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En av grunnpilarene for et arkivdepot er sikkerhet. Arkivsakene skal være sikret
for fremtidlige brukere i kamp mot tidens tann, uforsvarlig omgang med ild og
vann og andre typer fysiske farer. Men, arkivsikkerhet er mer enn dette.
Informasjonen i arkivene skal også være sikret mot urettmessig bruk.
Arkivarene må derfor ha gode kunnskaper om hva ”urettmessig bruk” er for
noe.
Det ble en gang i tiden hevdet at personvern var det samme som å bli glemt.
Arkivene inneholder materiale om både rettigheter og plikter. Det er derfor
langt fra gitt at det er en fordel å bli glemt. Avlevering ”til godkjent arkivinstans” var da løsningen framfor kassasjon for å sikre disse arkivene.
Hele ansvaret for innsyn og bruk ble med dette overlatt til arkivarene ved
arkivinstitusjonene.
Med den moderne IT-hverdagen har begrepet arkivsikkerhet tatt enda ett
skritt videre. Vi har snart alle opplysninger inne i datanettverk der tilgjengelighet bare er noen tastetrykk borte. Vi stoler på brannmurer og tilgangskoder.
Vi legger journalopplysninger ut på nettet. Mulighetene for å gjøre feil er store
og konsekvensene av feilene kan bli alvorlige. I den nye arkivarrollen skal vi
både beherske arkivkunnskap, juss og IT-teknologi. Mon ikke dette er litt for
store krav til en vanlig arkivar?
Utdannelse må være løsningen. Fremtidens arkivarer må ha spesialkunnskaper på tvers av disse fagområdene. Dette må gjøres på et høyere plan
enn de nåværende tilbudene. Arkivaren må lære å bli dataingeniør og dataingeniøren må lære å bli arkivar. Bare ved å forene dette vil fremtidens arkiver
ha en mulighet for å utvikle seg til et høyere nivå.
I en verden i forandring har vi igjen opplevet at et kommunalt ansvarsområde har blitt statlig. Det var forliksrådene denne gang. Ved overgangen
nyttår som var skulle politiet ha med seg arkivene fra de siste ti år til utlån.
Ellers er arkivene før overgangen kommunalt ansvar. Slike endringer av
forvaltningstilknytning har vi hatt mange av de siste årene, la oss håpe at de
ansvarlige vil ta noen lærdommer om hvordan arkivene skal håndteres på best
mulig måte etter hvert.
Vi vil til slutt takke avtroppende riksarkivar John Herstad for innsatsen og
samarbeidet med kommunal arkivsektor gjennom årene. Han går av for aldersgrensen til sommeren og stillingen er allerede utlyst.

Arkheion er medlemsblad for de interkommunale arkivene i Norge. Vi er 15 medeiere som
representerer 17 av landets fylker. Bladet tar
sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor i landet.
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IKA TROMS
TEKST: FRØYDIS ANTONSEN

DEPOTAVTALER
- SIKRING OG TILGANG
Sikring og bevaring av arkiv er en forutsetning for at arkivene skal være tilgjengelige nå og i framtiden. Dette
kan karakteriseres som arkivdepotets viktigste oppgaver. Å sikre arkiv blir i denne sammenheng et begrep som
favner om de fleste oppgavene i et arkivdepot.

IKA Troms ble opprettet i 1992, og har siden oppstarten
utført depotoppgaver for sine medlemskommuner, blant
annet gjennom ordning og katalogisering og gjennom
betjening av brukerforespørsler.
Siden 1999 har IKA Troms fungert som depot for kommunenes personregistre, og i 2003 fikk medlemskommunene tilbud om arkivdepot for eldre og avsluttet papirarkiv.
Deponering av personregistre og avlevering av eldre papirarkiv reguleres i to separate avtaler. Vi skal her se på
enkelte punkter i depotavtalene i forhold til begrepene
sikring og tilgang.
DEPOTAVTALE OG ARKIVANSVAR

Da arkivlov med forskrift trådte i kraft i 1999 var ordningen med kommunale arkivdepot en nyhet. Arkivforskriften
gir kommunene to valgmuligheter; kommunen kan opprette egne ordninger for arkivdepot eller den kan overføre
depotoppgaver til en interkommunal depotordning.
Uansett hvilket valg kommunene finner mest hensiktsmessig, må kravene i arkivlov og forskrift etterleves.
Som et minimum skal ansvaret for eldre og avsluttet arkiv
plasseres et sted, man skal ha til rådighet nødvendige
arkivlokaler for å oppbevare arkivene, samt at man
etablerer rutiner som ivaretar de spesifiserte kravene til
arkivdepot.
Depotavtalen om avlevering av eldre papirarkiv fra
kommunene til IKA Troms, trekker opp grensene for
arkivinstitusjonens og kommunens ansvarsområder.
Avtalen kan leses i sin helhet på våre hjemmesider
www.ikatroms.no.
Til forskjell fra de statlige arkivinstitusjonene overtar
ikke en kommunal arkivinstitusjon eiendomsretten til de
kommunale arkivene. I følge kommuneloven er arkivansvaret en del av det overordnete administrative ansvaret

som er pålagt administrasjonssjefen. Dette ansvaret omfatter alle kommunale arkiv, også arkivene som skal overføres eller er overført til depot. Kommunestyret har ansvar
for at kommunens arkivordning fungerer og har tilstrekkelige ressurser. Ved avlevering er det depotinstitusjonen
som overtar det løpende ansvar for arkivene.
ARKIVLOKALET

Gjennom depotavtalen er IKA Troms ansvarlig for at arkivmaterialet sikres fysisk i lokaler som oppfyller kravene i
arkivforskriften §§ 4-1 til 4-9. Eldre og avsluttet arkiv
(depotarkiv) skal plasseres i spesialrom for arkiv. Her skal
arkivmaterialet oppbevares i uoverskuelig framtid, og oppbevaringsforholdene er avgjørende for hvordan materialet
holder seg over tid. Arkivlokalet skal ha en slik standard at
det verner materialet mot vann og fukt, brann og skadelig
varme, skadelig påvirkning fra klima og miljø samt mot
innbrudd og ulovlig tilgang. For å hindre uhjemlet tilgang
til sensitivt og taushetsbelagt arkivmateriale, skal det være
regler for hvem som har tilgang til arkivlokalene. Bare
arkivdepotets personale skal ha en slik tilgang.
Kravene i arkivforskriften omfatter mange bygningstekniske forhold. En forutsetning for driften, er at det
føres jevnlig tilsyn for å kunne sette i gang tiltak hvis
man oppdager at arkivmaterialet tar skade av forhold i
arkivlokalet.
AVLEVERING, ORDNING OG KATALOGISERING

Kommunen skal sørge for at eldre og avsluttet arkiv blir
avlevert når de er ca. 25-30 år gamle. For å sikre arkivene
slik at det blir bevart og gjort tilgjengelige, må de være
ordnet og katalogisert. Arkiv som skal avleveres skal i følge
arkivforskriften være kassasjonsbehandlet, ordnet og listeført før det avleveres til depot. Ansvaret for dette tillegges
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arkivskaperen. I depotavtalen er det imidlertid åpnet for at
arkivdepotet skal kunne påta seg denne oppgaven. Ordning
og katalogisering av kommunenes arkiv for perioden 18371980, utfører IKAT for alle kommunene og er uavhengig av
om det er inngått en egen depotavtale.
Arkivkatalogen er inngangen til arkivene i depot for både
brukere og arkivansatte. Arkivstykkene og deres innhold skal
kunne identifiseres. Katalogen er sluttproduktet av en
ordningsprosess, og i tillegg til de nødvendige opplysninger
en katalog må inneholde, vil det også finnes informasjon om
arkivmaterialet som oppdages under ordning.
Den depotkunnskapen som tilegnes under ordning av arkiv
gir opplysninger om bl.a. hvordan et arkiv har oppstått, hvilke
rutiner som har vært gjeldende for arkiveringen, hvilken type
dokumentasjon man kan finne i en gitt arkivserie osv. Under
ordning av arkivet til et skolestyre kom det fram at dokumentasjon om tilrettelagt undervisning og særskilte hjelpetiltak
for elever i grunnskolen var arkivert i skolestyrets saksarkiv.
Dette var så sent at personregisterloven var trådt i kraft, og
man kunne forvente å finne denne typen dokumentasjon i et
personregister med mappe for alle elever med behov for
spesielle tiltak. I dette og lignede tilfeller er den informasjon
som kommer for dagen under ordning av arkiv særdeles
viktig. Med tanke på eventuelle henvendelser om innsyn i og
framskaffelse av rettighetsdokumentasjon er den avgjørende.
Kontinuerlig kvalitetssikring samt klare og tydelige ordningsrutiner er nødvendig for å sikre at slik kontekstinformasjon
blir bevart.
Ordningsarbeid innebærer en rekonstruksjon av arkivsystem og kommuneorganisasjon. I tillegg medvirker ordningsarbeidet til en fysisk sikring av arkivmaterialet. Smuss,
plast, binders fjernes for å hindre nedbryting av papir, syrefrie
omslag benyttes i samme hensikt. Hvis deler av arkivmaterialet er så ødelagt at det må konserveres før det kan brukes,
framgår dette av arkivkatalogen.

