to kl. 17-20
Lesesal 15.5-14.19: ma-fr kl. 9-15

Personale Arkivet:
Berit Stie, kst. arkivstyrer
Bodil Mortensen, sekretær
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf
Bård Raustøl, arkivar
Gro Stormoen Nilsen, registrator
Brit Østerud bibl./leder formidlingsavd.
Anne Tone Aanby, arkivar
Kjell Knudsen, arkivar
Ann Carol Endresen, sekretær
Claus Å. Gramm, bokbinder
Ismail Rafieh, bokbinder
Hanne Kaastrup, bokbinderlærling
Engasjementer:
Lise Råna, arkivar
Jerry Aas, ekstrahjelp ordningsarbeid

Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,
Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad,
Grimstad, Iveland, Risør, 
Tvedestrand,Valle, Vegårshei, Åmli,
Aust-Agder fylkeskommune

Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 86 63 78 Faks: 32 72 49 54
E-post: postmottak@ikakongsberg.no

Personale:
Wenche Risdal Osen, daglig leder
Tlf.: 32 86 63 77 Mob.: 992 79 615
E-post: wenche@ikakongsberg.no
Torleif Lind, rådgiver
Tlf.: 32 86 63 78 Mob.: 992 79 635
E-post: torleif@ikakongsberg.no
Ina Halle-Knutzen, rådgiver
Tlf.: 32 86 63 86 Mob.: 481 75 837
E-post: ina@ikakongsberg.no
June Wahl, rådgiver
Tlf.: 32 86 63 76 Mob.: 992 79 657
E-post: june@ikakongsberg.no
Steinar Marvik, rådgiver
Tlf.: 32 86 63 79 Mob.: 992 29 627
E-post: steinar@ikakongsberg.no
Torfinn Fønset, prosjekt
Tlf.: 32 86 63 78
E-post: torfinn@ikakongsberg.no

Medlemskommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hole,
Hurum, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker,
Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag,
Røyken, Sigdal, Øvre Eiker,  Andebu,
Hof, Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy,
Sande, Svelvik, Tjøme, Tønsberg,
Fyresdal, Hjartdal, Nome, Notodden,
Porsgrunn, Siljan, Tinn, Tokke, Vinje,
Asker, Buskerud fylkeskommune

                                  



I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

VEST-AGDER
PERSONALET
Bjørn Tore Rosendahl sluttet i sin stilling i februar i år. Vi har ansatt Turid Holen i den ledige stillingen.
Turid er nok kjent for mange i arkivnorge, hun har tidligere jobbet i IKA Rogaland og nå som arkivleder i
Tokke kommune. Vi hadde flere godt kvalifiserte søkere, men valget falt altså på Turid selv om hun på
grunn av oppsigelsestid og omsorgspermisjon ikke vil begynne arbeidet hos oss før i 2006. I begynnelsen
av mars vedtok IKAVAs representantskap et budsjett for 2006 der det ligger inne en ny stilling for opp-
start og drift av det felles depotet for Vest-Agder. Sett sammen med Turids permisjon vil vi, med forbe-
hold om styrets behandling, måtte ut og finne en person til denne jobben allerede i år. 

ORDNINGSKURSET
Vi hadde første samling for ordningskurset vårt i januar. Samlingen var vellykket og vi skal ut og drive
oppfølgingsarbeid ute i kommunene i løpet av april og mai. Kurset skal gjøre deltakerne bedre skikket 
til å arbeide inn deler av det store ordningsetterslepet kommunene har på eldre og avsluttede arkiver.
Kartleggingen av eldre arkivmateriale vi gjennomførte i forbindelse med planleggingen av depotet, viser
at alle kommunene har en god del å ta igjen før alt er slik som det burde være. Vi har fremdeles to 
prosjektansatte som arbeider med ordning av eldre arkiver i tillegg til vårt faste arbeid.

KARTLEGGING AV ELEKTRONISK MATERIALE
I forbindelse med depotplanleggingen har vi også satt i gang en kartlegging av elektroniske systemer er
eller har vært i bruk i medlemskommunene. Svarene begynner å komme inn og vi ser frem til å skaffe oss
en bearbeidet oversikt over utfordringene på området.