fra depot, åpningstider, hvordan man behandler henvendelser
via telefon eller e-post, hvor lang behandlingstid publikum
kan regne med osv. Faste rutiner for hvordan man behandler
henvendelser øker tryggheten både for arkivpersonale, arkivmateriale og brukere.
I henhold til depotavtalen, skal kommunen på sin side
sørge for at det utpekes en instans som står ansvarlig for å
håndtere tilbakelån av arkivmateriale for bruk i administrasjon og/eller av publikum, og for å støtte IKA Troms i formidlingsarbeidet. Utlån av arkivmateriale fra arkivdepot til
kommunene reguleres for øvrig av bestemmelsene i normalinstruksen.
Ved utlån av arkivmateriale på lesesal må det tas høyde for
at originale arkivdokumenter som regel kun finnes i ett
eksemplar. Man må sørge for at arkivmateriale ikke blir
skadet, ødelagt eller fjernet i forbindelse med bruk.
Originalmateriale skal bare gjøres tilgjengelig under tilsyn
fra arkivdepotet.
For å bevare og sikre arkivene ved bruk må det finnes en
oppdatert depotoversikt som viser arkivbestand, plassering og
tilvekst. Framfinning av og tilgang til arkivmateriale i arkivdepot forutsetter at det finnes en ajourført depotoversikt
med opplysninger om hvilke arkiv som finnes i arkivdepotet,
hvordan de er ordnet, hva de inneholder, hvor det er plassert
(reol, fag og hylle), og om det er opplysninger i arkivene som
er unntatt offentlighet og eventuell opphevelse av sperringen. Det forutsettes at personalet har gode kunnskaper om
innsynsrett, taushetsplikt og gradering.
Fremfinning av arkivmateriale kan være en komplisert
oppgave som krever høy kompetanse hos de ansatte.
Arkivkatalogen er et hjelpemiddel og en forutsetning for å
få tilgang til arkivene, men de fleste brukere vil ha behov for
veiledning - også for å forstå hvordan katalogen er utformet
og bygd opp. Den kompetansen personalet besitter, blant
annet gjennom ordningsarbeidet, både sikrer og øker
tilgangen til arkivene.

UTLÅN OG EKSPEDISJONSRUTINER

Et arkivdepot skal drive både aktivt og utadrettet. For at
dette skal skje må det etableres en publikumstjeneste, hvor
publikum får tilgang til arkivene i en betjent lesesal. En
publikumstjeneste skal kunne behandle og ta imot både
eksterne og interne henvendelser, samt veilede publikum i
bruk av det kommunale arkivmateriale. For å sikre behandlingen av forespørsler må det utarbeides skriftlige rutiner,
og disse rutinene må også inngå som en del av kommunens
arkivplan. Rutinebeskrivelsen bør inneholde regler for utlån
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EGEN AVTALE FOR DEPONERING AV PERSONREGISTRE

De siste årene har vi sett en eksplosiv økning i forespørsler om
innsyn i personregistre. De fleste forespørslene gjelder partsinnsyn. Ønsket om innsyn kan springe ut av et behov for
dokumentasjon, for eksempel for å søke staten om billighetserstatning, eller det kan være ut fra et ønske om å vite mer
om sin egen historie. For at enkeltmennesker skal kunne
ivareta egne rettigheter er opplysningene om hva en offentlig
etat har registrert og samlet av dokumentasjon særdeles viktig.

Depotavtale og
arkivansvar
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IKA Troms har siden 1999 vært depot for medlemskommunenes personregistre. Det er inngått egen avtale med
kommunene om deponering av personregistre. Dette er en
tjeneste som inngår i kommunenes driftstilskudd. I avtalen
om deponering, samtykker kommunene til at IKA Troms har
det løpende ansvar for behandlingen av deponerte personregistre.
Personregistrene skal i hovedsak overføres til depot 10 år
etter siste kontakt (siste innføring). Personregistre inneholder sensitive personopplysninger, og sikringen av slike
arkiver skal oppfylle bestemmelsene i arkivlov med forskrift
og personopplysningslov med forskrift. Arkivdepotet skal
påse at sikringstiltakene i personopplysningslovens §§ 13
og 14 blir gjennomført.
Kommunene er ansvarlig for overføring av sine personregistre. Arkivmaterialet skal være listeført og ordnet ved
avlevering. Under forberedelsene for avlevering får arkivskaper jevnlig veiledning. Det er utarbeidet en rettledning
for avlevering av personregistre som er lagt ut på våre
hjemmesider. Her blir alt fra listeføring til transport
gjennomgått.
Etter avlevering blir hver enkelt mappe registrert og
gjennomgått for å sikre en rask og trygg gjenfinning.
Avleveringen, og hver mappe i avleveringen, blir fortløpende
lagt inn i en sikret database. Ved forespørsler om innsyn kan
det søkes på navn og/eller fødselsdato - og nummer. Vi får
da informasjon om hvor personen er registrert - det vil si
kommune og arkivskaper samt hvilken boks mappen/journalen er lagt i. Hvis en person har mappe hos flere arkivskapere vil alle registreringene komme opp. Databasen gjør
det også mulig for arkivdepotet å finne dokumentasjon i de
tilfeller hvor en person har vært bosatt i flere kommuner.
Databasen er meldt til Datatilsynet i tråd med bestemelsene i
personopplysningsloven.
Utlån av mapper fra arkivdepot til arkivskaper krever gode
rutiner for å sikre at personopplysninger blir behandlet på
riktig måte. Forespørsler om utlån av mapper skal alltid skje
skriftlig. Her det skal gå fram hva som er formålet med
utlånet (f.eks. om det gjelder et partsinnsyn). Personmapper
skal alltid sendes rekommandert og returneres på samme
måte når saksbehandlingen er avsluttet. Personlig avlevering
er eneste alternativ til rekommandert forsendelse.
For å ha oversikt over hvor dokumentasjonen/mappen til
enhver tid befinner seg, og for å sikre at arkivenes indre

systematikk vedlikeholdes, føres det liste over alle utlånte
mapper/journaler. Listen har felter med dato for utlån, arkivskaper, formål med utlån og dato for retur. Oversikt over
mappene er nødvendig også for å sikre tilbakeføring til opprinnelig plassering.
Den dokumentasjon som etterspørres, finnes ikke alltid
samlet i en mappe som inngår i et personregister. En
utfordring for et arkivdepot er de tilfellene hvor det ikke
finnes noen mappe, at mappen mangler eller er kassert.
Kunnskapen om de kommunale arkivene kan være avgjørende for enkeltmenneskers tilgang til dokumentasjon.
Letingen skal ikke stoppe selv om det ikke finnes en mappe.
Søket må derimot utvides til å omfatte andre deler av arkivmaterialet. Det vil være forespørsler hvor både kommunalt,
statlig og privat arkivmateriale vil inneholde de opplysningene det søkes etter. Kunnskap om hva som oppbevares i
andre arkivinstitusjoner er i mange tilfeller nødvendig. Det
er derfor arkivdepotets samlede kunnskap som både sikrer
arkivmaterialet og gir publikum økt tilgang til arkivene. •
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IKA ROGALAND
TEKST:

SIGVE ESPELAND

«Jeg ønsker å få slettet mappa mi!»
ET PPT-EKSEMPEL

Hva gjør man og hvordan forholder man seg ved en kommunal arkivdepotinstitusjon
når man har dokumenter knyttet til følgende saksforhold liggende foran seg på skrivebordet:
En part som tidligere har vært utredet av kommunens PP-tjeneste i tidlig skolealder ønsker å få
slettet PPT-journalen sin som nå oppbevares i (inter)kommunalt arkivdepot, fordi
vedkommende føler at innholdet er belastende.

6

Hvis dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene
gir et åpenbart misvisende bilde etter slettingen, skal hele
dokumentet slettes.
Som en del av forespørselen formulerer Datatilsynet seg
gjerne på følgende måte: Tilsynet er bedt om å gi bistand til
den navngitte part for å få til sletting av dennes PPT-journal,
og i den forbindelse ber man om at arkivdepotinstitusjonen
kommer med en redegjørelse for hvorvidt formålet med l
agringen av PPT-journalen er oppfylt, eller om en annen
særlov hjemler lagringen, og i så fall hvilke bestemmelser
med tilhørende forklaring. Som sagt hva gjør en depotarkivar med en sak som dette?

Her bruker vi PP-tjenesten som eksempel, men man kan uten
vanskeligheter tenke seg denne problemstillingen overført
til andre typer klientmapper og personarkiv.
Forespørsler som dette kommer ofte via Datatilsynet, og
forut for henvendelsen til arkivdepotinstitusjonen ligger det
ofte en omfattende brevveksling mellom part, PPT og
Datatilsynet for å få til en sletting. Denne korrespondansen
ligger gjerne med i kopi. Forespørselen om sletting viser
oftest til § 28 i Personopplysningsloven hvor det heter:
Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis ikke personopplysningene
deretter skal oppbevares i henhold til arkivloven eller annen
lovgivning, skal de slettes.

ER FORMÅLET MED LAGRINGEN OPPFYLT?

Den behandlingsansvarlige kan uten hinder av første ledd lagre personopplysninger for historiske, statistiske eller
vitenskapelige formål, dersom samfunnets interesse i at opplysningene lagres klart overstiger de ulempene den kan medføre for den enkelte. Den behandlingsansvarlige skal i så fall
sørge for at opplysningene ikke oppbevares på måter som
gjør det mulig å identifisere den registrerte lenger enn
nødvendig. Den registrerte kan kreve at opplysninger som
er sterkt belastende for ham eller henne skal sperres eller
slettes dersom dette a) ikke strider mot annen lov, og b)er
forsvarlig ut fra en samlet vurdering av bl.a. andres behov
for dokumentasjon, hensynet til den registrerte, kulturhistoriske hensyn og de ressurser gjennomføringen av kravet
forutsetter. Datatilsynet kan - etter at Riksarkivaren er hørt treffe vedtak om at retten til sletting etter tredje ledd går
foran reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 § 9 og
§ 18.

Arkivdepotinstitusjonen kan ikke avgjøre om formålet med
lagringen av dokumentasjon etter saksbehandlinger i et
klientforhold er oppfylt. Dette må avgjøres av arkivskaper/arkiveier. En kommunal arkivdepotinstitusjon, f.eks. et
interkommunalt arkiv, ivaretar kun langtidsoppbevaringsfunksjonen av arkivmaterialet med hjemmel i § 5-1 i arkivforskriften for en kommune, og skal i utgangspunktet kun
oppbevare materiale som det er definert at skal bevares.
Evt. kassasjonsvurdering bør være gjort ute i forvaltningen
eller senest i forbindelse med overføring til arkivdepotinstitusjon. Spesielt for interkommunale arkivinstitusjoner
blir dette tydelig fram. Slike institusjoner skal på grunnlag
av et kontraktsforhold kun ivareta og forvalte arkivdepotoppgavene for sine eierkommuner ikke overta det formelle
eieransvaret for arkivene, dette ligger fortsatt i kommunen.
Det vil være et brudd med det grunnleggende kommunale
selvstyret i Norge å overføre eieransvaret for avsluttede
arkiver til et interkommunalt arkiv. Et kommunalt arkiv-
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depot, f.eks. hos et interkommunalt arkiv, kan altså ikke
svare Datatilsynet på om hensikten med lagringen er oppfylt. Spørsmålet bør helst finne sitt svar før dokumentene
havner i arkivdepot.
ANNEN SÆRLOVGIVNING HJEMLER LAGRINGEN ….

Men hva om spørsmålet om sletting av en mappe allikevel
kommer til kommunalt arkivdepot. Hva skal man gjøre da?
Hvordan skal man argumentere? Og hvordan skal man
begrunne fortsatt bevaring? Et viktig utgangspunkt her er
at i medhold av arkivloven § 9c, skal det innhentes uttalelse
fra Riksarkivaren før Datatilsynet fatter evt. vedtak om
sletting. Dette vil i korthet si at saken ikke kan kasseres før
den er ferdig utredet og avklart mellom overordnede
myndigheter. For en kommunal/interkommunal arkivdepotinstitusjon kan ikke foreta en sletting uten at det foreligger
hjemmel for dette. Hjemmel må enten finnes i eksisterende
regelverk eller som vedtak fattet av Datatilsynet som viser
til eller er vedlagt autentisk uttalelse fra Riksarkivaren.
Ut over dette kan den kommunale arkivdepot institusjonen begrunne fortsatt bevaring av PPT-journalen ut fra
følgende nåværende og mulig framtidig regelverk.
Eksisterende regelverk knyttet til bevaring/kassasjon sier
følgende (Riksarkivarens retningslinjer for arkivbegrensning
og kassasjon i kommunale arkiv) om PPT-journaler:
Kode:

Beskrivelse:

210.2

Pedagogisk veiledningstjeneste
Sentralt gitte regler og bestemmelser
kasseres når de erstattes av nye og for
øvrig oppbevares sentralt.

210.3

PP-tjeneste (Som ovenfor.)
(PP-tjenestens klientmapper kan
plasseres under 213.1)
Spesialundervisning/spesialskoler

213
213.1

Kassasjon (år):

Innmelding til spesialundervisning og
rapporter
Deretter bevares 20% etter de ovenfor
nevnte regler.

25

med hold av § 3-21 i arkivforskriften er det nedfelt et forbud for tjenestemenn og - kvinner til å medvirke til uhjemlet kassasjon. Tjenestemenn som foretar uhjemlet kassasjon
kan gjøres strafferettslig ansvarlig. Bestemmelsene om
kassasjon som det legges opp til for PPT-journaler i ovenfor
nevnte regelverk kalles utvalgskassasjon. Dette er en
metode som ikke er arkivfaglig tilrådelig, fordi:
• Grunnlaget for utvalget bør være stort (f.eks. 100.000
personer eller mer) ved hver virksomhet.
• Små virksomheter kan ha ingen klienter født på utvalgstidspunktene (vanligvis 1., 11. og 21. hver måned) eller
andre kriterier for utvalg som legges til grunn for å gjøre
et representativt utvalg på 20 % som skal bevares.
• I klagesaker kan man da få presedens givende mapper fra
andre personer hvis ens egen mappe er slettet - dette er
utilfredsstillende.
• Enkelte innvandrergrupper får ofte fiktive fødselsnr.
(1. jan) fordi fødselsdato er ukjent, disse kan da bli
overrepresentert i utvalget.
I praksis betyr altså dette at man bevarer PPT-journaler.
I 2002 kom det av Riksarkivaren oppnevnte Bevaringsutvalget med sin rapport (Riksarkivaren; Rapporter og
retningslinjer 10; ”Rapport fra Bevaringsutvalget 2002).
Denne rapporten legger opp til nye måter å foreta
bevarings-/kassasjonsvurderinger på i framtiden. På bakgrunn av denne rapporten er intensjonen å lage sektorvise
veiledende bevarings- og kassasjonsbestemmelser for offentlig sektor. Disse veiledende bestemmelsene må i neste
omgang et arkivskapende organ, f.eks. en kommune, tilpasse og innarbeide i sin arkivplan som bevaringsplaner. I 2004
ble det presentert et pilotprosjekt med slike veiledende bevarings- og kassasjonsbestemmelser som en oppfølging av
Bevaringsutvalgets rapport. Dette pilotprosjektet kom med
en rapport som heter: ”Bevaring av arkivmateriale om oppvekst - kommune og fylkeskommune”. Her heter det under
pkt. 6.2 Skole - PPT:
Skole, skoleadministrasjon og PPT har noe sammenfallende
materiale. Imidlertid er dette ulike elevregistre og det
dreier seg om virksomheter som reguleres av ulike lovverk.
Det er viktig at både undervisningsstedet og PPT sikrer og
bevarer sin dokumentasjon om enkeltpersoner.

*@14
Hvis disse ikke er tilstreklig dekkende skal materialet
bevares. Man skal ikke kassere, man kan kassere, og man
kan ikke kassere uten at det foreligger en dekkende hjemmel. I forlengelse av dette bør det derfor suppleres at i

Føringene for bevaring av personregister i PP-tjenesten
både i gjeldende regelverk og i det som kan bli framtidens
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regelverk er altså så klare at kassasjon av PPT-journaler ikke
er tilrådelig. Det er derfor viktig å få avsluttede arkivsaker av
denne typen etter PP-tjenesten i kommuner inn til en arkivdepot institusjon slik at begjæringer om innsyn kan komme
inn under kontrollerte og arkivfaglig kompetente former. En
slik løsning kan i mange tilfeller betraktes som jevngodt med
sletting, ja kanskje en bedre løsning.
….. BESTEMMELSER MED TILHØRENDE FORKLARING ….

Hvis en arkivdepotinstitusjon har klare rutiner for behandling av begjæring av innsyn i eldre og avsluttede klientmapper etter f.eks. PP-tjenesten, så er det klart at det blir
enklere for Datatilsynet i neste omgang å avslå en person sin
forespørsel om å få slettet PPT-journalen sin med hjemmel i
personopplysningslovens § 28. Fordi arkivdepotinstitusjonen
oppbevarer dem på en slik måte at sikkerheten er så godt
ivaretatt at arkivet nesten oppleves som ”sperret”.
Ved Interkommunalt Arkiv i Rogaland praktiseres som et
eksempel følgende rutiner for å ivareta en slik sikkerhet:
1. Det er i utgangspunktet kun parter som har krav på innsyn. Dvs. part med evt. foresatte hvis denne er mindreårig,
og representant for saksbehandlende instans (PPT i dette tilfellet). Part kan selvsagt også la seg representere av fullmektig slik dette er definert i forvaltningsloven § 12.
2. Rettes forespørselen om innsyn direkte til IKA (skriftlig
eller muntlig), vises part til arkiveier/arkivskaper (ansvarlig
PP-tjeneste) som forvalter innsynet iht. ”Instruks for klientarkiv i PP-tjenesten” som IKA`s medlemskommuner følger
(spesielt pkt. 6.5 og 6.6).