IKA

GENERELT
Arbeidsplanen for 2005 viser en forholdsvis jevn fordeling av dannings- og depotoppgaver. Arbeidet med
elektroniske arkivplaner fortsetter, her vil vi forsøke å rasjonalisere arbeidsinnsatsen for konsulentene ved
å ha flere gruppesamlinger. Flere av kommunene har meldt store ordningsoppgaver som prioritert oppga-
ve for oss, fra noen har vi hentet inn materiale for ordning i IKA sine lokaler, disse skal deretter oppbeva-
res i vårt magasin. Også dette året vil magasinvolumet øke, da flere overføringer er avtalt. Rogaland fyl-
keskommuner har fattet vedtak om å benytte oss som depot, men hvor mange hyllemeter som kan depo-
neres er enda ikke avklart. 

KURS OG KONTAKTKONFERANSE 
Vårens kursrekke starter i mars, da skal vi arrangere et dagskurs med tittel ”Generell arkivistikk”. Dette er
et tilbud til nybegynnere i faget, en gruppe vi ikke har hatt kurs for på noen år. I april har vi planlagt den
årlige arkivlederkonferansen vår, som i år holdes på Nærland Gjestegård i Hå kommune. Tema blir formid-
ling av kommunalt arkivmateriale i et vidt perspektiv. Det kan enten være som saksbehandler, der man
stilles overfor enkeltskjebners vanskelige livssituasjon, eller der arkivene benyttes i en faglig tema. For å
belyse det første emnet har vi hentet Marit Haugland fra Bergen Byarkiv, som har arbeidet mye med bar-
nehjemssaker i Bergen, og for å vise hvordan arkivmateriale aktivt kan benyttes i faglig sammenheng vil
prosjektet ”Amerikafeber i arkivene” presenteres. Dette er et ABM-U-støttet prosjekt som vi driver sam-
men med Hå kommune. Det siste planlagte kurset på denne siden av sommeren er en fellessamling for alle
kommunene som benytter arkivplan.no, der vi særlig vil informere om måter å benytte samhandlingsrom-
met på.

PERSONALNYTT
Arkivsjef Vigdis Bergstad har permisjon i perioden april 2005 - mars 2006. Anne-Lise Kirkerud vikarierer i
hennes stilling i samme periode.

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

ROGALAND IKS

Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf: 51 50 12 83  Faks: 51 86 11 40

E-post: epost@ikarogaland.no
Internett: http://www.ikarogaland.no

Personale:
Anne-Lise Kirkerud, arkivsjef (vikar)

Tlf: 51 50 12 82  Mob: 917 74 397
E-post:

annelise.kirkerud@ikarogaland.no
Vigdis Bergstad, Permisjon

Sigve Espeland, arkivkonsulent
Tlf: 51 50 12 81 Mob: 952 02 965

E-post: sigve.espeland@ikarogaland.no
Gerd Hertaas, arkivsekretær

Tlf: 51 50 12 83  Mob: 952 06 025
Hallgeir Olsen, arkivkonsulent

Tlf: 51 50 12 84  Mob: 952 05 822
E-post: hallgeir.olsen@ikarogaland.no

Anne Gundersen, papirkonservator
Tlf 51 50 12 85

E-post: anne.gundersen@ikarogaland.no

Medlemskommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund,

Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland,
Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda,
Sokndal, Sola,Suldal, Time, Tysvær,

Utsira, Vindafjord, Ølen

Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk

IKS, Interkommunalt Vann-, Avløp- og
Renovasjonsverk IVAR

Faste abonnenter: 
Helse Stavanger og Helse Fonna

Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand
Tlf: 38 14 55 91 Faks: 38 14 55 92

E-post: ikava@ikava.va.no
Hjemmeside: www.ikava.no

Personale:
Kjetil Reithaug, arkivsjef

E-post: reithaug@ikava.va.no
Mobil: 9208 9207 

Betty D.Stensgård, sekretær
E-post: Stensgard@ikava.va.no

Medlemskommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord,

Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,

Marnardal, Sirdal, Songdalen, 
Søgne, Vennesla,

Åseral, Vest-Agder fylkeskommune
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I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

HORDALAND IKS

BERGEN BYARKIV

REPRESENTANTSKAPSMØTE OG KONTAKTSEMINAR
Kontaktseminaret i år går føre seg på Stord Hotell, Leirvik, den 20. - 21. april.
Representantskapsmøtet blir same stad den 21. april.