4. Hvis f.eks. et PPT-kontoret ønsker at innsynet skal skje hos
IKA, skal IKA ha skriftlig henvendelse om dette. Den part
som ønsker innsyn må legitimere seg ved ankomst. Innsynet
blir gitt under oppsyn, dvs. i kontrollerbare omgivelser
(kontor eller lesesal alt etter omstendigheter). Part opplyses
samtidig om hvordan kopieringsordningen vår fungerer.
Den forvaltningen av partsinnsyn knyttet til PP-tjenesten som
framkommer av ovenfor nevnte beskrivelse gjelder innenfor
den 60-årsgrensen som er hjemlet i Forvaltningsloven § 13c.

OPPSUMMERING

Når alt det ovenfor nevnte er brakt inn i saken vil nok
Datatilsynet høyst sannsynlig informere den som søker om
å få slette mappa si om at søknaden ikke kan innvilges. Og
begrunnelsen er vanligvis at i eksempler som dette fra PPtjenesten går bevaringsbestemmelser i medhold av arkivloven foran slettingsbestemmelsene i personopplysningslovens § 28. Datatilsynet vil nok også i sitt svar vise til
forarbeidene til personopplysningsloven (ot.prp. 1998-99 nr.
2) hvor det bl.a. anbefales at som et alternativ til sletting bør
man vurdere sperring av opplysningene. Til slik sperring av
opplysninger må det selvsagt knytte seg strenge og dokumenterte regler for innsyn. Slike regler setter ofte en høy
innsynsterskel og tolkes av Datatilsynet som en form for
sperring som blir ett av flere vektige argumenter i avslaget
på søknaden på å få slettet ei mappe med hjemmel i § 28 i
personopplysningsloven. Og da har vi oppnådd:
Arkivbevaring, informasjonssikkerhet og legitimering av
gode arkivdepottjenester. Og dette er alle tjent med. •
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3. Ved begjæring om innsyn i materiale deponert hos IKA
henvender arkivskapende instans (PPT-kontor) seg så til IKA
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for å få et tilbakelån av det aktuelle arkivstykket (PPT-journal).
Denne henvendelsen er vanligvis skriftlig, men hvis det er en
person ved et (PPT) kontor som vi kjenner godt aksepterer vi
telefonisk henvendelse. Ved telefonisk henvendelse fyller
IKA ut et rekvisisjonsskjema som vi arkiverer sammen med
følgeskrivet som følger utlånssaken. Tilbakelånet skjer alltid
innen for rammene av kapittel 5 i ”Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner”. Ansatt ved IKA
leverer arkivstykket (PPT-journalen) som skal tilbakelånes til
det aktuelle (PPT-) kontoret mot kvittering eller den sendes
rekommandert. Ved hvert tilbakelån presiserer IKA at nye
dokumenter ikke må tas inn i mapper som er utlånt fra arkivdepot.
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RIKSARKIVET

TEKST:

TOR BREIVIK

ARKIVARETIKK
OG BRUKERETIKK

BRUKSREGLER FOR OFFENTLIGE ARKIVER I ET ETISK PERSPEKTIV
(Dette er en forkortet versjon av en artikkel trykt i Heimen nr. 2 - 2005.)

Offentlige arkivinstitusjoner er opprettet for å kunne bevare og gjøre tilgjengelig
arkivmateriale for alle slags formål, ikke minst kulturelle og forskningsmessige. Men offentlige institusjoner,
eller med lovens ord offentlige tjenestemenn, herunder tjenestemenn som forvalter offentlige
arkiver, er pålagt taushetsplikt for visse typer opplysninger etter nærmere angitte regler.
Institusjoner, og tjenestemenn som opptrer på vegne av dem, har altså en plikt til å beskytte
visse typer opplysninger mot alminnelig tilgang. I tillegg finnes det etiske retningslinjer
for arkivarer, som alle profesjonelle arkivarer forholder seg til.
NORSK LOVGIVNING

Taushetsplikten
Det viktigste taushetsbelagte området er personopplysninger.
Hovedregelen for offentlige tjenestemenn finnes i forvaltningsloven § 13. Forvaltningslovens regler gjelder også direkte
for forskere i noen sammenhenger, for eksempel når en forsker engasjeres av en kommune for å skrive bygdebok.
Betingelsen for at disse taushetspliktreglene skal gjelde, er at
det er opplysninger tjenestemannen får kjennskap til gjennom
sitt arbeid.
Hva slags opplysninger er det så dette gjelder? Her er loven
heller vag. Slik må det nok også være, for det ville være svært
vanskelig å gi en uttømmende oppregning av hvilke opplysninger som er å anse som taushetsbelagte. Lovens uttrykk er
”personlige opplysninger”. Deretter følger en oppramsing av
enkeltopplysninger som i alminnelighet ikke skal anses som
”personlige opplysninger” i denne sammenhengen, og derfor
altså til vanlig ikke taushetsbelagte. Det dreier seg om slike
opplysninger som navn, bopel, arbeidssted, fødested, fødselsdato, statsborgerforhold og noen til, faktisk ganske mange
opplysninger om den enkelte.
Men hva er det da som er taushetsbelagt? I juridisk litteratur bukes gjerne uttrykket ”slikt som man vanligvis ønsker
holde for seg selv”. Dette er jo ikke særlig mer presist i seg selv
enn lovteksten, men det gir oss en pekepinn om at vi må finne

et referansepunkt med hensyn til hva som er vanlig. For den
enkelte vil det være vanskelig å finne noe annet referansepunkt enn seg selv. Men det er kanskje ikke så galt? Når man
står overfor en opplysning om en person, må man altså stille
seg følgende spørsmål: Hva ville jeg synes dersom dette gjaldt
meg selv - ville jeg synes det var helt i orden at denne opplysningen var fritt tilgjengelig for alle og enhver? De fleste av oss
er vel da så ”vanlige” at det svaret vi kommer ut med vil
kunne gjøres allmenngyldig, forutsatt at vi svarer ærlig og
ikke skjeler til hva som kunne være hensiktsmessig for å gjøre
et arbeidsresultat mer interessant for noen lesere.
Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig
ulempe for andre interesser, kan det for forskningsformål gis
innsyn i opplysninger uten hinder av taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Dette er altså ikke en rettighet noen har,
men en mulighet som er gitt den som har en taushetsplikt å
ivareta. Og det skal ikke være veldig enkelt å få utvirket et
slikt vedtak: i utgangspunktet er det bare departementene
som er tillagt myndighet til å fatte slike vedtak om å gi innsyn
i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Andre
statlige organer som får anmodning om innsyn i slikt materiale, må oversende denne til sitt overordnede departement til
avgjørelse. Noen få statlige organer har fått delegert slik
myndighet, deriblant Riksarkivaren for materiale som er
avlevert til det statlige Arkivverket. I kommunene er det enda
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mer komplisert. Kommunale organer må oversende slike
saker til det departementet som har ansvaret for det fagområdet som arkivmaterialet hører til.
En forsker som får adgang til taushetsbelagte opplysninger
har også taushetsplikt. Dette innebærer at forskeren kan
bruke disse opplysningene som grunnlag for å trekke
generelle konklusjoner, men opplysningene kan ikke bringes
videre på en slik måte at de kan tilbakeføres til en enkelt
person eller identifiserbare personmiljøer. Det gjelder særlige
regler dersom forskeren har til hensikt å kontakte noen som
de taushetsbelagte opplysningene gjelder, jf. forskrift
16.1.21977 nr. 9 del III.

med forskning ble da et tema. Situasjonen gjorde det nødvendig å sette i gang en prosess for å klargjøre disse forholdene.
Løsningen ble å ta en generell taushetspliktbestemmelse inn i
forvaltningsloven, og også presisere i offentlighetsloven at
opplysninger som er taushetsbelagte etter andre lover, også
er unntatt fra offentlighet etter offentlighetsloven.
I denne prosessen kom det igjen innspill som uttrykte bekymring for at bestemmelsene kunne komme til å gjøre det
vanskeligere enn tidligere å utføre samfunnsmessig forskning
i Norge. Løsningen på det igjen ble altså den særskilte
bestemmelsen om bruk av taushetsbelagte opplysninger for
forskningsformål som er omtalt ovenfor. Det nye regelverket
om taushetsplikt var ikke ment å skape ny rett, det skulle
bare kodifisere gammel rettstilstand. Nødvendig begrensning
i offentlighetsprinsippet skulle altså ikke gjøre det vanskeligere enn tidligere å gjennomføre forskning av samfunnsmessig betydning.