Seminaret i år har to tema:  
Kommunal organisering og arkiv
Offentlighet i kommunen

Det første temaet tek opp i seg spørsmålet kring kommunale tenester i nye organisasjonsformer, og 
kva med arkiva ?Det andre temaet tek opp forslaget til ny offentleglov - hovudtrekk og konsekvensar f
or arkivpersonale.

ARKIVPLAN
Det er etterspurnad etter opplegget IKAH kan presentera for elektronisk arkivplan i kommunane.  
Stadig fleire kommunar set i gong arbeidet med dette.

ORDNINGSARBEID
Ordninga av arkivet etter tidlegare Hålandsdalen kommune i noverande Fusa kommune er straks 
sluttført og katalogisert, og arbeidet med ordning av tidlegare Strandvik kommune tek til ut på våren.
Ordninga og katalogiseringa av arkivet etter Voss kommune og er straks sluttført, og arkivet etter 
tidlegare Vossestrand kommune vil vera ferdig ordna og katalogisert til sommaren.
Deler av ferdige arkivkatalogar er lagt ut på våre nettsider.  Sjå www://hordarkiv.hl.no, under 
Kommunal historie. 

ÅRET 2004 I KORTE TREKK: 
2004 ble et merkeår for Bergen Byarkiv, med flere store begivenheter i byens arkivhistorie. De lenge 
etterlengtede nye lokalene på Kalfaret ble tatt i bruk i juni, og prosessen med å flytte inn alle arkivsakene
vil pågå helt til høsten 2005. Det er 17.000 hyllemeter arkivsaker og 2000 hyllemeter bøker som flyttes. 
De nye lokalene er svært formålstjenlige og tilfredsstiller alle forskriftsmessige krav. 

For det andre besluttet Byrådet å opprette et Sentralarkiv for byrådsavdelingene. Opprettingen startet
sommeren 2004, og enheten er organisatorisk lagt til Byarkivet v/fagsjef for moderne arkiv.
Arkivplanarbeidet er blitt lagt over på internett, og kommunens arkivplan finnes nå på nettstedet 
www.arkivplan.no  

For det tredje ble Bergen kommunes nye felles fotoarkivsystem, BKBilde lansert 1.desember. 
Utrulling av systemet vil skje i 2005.

Organisasjonsomleggingen sommeren 2004, med bl.a. nedlegging av bydelene og mye omflytting i 
rådhuset har medført  mye arbeid for Byarkivet. Store arkivmengder måtte tas imot, ordnes og registreres.
Til sammen er det tatt imot godt over 1000 hyllemeter arkivsaker dette året. I tillegg til bydelene nevnes
også enheter innenfor rådmannens avdelinger, Oppmålingsavdelingen, Legevakten. Av privatarkiver 
nevnes spesielt det store arkivet etter Mjellem & Karlsen.

Etterspørselen etter Byarkivets materiale øker. Spesielt har pågangen knyttet til erstatningsordningen 
for barnehjemsbarn vært merkbar. 2,5 årsverk har medgått til fremfinning av dokumentasjon til dette.

AV NYHETER I 2005 KAN NEVNES:
Sentralarkivet startet opp 1.1. med 8,5 stillinger. Fra 1.4. blir også Byrådsavdeling for byutvikling med i
Sentralarkivet, det vil si at alle byrådsavdelingene og en del av de underliggende enhetene er med i ord-
ningen. Antall stillinger ved Sentralarkivet øker dermed til ca 20. Totalt er det da ved Byarkivet 34 stillinger. 

Arbeidet våren 2005 konsentreres videre om flytteprosessen som nå er kommet godt over halvveis, samt
forberedelser til den offisielle åpningen av de nye lokalene 16. juni. 

Adresse:
Årstadveien 22, 5009 Bergen
Tlf: 55 30 60 90  Faks: 55 30 60 95
E-post: ika@hordarkiv.hl.no
Heimeside: www.hordarkiv.hl.no

Personale:
Jorunn Dobbe, arkivsjef 
Tel. 55 30 60 91
E-post: jorunn.dobbe@hordarkiv.hl.no
Jan Tore Helle, arkivar Tlf. 55 30 60 90
E-post:  jan.tore.helle@hordarkiv.hl.no
Randi Krüger, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 97 
E-post: randi.krueger@hordarkiv.hl.no
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 93
E-post: aase.stroemme@hordarkiv.hl.no

Medlemskommunar:
Askøy, Austevoll, Austrheim, Bømlo,
Eidfjord, Etne, Fedje, Fjell, Fitjar, Fusa,
Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad,
Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen,
Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger,
Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang,
Ulvik, Vaksdal, Voss,  Øygarden

Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 76, 5018 Bergen
Faktuaadresse:  Bergen kommune, LRS, 
Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 62 83 Telefax:  55 56 62 82
Epost: 
post.byarkivet@bergen.kommune.no
Nettsider:
http://www.bergen.kommune.no/byarkivet/
http://www.oppslagsverket.no

Personale:
Administrasjon:
Arne Skivenes, byarkivar
Marit Andersen, konsulent 
Moderne arkiv:
Karin Gjelsten, fagsjef
Phat Di Duong, spesialkonsulent
Dessuten Sentralarkivet med 9 
konsulenter og 3 midlertidig ansatte
Foto og digitalisering:
Anne Louise Alver, avdelingsleder
Rune Kilen, rådgiver
Formidling og publikumsbetjening:
Mona Nielsen, avdelingsleder
Åsta Vadset. arkivar
Marit Haugland, konsulent
Edna Olaug Kallset, rådgiver
Depot og katalog:
Knut Geelmuyden, avdelingsleder
Paul Lossius, bokbinder
Per Meyer, typograf
Bjørn Borlaug, saksbehandler
Tiankham Johannesen, renholder
Asbjørn Methlie, bokbinderassistent
Privatarkiver/LAB:
Terje Haram, avdelingsleder
Birger Haugdal, arkivar
Prosjektmedarbeidere:Aslak Wiik, 
Kristin Kjos, Anders Nilsen, Stig Brunstad,
Tor Jarl Knutsen, Bjarne Medbye, Ine
Merete Baadsvik, Ragnhild Botheim,
Knut Skeie Alsaker, Ousmane Kabo, Eva
Troy, Oddbjørn Berntsen
Sivilarbeidere: Olav Mjelde, Marius
Holmefjord, Øyvind Solberg
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I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

TRØNDELAG IKS

ARKIVDEPOT
I løpet av 2004 deponerte alle dei 12 kommunane med depotavtale for papirarkiv mesteparten av sine el-
dre arkiv. I løpet av 2005 vil ein byrja ta inn arkiv frå etter 1965. 10 kommunar deponerte samla om lag 70
hm personarkiv i løpet av 2004. 10 kommunar har deponert til saman 13 datasett el-arkiv. Ein har også
teke i bruk lesesal i tilknyting til arkivdepotet. 

ARKIVPLAN
16 kommunar er no i gang med å leggje inn informasjon i elektronisk arkivplan.

ELDRE ARKIV
Eldre arkivmateriale frå fleire kommunar har vorte ordna og registrert. På heimesida kan ein søkje i arkiv-
katalogane over dei registrerte, eldre arkiva frå til saman 22 kommunar.

ULIKE PROSJEKT
IKA tek del i nasjonale prosjekt knytt til el-arkiv og elektronisk arkivplan.
IKA har vorte utpeika som koordinerande organ for privatarkiv i Møre og Romsdal og vil i 2005 arbeide
for å etablere ei privatarkivteneste for fylket.
IKA har fått ansvaret for oppretting og koordinering av Kulturnett Møre og Romsdal; ein felles internett-
portal med kulturinformasjon frå heile fylket. Lansering våren 2005. 
IKA vil markere jubileet for unionsoppløysinga i 1905 med ei større nettutstilling med avfotograferingar
og avskrifter av ymse arkivkjelder.
IKA har fått stønad for å gjennomføre ei kartlegging av fiskerihistoriske arkiv i løpet av 2005.

PERSONALE
Torun Soknes er tilbake etter permisjon frå mai 2005. Åge A. Nielsen og Maria Mohammed er prosjektar-
beidarar på deltid. 

DEPOT FOR ELEKTRONISKE ARKIVER
Vi kjører for tiden et kartleggingsprosjekt som har vart fra høsten og som skal avsluttet på forsom-
meren, der vi besøker medlemmene våre og samler inn statusen til systemene som skal avleveres til oss.
Når kartleggingen er ferdig vil vi ha en oversikt over avleveringer som er ventet de nærmeste årene, og
når halve prosjektet er gjennomført har vi funnet ca 30 arkiver vi kan forvente avleveringer fra i nær-
meste framtid. Vi har også behandlet flere tidligere uttrekk med en pilotversjon av OpenARMS (depot-
verktøy for elektroniske arkiver som er under utvikling), og resultatene fra dette er lovende.