HISTORISK BAKGRUNN

TAUSHETSPLIKTENS VARIGHET

Det regelverket som det ovenfor er gjort kort rede for, har
naturligvis en forhistorie, og denne forhistorien forteller oss
noe om hvilke hensyn som er tenkt ivaretatt gjennom regelverket. Arbeidet med å få til en generell forvaltningslov,
inkludert offentlighetslovgivning, i Norge ble satt i gang
rundt 1950, med oppnevning av forvaltningskomitéen
5. oktober 1951 som det konkrete startpunktet. Det vanskeligste punktet her viste seg å være nettopp idéen om å innføre et generelt offentlighetsprinsipp.
En av motforestillingene mot offentlighet var at borgerne i
landet burde kunne ha kontakt med myndighetene uten at
informasjon dermed skulle bli fritt tilgjengelig for alle og
enhver. Slik kontakt vil jo være helt nødvendig i mange livssituasjoner, slik at borgerne i realiteten i mange av de mest
sensitive situasjonene ikke bare kan velge å la være å gi
opplysninger. Dette ble ansett som en innvending med reelt
innhold, men det ble samtidig antatt at det fantes taushetspliktbestemmelser som ville gi den nødvendige beskyttelsen.
Motforestillingene mot et generelt offentlighetsprinsipp,
deriblant behovet for beskyttelse av personopplysninger,
førte til at hoveddelen av offentlighetsprinsippet ble utelatt
da forvaltningsloven ble vedtatt. Saken ble imidlertid gjort til
gjenstand for egen behandling, som til sist endte med at en
egen offentlighetslov ble vedtatt.
Men da offentlighetsloven trådte i kraft 1. juli 1971 oppstod
det en del usikkerhet rundt forholdet mellom offentlighet på
den ene siden og taushetsplikt på den andre siden. Også spørsmålet om bruk av taushetsbelagte opplysninger i forbindelse

Taushetsplikt gjelder i utgangspunktet så lenge det gir
mening, altså så lenge det må antas å være til stede et behov
for å beskytte noen. I forvaltningsloven er grensen for når
man antar at et slikt behov i alle tilfelle vil opphøre, satt til
60 år fra opplysningen kom inn i det offentliges sfære. Da
denne hovedregelen ble fastsatt, gjorde det seg imidlertid
gjeldende en viss oppfatning om at dette kunne være for
kort tid i en del tilfeller. Det ble derfor gitt en forskriftshjemmel til å fastsette andre (les: lengre) frister. Dels er det
ved forskrift fastsatt konkrete frister for to saksområder:
adopsjon (100 år) og barnevernsaker (80 år), dels er
Riksarkivaren gitt en generell fullmakt til å forlenge taushetsplikt når det finnes nødvendig av personverngrunner. Men
Riksarkivarens fullmakt gjelder bare for opplysninger som er
avlevert til det statlige Arkivverket, og formelt vedtak må
fattes i tilknytning til bestemt sak.
For materiale som oppbevares av andre enn det statlige
arkivverket, for eksempel i kommunearkiver, gjelder i utgangspunktet bare 60-årsregelen, men altså med konkrete
unntak for barnevernsaker og adopsjonssaker. For enkelte
områder som kommer inn under særlover, kan det være
noe uklart hva som gjelder, for eksempel når det gjelder
opplysninger som kommer inn under helselovgivningen.
HVEM ER FORSKER?

Når man på 1970-tallet snakket om å ikke gjøre det vanskeligere å drive samfunnsmessig forskning i Norge, tenkte man
i utgangspunktet på forskere ansatt ved universitetene.

«Opplysninger som kan skade, krenke eller
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Men det ble ganske snart trukket inn at det
jo fantes godt kvalifiserte forskningsmiljøer
også utenfor universitetene.
Forvaltningslovens bestemmelser nevner
derfor ikke universitetsforskere spesielt disse bestemmelsene gjelder uansett hvor
forskeren måtte tjene sitt brød. Men det er
samtidig liten tvil om at det var forskning
på universitetsnivå man hadde i tankene.
Noen år senere kom spørsmålet om hovedfagsstudenter og lignende opp. Det var på
det rene at mye grunnlagsforskning innenfor en del samfunnsfag, særlig historie,
faktisk ble utført av studenter under veiledning av kvalifiserte forskere.
Konklusjonen ble at den mulighet som
var gitt i forvaltningsloven til å gi forskere
adgang til taushetsbelagte opplysninger,
måtte anses å gjelde også for hovedfagsstudenter under faglig forsvarlig
veiledning.
Men det er antatt at man i denne
sammenhengen kan operere med en
form for matrise: jo mer sensitive opplysningene kan sies å være, jo større krav ville
det måtte stilles til forskerens kompetanse.
I praksis kan dette innebære at dersom det
er tale om opplysninger som må betraktes
som lite sensitive, på nippet til å kunne
defineres som fritt tilgjengelige, så
stilles det ikke så store krav til forskerkompetanse for å få adgang til materialet. I den
andre enden av skalaen vil det imidlertid
være slik at det kan stilles krav om relevant
professorkompetanse for å få tilgang
til materiale.
REGLER SOM IKKE ER LOVFESTET

I tillegg til de formelle lovreglene som så
langt er nevnt, kan det også komme regler
som er fastsatt av det organet som har ansvaret for det aktuelle arkivmateriale. Det
er vanlig å ha regler for å beskytte arkivmateriale mot forringelse eller ødeleggelse.
Noen arkivinstitusjoner har også tatt brukeretiske formuleringer inn i sine lesesalsreglementer. Riksarkivet har for eksempel fra

gammelt av hatt en formulering som i dagens versjon lyder slik:
”Opplysninger som kan skade, krenke eller
såre andre, må ikke bringes videre.”
Formuleringen har sine røtter tilbake i en
tid da de formelle reglene rundt dette var
nokså diffuse, og den var nok ment å dekke
langt på vei de samme forhold som i dag
dekkes av taushetspliktreglene i forvaltningsloven. Denne formuleringen er minst
like upresis som forvaltningsloven med
hensyn til hva slags type opplysninger man
tenker på, og den gir derfor et stort rom
for skjønn, men er i hvert fall en påminnelse om at arkivbrukere har et etisk ansvar.
Det kan selvsagt være tvil om hvor langt en
slik formulering egentlig rekker i forhold til
å være forpliktende, men enhver lesesalsgjest må ved første gangs besøk skrive
under på at man kjenner til blant annet
denne formuleringen.
Justisdepartementets lovavdeling kom i en
uttalelse om hvorvidt den formelle taushetsplikten var overtrådt i en konkret sak,
til den konklusjon at taushetsplikten ikke
var overtrådt, men uttalte i tillegg at det
kunne være andre regler, for eksempel
etiske retningslinjer, som var overtrådt,
uten at Lovavdelingen ville uttale seg
nærmere om det. Men det ble pekt på den
muligheten at etiske normer kan medføre
strengere, ikke-rettslige, krav enn det som
følger av reglene om taushetsplikt. Krav
om etterlevelse av slike etiske normer vil
kunne knyttes til et vedtak etter forvaltningsloven om å gi en forsker adgang til
taushetsbelagte opplysninger, som et vilkår
for adgangen.
BRUK AV OPPLYSNINGER I PRAKSIS

En lokalhistoriker vil kunne møte
problemet med behandling av opplysninger
som angår enkeltmennesker i mange
sammenhenger. Her skal nevnes et
eksempel.
>>>
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En gards- og slektshistorie vil lett føre over i etiske problemer, dersom det ikke er lagt føringer og premisser som sørger for at forfatteren styrer klar av dette. I utgangspunktet
er det slik at mange sterkt ønsker at deres familie skal omtales i en slik sammenheng. Den enkelte ønsker gjerne å
oppleve at man er del av lokalsamfunnet og blir akseptert
som det. Men i enhver bygd vil det i slike sammenhenger
for noen gjelde at sammenhengen de omtales i, ikke er
uproblematisk. I mange år var det i hvert fall i store deler av
landet slik at det å få barn utenfor ekteskap var et problematisk forhold. For de fleste var det jo gjerne slik at barnet
ble knyttet til mor, men hvem som var faren ble i prinsippet
oppfattet som en privatsak. Hvordan omtaler man så et slikt
barn i en allmenn slektshistorie? Lar man være å omtale
vedkommende, er det et tegn på at man finner at det er
noe spesielt med vedkommende som gjør at man velger
vedkommende bort i en slik sammenheng. Er det en etisk
god framgangsmåte? Noen prøver å løse dette ved at
man kontakter vedkommende med spørsmål om hvordan
vedkommende selv ønsker at dette skal løses. Er det en
etisk forsvarlig framgangsmåte? Andre lar det stå til med
enten å bemerke at farskapet ikke er kjent for bygdebokskriveren, eller med å kunngjøre at faren er den eller den.
Denne forfatteren vet ikke riktig hva som etisk sett må
beskrives som best eller verst - det kan ikke være tvil om
at ingen av de nevnte løsningene er etisk helt gode.
Kan noe regelverk, bindende eller veiledende, komme oss
til hjelp her?
Dersom opplysningen om farskap utenfor ekteskap ikke er
eldre enn 60 år (i noen tilfeller gjelder lengre grense),
gjelder det taushetsplikt dersom opplysningen hentes fra
arkiver hos et offentlig organ. Dette innebærer at det vil
være forbundet med straffeansvar å bringe videre en slik
opplysning. En forsker kan altså for eksempel i prinsippet få
adgang til nyere kirkebøker på sogneprestkontoret, og hun
ville kunne bringe videre konkrete opplysninger fra denne
så lenge det dreier seg om kurante familieforhold. Men når
det gjelder opplysninger som man må anta de det berører
vil ønske å holde for seg selv, vil slikt ikke kunne bringes
videre i annet enn anonymisert form. Og med mindre det
foreligger særskilt tillatelse fra Kirkedepartementet, bygd
på anbefaling fra Rådet for taushetsplikt og forskning, vil
det heller ikke være tillatt å kontakte de det gjelder, ikke
engang for å få avklart hvordan vedkommende stiller seg
til bruk av opplysningene. Det blir ansett som forskningsetisk uforsvarlig å la en forsker kontakte noen for å gjøre
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oppmerksom på at man kjenner til opplysninger om dem
som kan være taushetsbelagte. Her kan regelverk og etikk
sies å gå opp i hverandre. Regelverket er tuftet på etiske
vurderinger.
OPPSUMMERING