DEPOT FOR PAPIRBASERTE ARKIVER
Etter at vi har mottatt Røros kommunes historiske arkiv og en del privatarkiv, er bestanden av papir-
baserte arkiver er nå kommet opp i omkring 2180 hyllemeter. Prosjekter som er under arbeid er Frosta
og Holtålen kommuners arkiver. I tillegg til formidling fr adeponert materiale arbeides det med kart-
legging av lokal- og privatarkiver.

KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET
Planlagte kurs og tilbud ligger ute på våre hjemmesider.

PERSONALE
Merete Brenn startet hos oss i desember i fjor, og arbeider med ordning av Holtålen kommune. 
Arnt Hokseggen begynte i februar å arbeide med ABM-us kartlegging av lokal- og privatarkiv i Sør-
Trøndelag. Randi Leistad begynte i mars og arbeider for tiden med grovordning av arkiv.
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Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks

Maskinistgata 1
(Varelevering kjørebro G)

7042 TRONDHEIM
Tlf: 73 50 18 90

www.ika-trondelag.no

Personale:
Kari Remseth, daglig leder

Tlf: 73 50 18 90/ 92 60 61 18
e-post: kari.remseth@ika-trondelag.no

Gro Merete Løkvoll, arkivkonsulent
Tlf: 73 50 18 92/ 90 04 58 99

e-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no
Lin Øiesvold, konsulent

Tlf: 73 50 18 927 95 21 55 07
e-post: lin.oiesvold@ika-trondelag.no

Ståle Prestøy, IKT-rådgiver
Tlf: 73 50 18 91/ 90 05 57 08

e-post: stale.prestoy@ika-trondelag.no
Jens Rønning, arkivar/ rådgiver

Tlf: 73 50 18 93/ 92 28 73 51
e-post: jens.ronning@ika-trondelag.no

Medlemskommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Levanger,

Lierne, Malvik, Melhus, Meråker,
Midtre Gauldal, Mosvik, Namsskogan,
Oppdal, Orkdal, Røros, Røyrvik, Selbu,

Skaun, Steinkjer, Stjørdal, Tydal,
Verdal, Ørland

Adresse hovudkontor:
Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund

Tlf: 70 13 44 40 Faks: 70 13 44 41
e-post: postmottak@ikamr.no 

Heimeside: http://www.ikamr.no/
Adresse avdelingskontor:

Rådhuset, Kaibakken 2, 
6509 Kristiansund Tlf: 71 58 61 39

E-post:
postmottak.kristiansund@ikamr.no 

Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar

Tlf.: 70 13 44 42 Mob: 971 88 903
E-post: arnt.ola.fidjestol@ikamr.no
Torun Segtnan Soknes, arkivkons.

E-post: torun.soknes@kamr.no
Mads Langnes, arkivkonsulent

Tlf.: 70 13 44 45
E-post: mads.langnes@ikamr.no

Rolf Petter Waage, IKT-arkivar
Tlf.: 70 13 44 43

E-post: rolf.petter.waage@ikamr.no
Tonje Ramse Trædal, arkivkonsulent,

Tlf.: 70 13 44 44
E-post: tonje.ramse.traedal@ikamr.no 

Liv Randi Foss, 
Kulturnett Møre og Romsdal, 

Tlf.: 70 13 44 46
E-post: liv.randi.foss@ikamr.no  

Medlemskommunar:
Aukra,  Aure, Averøy,  Frei, Giske,
Gjemnes, Halsa,  Haram,  Hareid,

Herøy, Kristiansund,Midsund,  Nesset,
Norddal, Rauma, Rindal,  Sande,
Sandøy,  Skodje, Smøla, Stordal,

Stranda,  Sula, Sunndal,  Surnadal,
Sykkylven,  Tingvoll,  Tustna ,

Ulstein,  Vanylven , Vestnes,  Volda,
Ørskog,  Ørsta, 

Møre og Romsdal fylke

                                       



F Y L K E S A R K I V E T  I

SOGN OG FJORDANE
I januar 2005 starta bygging av nytt magasin. Dette vil gje arkivet 10.000 hyllemeter. Bygget vil 
stå ferdig i desember 2005. Magasinet skal hysa fylkeskommunalt, kommunalt og ikkje-offentleg
arkivmaterialet frå heile fylket. Det skal og vera felles arkivdepot for dei kommunane som 
ynskjer å gå inn på ei slik ordning. 

ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har peika ut Sogn og Fjordane fylke
som prøveregion for nettbasert kulturformidling. Sogn og Fjordane får 1 million i årleg tilskot i
2005, 2006 og 2007. Målet med prosjektet er å utvikla og prøva ut ulike former for nettbasert 
kulturformidling som kan ha overføringsverdi til andre delar av landet. Innhald, tenester og 
brukarar skal stå i fokus. Arkivet, biblioteka, musea og resten av kultursektoren har mykje og by
på, og dei neste 3 åra skal me løfta dette arbeidet til ei god og målretta tenesta for folk i fylket.

Fylkesarkivet har no sluttført prosjektet der vi gjer arkivmateriale knytt til 1905 tilgjengeleg på
Internett. Det er laga artiklar for kvar kommune der vi presenterer lokale hendingar og arkiv-
materiale som kan nyttast i arbeid med 1905.  Kvar kommune vil få tilsendt ei informasjonspakke
med kring 65 artiklar om 1905 i fylket. Dei vil få  eit breitt utval av foto, ei omfattande samling 
avskrifter av ulike kjelder og avisartiklar. Dei vil og få digitale kopiar av 1905-stoff i alle avisene 
i fylket. 

Kommunearkivordninga held for tida kurs i arkivplan.no. Den årlege kontaktkonferansen går av
stabelen 30. og 31. mars og i år er det over 70 deltakarar på konferansen. Temaet er depot og 
avlevering. Ei anna hovudoppgåve i år er kartlegging av arkivbestand i kommunane, og i samband
med dette vil me vitja alle kommunane i fylket.

KONTAKTSEMINAR 05.-06. APRIL
Årets kontaktseminar tar for seg temaene ”Bevaring” og ”Formidling”. Første dag er satt av til be-
varingsmysteriet, som vi trygt overlater til Karin Gjelsten å sette oss inn i. Dagen etter skal statsarki-
var Astrid Løvlien se mer på problemstillingen rundt: ”Arkivdepot, formidling av offentlige arkiv:
Formålet med arkivloven er at arkiv skal bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Hva
med kommunale arkiv i den sammenhengen?”
Vi får også et innlegg i formidlingsdebatten fra en engasjert lokalhistoriker; Anfinn Myrvang. Han
skal ta for seg synspunkter på diverse arkiv sett fra en lokal(historisk) brukers side. Hobbyhistorikere
har også behov for å grave i kildemateriale, av forskjellig art. Hvordan oppfattes tilgjengelighet /
ordning / bruk av slikt materiale, i en "vanlig" brukers øyne. Kanskje får fagmiljøet noen utfor-
dringer å ta med seg videre? 

VANDREUTSTILLING OM UNIONSOPPLØSNINGEN:
Arkiv i Nordland, Fylkesbiblioteket i Nordland, og Museumskonsulenten legger nå siste hånd på ut-
stillinga som skal vandre over hele Nordland. 20. april åpner Hans Majestet Kong Harald fylkeskom-
munens vandreutstilling om unionsoppløsningen. Helgeland Museum er vertskap for lanseringen av
vandreutstillinga som starter sin vandring på Vega 20. april. 
Utstillinga beskriver de politiske begivenhetene i 1905 sett fra nordlendingenes ståsted. Langt unna
forhandlingsbordene i Kristiania, Stockholm og Karlstad, og med nære forbindelser til nabolandet
gjennom industri, gruvedrift og handel, viser utstillingen likevel at nordlendingenes engasjement
for unionsoppløsningen og kampen for fedrelandet ikke sto tilbake for det man så i andre deler av
landet. 

A R K I V  I

NORDLAND

Adresse: 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,
6863 Leikanger,Tlf: 57656400 Faks: 57656101
E-post: postmottak.sffarkiv@sf-f.kommune.no
Tilsette:
Gunnar Urtegaard, fylkesarkivar, tlf 57656401, 
e-post gunnar.urtegaard@sf-f.kommune.no
Randi Melvær, sekretær/stadnamn, tlf: 57656400,
e-post: randi.melvar@sf-f.kommune.no
Oddvar Natvik, utvandring/pers.data/fotovern, 
tlf: 57656405, 
e-post: oddvar.natvik@sf-f.kommune.no
Hermund Kleppa, Kulturhistorisk Atlas og
Leksikon og prosjekt, tlf: 57656402, 
e-post: hermund.kleppa@sf-f.kommune.no
Øystein Åsnes, musikkarkivar, tlf 57656404 , 
e-post: oystein.asnes@sf-f.kommune.no
Snorre Øverbø, fagleiar og arkivar – 
fylkeskommunale arkiv, tlf: 57656403, 
e-post: snorre.d.overbo@sf-f.kommune.no
Karianne Schmidt Vindenes, arkivar 
- kommunale arkiv, tlf: 57656406, 
e-post: karianne.schmidt.vindenes@sf-f.kommune.no
Ole Stian Hovland, arkivar - kommunale arkiv, 
tlf: 57656409, 
e-post: ole.stian.hovland@sf-f.kommune.no
Gunnar Yttri, arkivar - fylkeskommunale arkiv,
(permisjon ut 2005)
Berit Selseng, registrator, tlf: 57656407, 
e-post: berit.selseng@sf-f.kommune.no
Arild Reppen, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124,
e-post: arild.reppen@sf-f.kommune.no
Kjerstin Risnes, prosjektleiar for Fjellatlas 
(engasjement), tlf: 57 65 64 00
e-post: kjerstin.risnes@sf-f.kommune.no
Kari Johanne Bondevik, prosjektmedarbeidar
(engasjement), tlf: 57 65 64 18, 
e-post: kari.johanne.bondevik@sf-f.kommune.no
Kari Ann Norum, prosjektmedarbeidar 
(engasjement), tlf: 57 65 62 09, 
e-post: kari.ann.norum@sf-f.kommune.no
Asbjørn Ness, sivilarbeidar, tlf: 57 65 64 00, 
e-post: asbjorn.ness@sf-f.kommune.no
Medlemskomm. i  kommunearkivorninga:
Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Eid,
Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen,
Hornindal, Hyllestad, Høyanger, Jølster, 
Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Selje, 
Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy, Årdal, 
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Adresse:
Høgskolen i Bodø, 8049 BODØ
Telefon 75 51 75 77 og faks 75 51 75 78
E-post: ain@hibo.no
Hjemmeside: http://ain.hibo.no

Ansatte
Inge Strand, leder
Ketil J. Alsos, arkivar, privatarkiv
Hanne O. Johansen, sekretær
Kari A. Kleve, arkivar, kommune
Tone-Lise Fische, arkivar, fylkeskommune
Solveig L. Jensen arkivar/it-ansvarlig
Nansy M. Schulzki, arkivar, kommune
Unni Kymre, arkivar, kommune (vikariat)
Finn Myrvang, prosjektleder/navnekonsulent,
Stadnamnprosjektet 

Medlemskommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Evenes,
Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Lurøy,
Lødingen, Meløy, Nesna, Røst, Saltdal, 
Skjerstad, Steigen, Sørfold, Tjeldsund, 
Træna, Tysfjord, Vega, Værøy

Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)
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TROMS (IKAT)

I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

FINNMARK
NYE MEDLEMMER
IKAF har den glede å kunne ønske to nye kommuner vel-kommen som medlemmer. 
Deanu Gielda/Tana kommune og Sør-Varanger kommune har meldt seg inn fra 1.januar 2005.
IKAF kommer til reise på kartleggingsbesøk i begge kommu-nene samt å utarbeide et 
opplæringsopplegg i samarbeid med kommunene basert på tidligere holdte kurs.

KARTLEGGING ELEKTRONISKE SYSTEM
IKAF vil videreføre kartleggingen av elektroniske arkiv som ble startet i høst. 
Vi regner med å ha innhentet svar fra alle våre medlemskommuner i løpet av våren.

ARKIVPLAN
Mange kommuner ønsker å ta i bruk den elektroniske arkiv-planmalen. IKAF har startet to arkiv-
planprosjekt, ett i vest og ett i øst. Prosjektet blir organisert slik at hver enkelt kommune jobber
med egen arkivplan og IKAF avholder samlinger der kommunene møtes. På disse samlingene får
en veiledning og opplæring i bruk av verktøyet samt at en får tatt opp ulike ar-kivfaglige pro-
blemstillinger som dukker opp underveis. I vest består gruppen av kommunene; Loppa,
Porsanger, Nordkapp og Karasjok. Oppstartsmøte ble avholdt den 17. og 18. febru-ar. Foreløpig
består gruppa i øst av Berlevåg og Vardø, men vi har håp om å få med de to nye medlemmene
samt ett par til. Oppstart vil bli i løpet av våren.