Norsk lovgivning har gitt forskere en mulighet til å drive
forskning uten at hensynet til personvernet skal være til
direkte hinder for at dette kan skje. Lovgivningen bygger
på den forutsetning av forskere på sin side opptrer etisk
forsvarlig og forholder seg til de begrensninger som følger
av lovverket.
Forskeretikk og arkivaretikk har samme filosofiske grunnlag. Respekten for andre mennesker er felles. Men en
sjelden gang forekommer det at personer med ståsted i
hver sin av disse to gruppene kan komme til forskjellig
resultat i en skjønnsmessig avveining av hva som vil være
etisk forsvarlig å foreta seg. For kvalifiserte forskere som
er innstilt på å etterleve både lovpålagte, interne og
forskningsetiske regler, vil det imidlertid fra denne side
sett svært sjelden ligge alvorlige hindringer i veien for å
gjennomføre er forskningsprosjekt. •

IKA KONGSBERG
TEKST: PETTER PEDRYC

INFORMASJONSSIKKERHET
KNYTTET TIL ELEKTRONISKE ARKIV
Daglig blir man gjennom media minnet på at vi nå lever i en digital verden
- hva ligger i dette begrepet og hvordan forholder arkivarer seg til arkivsikkerhet i lys av dette?

Temaet for denne utgaven av Arkheion er arkivsikkerhet, og som denne utgaven forhåpentlig
viser åpner dette begrepet for mange tolkningsmuligheter. Som informatiker knytter
jeg arkivsikkerhet svært tett opp mot en
grunnpilar innenfor teknisk kommunikasjon,
nemlig informasjonssikkerhet. Begrepet innebærer kort fortalt konfidensialitet, integritet
og tilgjengelighet for informasjonen som
behandles i et system, samt selve systemet. Dersom
vi tolker begrepet ”system” til å ikke kun gjelde de teknike
løsningene det aktuelle systemet består av, men også de
menneskelige ressursene som jobber innenfor et elektronisk
kontorlandskap, ser vi at vi kan knytte begrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelig opp mot selve arkivarstillingen.
Med andre ord omfatter et dokumenthåndteringssystem mer
enn bare programvaren fra leverandør, det omfatter også
rammeverket systemet benyttes innenfor.
Den mest signifikante endringen i overgangen til et elektronisk kontorlandskap, er at bevaringsverdige dokumenter
produseres direkte og forløpende i arkivsystemet, noe som
resulterer i at arkivarens rolle i større grad enn før blir knyttet
opp mot resten av organisasjonen. Arkivenheten går bort fra
rollen som en instans som kun jobber med bevaring av
dokumentasjon og beveger seg nå nærmere oppgaver som
tidligere ble lagt inn under IT-avdelingen, nemlig kvalitetssikring av elektroniske systemer. Særlig er dette synlig når
arkivarer fra arkivtjenesten trekkes inn som rådgivere i forhold til innkjøp av systemer samt rutineutvikling for hele
organisasjonen i etterkant. I forhold til min erfaring med slike
prosjekter, oppstår det her en fallgruve idet man antar at
kompetanse på det arkivfaglige automatisk resulterer i
kompetanse på elektroniske arkiv, altså større elektroniske
dokumenthåndteringssystem. En arkivar uten tilstrekkelig
grunnlag innenfor teknisk informasjonsflyt vil i svært få
tilfeller evne å fylle den rollen han eller hun blir satt til i slike

prosjekter. Fra IT-avdelingens side gjøres samme
feil, man antar at kompetanse innenfor teknisk
informasjonsflyt automatisk resulterer i
kompetanse på elektroniske arkiv. Her vil
også IT-rådgiveren alene komme til kort da
han eller hun ikke har grunnlag nok til å
uttale seg om aspekter ved langtidsbevaring
av den dokumentasjonen det aktuelle dokumenthåndteringssystemet produserer. Fra et
arkivfaglig perspektiv vil samtlige parter i et slikt
prosjekt møtes på midten hva kompetanse angår, men av
erfaring vil jeg si at det som regel vil oppstå et tomrom i
midten som ingen av partene evner å fylle. Dette tomrommet
vil på sin side føre til at leverandøren av systemet får større
spillerom enn de strengt tatt har behov for. På sikt vil dette
resultere i at organisasjonen blir nødt til å endre sine arbeidsrutiner i forhold til hvordan systemet settes opp av leverandør.
Tommelfingerregel hva elektroniske system angår er at de skal
forme seg etter brukerens ønsker, ikke motsatt. Jeg føler også
at dette er årsaken til at offentlige organer i svært liten grad
har evnet å sette stort nok press på leverandører i forhold til
leveranse av systemer som i god nok grad fokuserer på langtidsbevaring av elektroniske arkiv. Leverandører innehar nok
god kompetanse hva den daglige driften av slike system
angår, men stiller etter min mening noe svakt når det kommer
til kompetanse på langsiktig bevaring av informasjon. Særlig
synlig er dette når det gjelder fagsystemer og integrasjon mot
NOARK-4 godkjente systemer.
Til tross for at kompetanse fra IT-avdelinger er nødvendig i
forhold til innføring og oppretthold av elektroniske
dokumenthåndteringssystemer, må likevel fokus i slike
prosjekt ligge på bevaring av dokumentasjon over tid, altså
det arkivfaglige. Med andre ord står arkivaren igjen med
samme rollen som tidligere, nemlig som en garantist for
informasjonssikkerheten i et arkivsystem som strekker seg
fra innføring av systemet og helt frem til avleveringen av
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informasjonen systemet skaper. Arkivaren blir her da
nødt til å forholde seg til begreper som konfidensialitet,
integritet og autentisitet, men denne gang i forhold til
et elektronisk medium.

Helen Samuels hevdet i en artikkel datert så tidlig som
1992, hvor hun diskuterte dokumentasjonsstrategien
som en bevaringsvurdering, at ”ansvaret som ligger på
den offentlige arkivinstitusjon er så overveldende at
dersom aktuelt materiale ikke er tilgjengelig så bør
arkivaren gå aktivt inn og skaffe denne, og dermed
sette seg selv i en arkivskapende rolle.” (Samuels, Helen
(1992): ”Improving our Disposition: Dokumentation
Strategy”) Artikkelen møtte stor motgang i arkivmiljøet
fordi denne strategien bryter med proveniensprinsippet,
da en ”aktiv” arkivinstitusjon som beskrevet ovenfor vil
medføre at allerede eksisterende arkivers integritet
settes i fare. Kritikere pekte også på det faktum at
denne svært aktive arbeidsformen krever så enorme
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ressurser at den svært vanskelig, om ikke umulig vil la
seg gjennomføre. Likevel må jeg innrømme at det er
slik rådgivere innenfor elektroniske arkiv ved mange
kommunale arkivinstitusjoner jobber i dag. Informasjon
fra eldre fagsystemer som ikke har blitt tatt godt nok
vare på og står i fare for å gå tapt, må gjenskapes. Ofte
blir vi forespurt om å inneha rollen som prosjektledere i
overgangen til nye systemer. Vi går nok ikke aktivt inn
og ”skaper” arkivene for våre institusjoner slik Samuels
beskrev det, men er langt
på vei aktive i forhold til
skapelsen av disse da vi
legger føringer på hvordan de skapes, delvis
basert på gjeldende lovverk, men også på grunnlag av tidligere erfaring
fra andre prosjekter.
Med andre ord har
Samuels artikkel i etterkant delvis blitt rettferdiggjort gjennom det
arbeidet vi i dag gjør.
Vi har gått fra å være
arkivarer for elektronisk
informasjon til rådgivere
innenfor fullstendig innføring av systemer. I så
måte føler jeg at vi som
jobber med elektroniske
arkiv på kommunalt plan
i dag tråkker opp stien for hvordan den fremtidige
arkivar vil se ut med tanke på ansvarsområder og
kompetanse. Det at de ulike interkommunale arkivdepotene samt stats- og riksarkivet i dag sitter på denne
kompetansen, vil ikke holde i lengden.
På sikt må den også være å finne lokalt hos de offentlige institusjonene. Ut fra det at vi IT-rådgivere i dag
draes så tungt inn i prosesser knyttet til elektroniske
dokumenthåndteringssystemer, tyder på at den
kompetansen ikke er på plass i den lokale forvaltningen
pr. i dag. Jeg håper at denne type kompetanse om noen
år er å finne i de lokale institusjonene som tross alt er
ansvarlige for informasjonssikkerheten i sine dokumenthåndteringssystemer fra dag til dag.
Hvordan er så utdanningstilbudet for fremtidige elektroniske arkivarer? Arkivakademiet og UiO tilbyr enkelte
emner som omhandler elektroniske arkiv, men de er kun
ment som en introduksjon til fagområdet og dekker på
ingen måte den tekniske kompetanse som fremtidige