KOMMUNEBESØK
IKAF ble etablert i 1998 og i den forbindelse ble det foretatt arkivbefaring i alle medlems-
kommunene. Dette er nå 5 år siden og vi synes det er på tide med en ny kartleggingsrunde 
for å utarbeide en ny statusrapport over arkivsituasjonen i våre medlemskommuner. 
Denne våren besøker vi fem kommuner, deriblant Vadsø, Loppa og Nesseby.

ARKIVDEPOTPROSJEKT
IKAF fortsetter utredningen av mulige lokaler og kostnader. Saken legges frem for årsmøte 2005.

ARKIVDEPOT
Deltakende kommuner kan nå bruke IKAT som arkivdepot for papirbaserte arkiver. 

ORDNING AV ELDRE OG AVSLUTTET ARKIV
Arkivmateriale fra Trondenes/Harstad, Lyngen, Berg, Salangen og Lavangen er hentet inn
til ordning. I løpet av året vil arkiver bli hentet fra Dyrøy, Storfjord, Balsfjord og Sørreisa.

ARBEID MED PERSONREGISTRE
IKAT tar jevnlig imot avleveringer av kommunale personregistre, og ordningen fortsetter i
samme spor. Det arbeides med å utvikle arkivfaglige rettledninger for alle kommunale ar-
kivskapere som har personregistre. Rettledningene skal legges ut  på våre nettsider.

ARKIVPLANLEGGING
IKAT er for tiden involvert i arkivplanprosjekt i 3 kommuner: Lenvik, Målselv og Kåfjord.
Lavangen, Bjarkøy, Balsfjord og Sørreisa står på venteliste og vil få startet opp prosjekter
så snart IKAT har ledig kapasitet. Systemet Elektronisk arkivplan vil bli prøvd ut i løpet av
2005. Kåfjord kommune er i gang med elektronisk arkivplan.

KURS OG OPPLÆRING
Kontaktseminaret vil denne våren bli arrangert i mai. Kontaktseminaret vil omfatte flere
temaer, blant annet innsyn og bruk av arkiver samt problemstillinger som omhandler 
depot/fjernarkiv.  De regionale felleskursene til høsten vil ha antakelig ha behandling av
personalarkiv som tema . Oversikt over hvilke kurs som kan bestilles finnes på våre 
hjemmesider.
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Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø 

9293 Tromsø
Tlf: 77 67 69 80

Faks: 77 67 65 20
E-post: interkom@online.no

Hjemmeside:
http://www.ikatroms.no

Ansatte:
Hilde E. Bjørnå (arkivsjef)

Mobil: 90 13 75 35
E-post: hild-elv@online.no

Harald H. Lindbach (arkivar)
Mobil: 91 81 33 15

E-post: haraldli@online.no

Frøydis Antonsen (arkivkonsulent)
Mobil: 91 81 06 49

E-post: froydisa@online.no

Wenche Haug Andersen (arkivkon-
sulent, vikar)

Mobil: 92 29 39 43
E-post: w-hander@online.no

Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Bjarkøy,

Dyrøy, Gáivuona/Kåfjord,
Gratangen, Harstad, Ibestad,

Karlsøy, Kvænangen, Lavangen,
Lenvik, Lyngen, Målselv, 

Nordreisa, Salangen, Skånland,
Storfjord, Sørreisa, Torsken, 

Tranøy

Postadresse
c/o Porsanger kommune, 

Rådhuset, 9712 Lakselv 

Kontoradresse
Gamle herredshuset,

Meierivn. 2, 9700 Lakselv
Tlf. 78 46 46 60/ 78 46 30 60 

Telefaks 78 46 47 55 
E-post: ikaf@ikaf.no

Internett: www.ikaf.no

Personale 
Hege Sætrum Kenny, daglig leder

Marion J. Sørensen, arkivkonsulent

Medlemskommuner
Berlevåg
Båtsfjord

Deanu - Tana
Gamvik

Hammerfest
Kárásjohka - Karasjok

Kvalsund
Loppa
Måsøy

Nordkapp
Porsanger

Sør - Varanger
Unjargga - Nesseby

Vadsø
Vardø
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