arkivarer må besitte. Skal arkivaren stå som garantist for
informasjonssikkerheten i et elektronisk arkivsystem, må
kompetansenivået på blant annet IT-delen økes betraktelig.
Realfagene ved samtlige norske universitet har over lengre
tid lagt inn store ressurser på å tilby utdanning innenfor
tverrfaglige områder som bioinformatikk og kognitiv
psykologi innenfor design av brukergrensesnitt. Det burde
være mulig å etablere et tverrfaglig studie spesielt rettet
mot fremtidens elektroniske arkivarer. Et hovedfag innenfor
datakunnskap eller arkivkunnskap alene vil ikke strekke til i
lengden da våre arbeidsoppgaver i dag allerede dekker felt
som kunnskap om organisasjon og organisasjonstuvikling,
dokumentforvaltning og informasjonshåndtering, det
juridiske regelverket knyttet til arkiv, samt distribuerte
systemer og noen tyngre oppgaver innenfor databasedrift.
Riksarkivet har i samarbeid med UiO lagt ned en del
ressurser på etablering av et hovedfagstudie innenfor
arkivkunnskap. Jeg håper at begge disse instansene
erkjenner at fremtidens arkivarer bør inneha en bred

tverrfaglig kompetanse, og legge opp studieretningen
forhovedfag innenfor arkivkunnskap deretter.
I innledningen til denne artikkelen nevner jeg termen
”digital verden” og spør hva denne egentlig betyr. Selv
forstår jeg termen som en indikasjon på at det i disse dager
skapes mer informasjon i digital form enn hva tilfellet er for
papir, og for hvert år som presenterer oss med ny digitale
muligheter, vil også denne trenden fortsette å øke.
Det innlysende spørsmålet som burde følge etter er hvorvidt
arkivmiljøet står klart til å betjene denne utfordringen slik
man har gjort i forhold til tidligere medier hva kompetanse
angår. I dag gjør vi et aktivt skille mellom IT-arkivarer og den
tradisjonelle arkivar, men på sikt tror jeg dette skillet vil bli
fjernet. Den fremtidige tradisjonelle arkivar vil bli tillagt et
langt bredere ansvarsområde enn hva tilfellet er i dag, og
skillet mellom de som jobber med papir og de som kun
jobber med elektroniske arkiver vil nok forsvinne.
Arkivene bytter medium og krav til kompetanse, men følger
arkivarene etter? •

Unikt Amerikabrev
Datert 13. februar 1838

Rollag kommune i Numedal leverte i januar 2004 sitt
eldre arkiv til deponering ved IKA Kongsberg. Under
gjennomgang av arkivet fant vi i våre 2005 et gammelt
brev stukket inn i en møtebok for skolestyret. Brevet
ligger i en konvolutt med påskrift om at det ble lagt
”Til oppbevaring i eldsikkert kvelv i Heradshuset i
Rollag den 15.august 1961”.
Om amerikabrevet sier påskrifter: ”Det gamlaste
amerikabrev frå Austlandet er skrivi av Halfdan
Halvorsen Fløse i Veggli 13. februar 1838 og sendt heim
til foreldra og sysken same år med Anstein Nattestad”.
Ved kontakt med Kildeskriftsinstituttet får vi vite at
brevet var ukjent der og det tredje eldste amerikabrev
som så langt er funnet i Norge.
STEINAR MARVIK
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FYLKESARKIVET I OPPLAND
TEKST:

TORMOD HOLDBREKKEN

ARKIVLEDER I

HEDMARK FYLKESKOMMUNE
– Arkivorganisering i Hedmark fylkeskommune?
Hedmark fylkeskommune etablerte
sentralarkiv i 2000. Vi er 7 personer som
arbeider i arkivet. Vi har ca. 250 brukere
av sak/arkivsystemet eSak. I tillegg til det
aktive arkivet har vi et hjemmelsarkiv,
gårds- og bruksnr. arkiv, bortsettingsarkiv, Sefrak-registreringer og fjernarkiv
med eldre og avslutta arkivmateriale.
Hele sentraladministrasjonens arkiv
siden 1976 er her i huset. I tillegg huser
vi noe materiale fra tiden før fylkeskommunens tid.
– Kan du fortelle litt om din bakgrunn, og hvordan du ”havnet” i
arkivet.

Jeg har arbeidet mange år i norske forlag og drevet bokhandel i flere år. Etter
at vi flyttet til Hedmark, har jeg arbeidet
sammen med min mann i hans virksomhet og samtidig skrevet på et oppslagsverk om Knut Hamsun. Det var gjennom
dette arbeidet, og starten på en mastergrad i idéhistorie, jeg kom borti arkivfag
på Universitetet i Oslo. Tok først semesteremne og deretter grunnfagstillegget.
Så trengte jeg praksis fra arkivdanning i
offentlig forvaltning og ringte til
Hedmark fylkeskommune. Der traff jeg
en blid og hyggelig arkivleder, og
praksis var i boks! Jeg arbeidet litt som
vikar før eksamen og i løpet av det
samme året ble jeg ansatt i Hedmark
fylkeskommune som arkivkonsulent.
Mastergraden ble lagt på hylla, hadde
kanskje ikke den helt store motivasjonen
da. Syns arkivfag er et spennende og
utfordrende fag i alle dens fasetter.
I Hedmark fylkeskommune er det fullt
av små og STORE utfordringer gjennom
en arbeidsuke. Jeg kom altså til arkivfaget som jomfruen til barnet. Sånn kan
det gå... Jeg kommer fra Oslo og flyttet
til en av Hedmarks store skoger i 2001.
Vi bor i et restaurert småbruk et stykke
inn i skogen. Det er langt til naboer og
forretninger, men det er herlig fritt og
uendelig godt.

–- Hva opptar deg og dine medarbeidere
om dagen?
Hos oss er vi mest opptatt av å gjøre
en så god arkivjobb som mulig. Vi syns vi
har mye å lære bort, både om gode rutiner og effektiv bruk av elektronisk arkiv.
I likhet med mange andre arkiv, syns vi
at vi får liten kreditt for vår innsats, synliggjort gjennom lønn og myndighet.
Men vi har da oppnådd en del de to siste
årene. Faglig arbeider vi akkurat nå
med kassasjon og bevaringsplaner, arkivforum for den videregående skolen, rydding og ordning i fjernarkiv og arkivplan. Og det er vel nok?
– Dagarkiv opptar dere mest i det
daglige, men hvordan løser dere fjernarkiv- og depotbiten?
Vi har inngått en avtale med Fylkes–
arkivet i Oppland, som vi har et glimrende samarbeid med, om deponering
av eldre og avslutta arkivmateriale.
I hovedsak har vi deponert materiale fra
eksterne virksomheter som Åkershagan,
Barne og familietjenesten, SND arkiv osv.
Så langt vi har plass, forsøker vi å ta
hånd om administrasjonens arkiver selv, i
et flunkende nytt fjernarkiv, med ca.
1200 m hylleplass.
- Du har noen tanker om arkivutdannelse, og forholdet arkivskaper / depot?
Syns det er litt vanskelig å ordlegge
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akkurat dette, men arkivutdanningen ved
Universitetet og mye av litteraturen i
faget er i store trekk fokusert på depot,
og depothåndtering. Ønsker meg en mer
akademisk tilnærming til den daglige
arkvidanningen. Dette gjelder i særlig
grad problemområder som bevaring og
kassasjon, arkivplan, jus, organisasjon/
administrasjon/rutiner. Det administrative
behovet for arkiv knyttet til forvaltningsloven på den ene siden og behovet for
historiske, rettslige og kulturelle kilder
(depot) på den andre siden. Vi som står
midt i kampens hete hver eneste dag, skal
tenke både på administrative behov i like
stor grad som bevaring for ettertiden.
Arkivdannerne, administrasjon, har liten
forståelse for at eldre arkivmateriale skal
ivaretas på en forsvarlig måte. Dette
krever ressurser, kunnskap, ja til og med
engasjement som den offentlige forvaltning i liten grad har i dag. Satt litt på
spissen så er det et paradoks at vi anser
arkivmateriale som særdeles interessant
og viktig når det 40-60 år gammelt, mens
det vi stelte med i går og i dag anses som
modent for søppelkassa så snart saken er
avsluttet. Arkivverket har alltid hatt en
respektert og vært vel ansett i samfunnshierarkiet, her finnes historikere, filologer
og andre med hovedfag, mens arkivpersonalet i forvaltningen har tradisjonelt vært
folk med liten utdannelse, lav rang i
organisasjonen og med lav lønn. Et typisk
kvinneyrket, med noen hederlige unntak.
Arkivloven har gitt oss et grunnlag til å
komme ut av skyggenes dal, og jeg
brenner for å få hevet fanen for arkivfaget og for de ansatte der.

Dette bringer meg over til viktigheten og
betydningen av å få hevet kompetansen
på alle nivåer innenfor arkivverdenen. Vi
trenger kommunikasjon på tvers i arkivfaget (arkivdanning/depot) og vi har
behov for fora som kan iscenesette slike
møtesteder. Illustrert ved at vi deltok på
et ABM seminar i februar, ”arkiv, demokrati og rettferd”, der det var kun 4-5
arkivskapere tilstede. Resten av deltakere
var fra arkivverket. Med unntak av en
forelesning, tok alle foredragene utgangspunkt i arkivverket og deres utfordringer.
Temaene var brennaktuelle og kunne
vært enda mer interessante hvis foredragene hadde vært bredere anlagt
(arkivdanning/arkivverk).
Jeg syns det er trist at det enda ikke
finnes en mastergradsutdannelse innenfor
arkiv. Jeg ønsker meg et bredt anlagt høyskolestudie hvor administrasjonshistorie,
juridisk kompetanse, arkivteori, organisasjonsutvikling og elektronisk arkiv skulle
stå helt sentralt. Vi har behov for mye
data- og forvaltningsorganisatorisk
kompetanse for å kunne løse mange av de
oppgavene som vi antagelig står overfor i
tiden som kommer (eforvaltning, nye
samarbeidsformer etc.)

– Siden vi snakker med en arkivleder i
en fylkeskommune, må vi høre hva du
tenker om oppløsning av fylkeskommunene og opprettelse av nye regioner?
Vi står antagelig foran en sammenslåing av Oppland og Hedmark fylke til en
region i 2010 eller 2011 . Det en utvikling
jeg ønsker meg, under forutsetning av at
regionen får flere og tyngre oppgaver og,
rent personlig, at denne nye regionens
hovedkontor blir liggende i Hamar! Men
det er enda noen år til og vi forsøker å
finne fram til samarbeidsformer og ide/erfaringsutveksling mellom Oppland og
Hedmark fylke på mange nivåer allerede
i dag. Jeg tror fremtiden, antagelig
sammen med Oppland fylke, både er
spennende og kompetansdrivende.
Rent faglig blir det slitsomt og fryktelig
spennende! Og det er noe jeg liker.
Kunnskap + erfaring = kompetanse!
Flott!

Fra venstre, Ann Heidi Ørnov, Mona Bryhni,
Inger Hagen (nestleder), Ann Helen
Lysgaard (lærling), Sudha Tomczak og
Anita Jensen. Ikke tilstede; Brit Hansen og
Grete Andreassen.
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IKA ROGALND
TEKST: SIGVE ESPELAND

«Hester til den tyske vernemakt»
HESTEHOLDET I TORVASTAD KOMMUNE UNDER 2. VERDENSKRIG
Før traktoren ble vanlig i norsk jordbruk var det hesten som gjorde arbeidsdagen lettere for bonden.
Mange bønder var derfor svært glad i hesten sin. Da enkelte bønder under krigen ble pålagt å gi hesten sin
til den ”Tyske Vernemakt” satte dette ofte sterke følelser i sving. Hesten til fienden - dette er
minner som for mange ikke var lette å glemme. Men ser vi slike rekvisisjoner i lys av den
samlede trekkraft situasjonen i en kommune, så var ikke dette så dramatisk som det føltes
for noen - i alle fall ikke i Torvastad kommune som vi skal se i det følgende.

Bøndene i Torvastad hadde i alt 305 hester i 1939. Disse fordelte seg slik: 27 var under 1 år, altså føll, 53 hester var fra
1-3 år, 40 hester var fra 3-5 år, 90 hester var fra 5-16 år og
95 hester var over 16 år.1) Altså mange relativt unge hester.
Setter vi en grense på 3 år for at en hest skal være dressert,
og dermed klar for å kunne brukes i gårdsarbeidet, sitter vi
igjen med 225 hester. 225 hester ble altså brukt i det daglige
arbeidet på gårdene i 1939, mens de resterende 80 dyrene
gradvis i løpet av de 3 påfølgende årene kom i arbeid,
samtidig som nye føll må ha kommet til etter som
okkupasjonsårene gikk.
Holder vi 225 opp mot tallet på bruk i 1939, som var 209
bruk med over 5 dekar jordbruksareal, ser vi at det var litt
mer enn en hest pr. bruk. 225 hester over 3 år kan nok
stemme relativt bra, for som en informant sa: 2) "De va hest
på kvar einaste gård her i krigsårå, - ja enkelte bruk hadde
faktisk to hestar". Dette indikerer som vi seinere skal se, at
trekkraft situasjonen var god i Torvastad under krigen.
Der skjedde ingen drastiske endringer i trekkraftbildet i
Torvastad fra 1939-1943. Da jordstyret i 1941, via skriv fra
Landbruksdepartementet datert den 10. mai 1941, fikk tilbud
om at: 3) "Die Wehrmacht stiller hester til disposisjon for jordbruket i våronna", protokollførte jordstyret, den 13. juni
1941, lenge etter at våronna var over, at:4) "Her i heradet var
det uturvande med Tyske hestar då en hjelpa seg sjølv med
dragkraft".
Et liknende tilbud fikk Torvastad jordstyre i 1942. Dette
skrivet ble kun referert for jordstyret, man kommenterte det
ikke slik som i 1941.5) Og som i 1941 behandlet jordstyret
saken først den 20. juni 1942 flere måneder etter at våronna

) Norges off.stat. Jordbrukstellingen av 20. juni 1939
) Kaare Stange i intervju med forfatteren
3
) Torvastad jordstyres protokoll sak 32 fra den 13. juni 1941
4
) Ibid
5
) Ibid. sak 41 fra den 20. juni 1942
6
) Ibid. sak 1 fra 14. januar 1943
1
2
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var over. Dette mest sannsynlig fordi situasjonen hva hestehjelp angikk også i 1942 var som året før.
Tyskerne begynte først å rekvirere av bygdas hester i 1943,
uten at rekvisisjonene var så store at de førte til drastiske
endringer i trekkraftbildet. På bakgrunn av dette kan vi si at
hesteholdet og trekkraft situasjonen forble uendret helt fram
til den 14. januar 1943. Da skjedde følgende i jordstyret: 6)
På grunn av hestemønstring og uttak av hester til den
Tyske Vernemakt er jordstyret pålagd å setja opp ei liste over
dei gardbrukarar som har hestar i alderen millom 4 og 12 år
som ved mønstring den 4. januar d.å. ikkje vart fritekne.
Fritekne ved sistnemde mønstring vart alle som møtte.
Fritakingsgrunn var drektighet, premigrader og "føl ved
foten" når det gjaldt merrar og for hingstar så vart alle desse
utan omsyn til premi og anna fritekne for mønstring ved
uttak av hestar til den Tyske Vernemakt.
Hvordan skal vi forstå dette, at jordstyret den 14. januar
1943 var blitt pålagt å sette opp ei liste over samtlige hester
i Torvastad kommune på mellom 4 - 12 år, som ved heste-

mønstringen den 4. januar s.å. ikke var blitt fritatt for uttak til
den tyske vernemakt. Alle som møtte var jo fritatt for en slik
mønstring av de i sitatet nevnte grunnene? En mulig forklaring er
at den nevnte mønstringen den 4. januar var frivillig og at
relativt få bønder møtte med hestene sine. Om de hadde en
anelse om hva som skulle skje er vanskelig å si. I alle fall ble jordstyret den 14. januar pålagt å sette opp ei liste over de gårdbrukerene som hadde hest i den nevnte aldersgruppen. Lista ble
satt opp svært detaljert, fordi tyskerne visste hvor store trekkraft
ressurser det var seg i bygda lenge før denne nevnte mønstringen
med påfølgende rekvirering i 1943. I et møtereferat i jordstyre¬protokollen fra den 10. og 11. mars 1943 heter det: 7)
Lista over hestar i Torvastad (lista oppteken 1941) har ein motteke frå lensmannen med pålegg om ajourføring. Denne lista vart
oppteken av den Tyske vernemakt. Ein har i dag fare over nemnde liste og ajour ført henne.
Den 14. januar hadde altså jordstyret klar ei liste på 77
brukere som måtte vise hestene sine for tyskerne. Om denne
lista het det videre i møtereferatet fra den 14. januar 1943: 8)
Lista over dei gardbrukarane som skal møta med hestar i
alderen millom 4 og 12 år for eit kommande uttak av hestar til
den Tyske Vernemakt. Den Tyske Vernemakt skal i Torvastad
kjøpa 4 hestar.
Lista er på 77 navngitte brukere, 9) hvor 62 ble pålagt å vise
fram sine hester på "Nordbø på Karmøy", de 15 siste som var fra
Moksheim, Norheim, Spanne, Føynå (Feøy) og Vibransøy skulle
vise fram hestene sine i Haugesund ("om Haugesund" som det
står i kilden).
Denne saken fra 1943 var den første alvorlige hesterekvireringssaken. Jeg har nevnt at tyskerne fikk kartlagt hvor mange
hester det var i Torvastad i 1941 og at denne lista ble ajourført i
1943. Dette må bety at det ikke ble rekvirert hester før i 1943,
fordi rekvisisjoner hadde så store konsekvenser for jordbruket at
de angikk hele kommunen i relativt stor grad.
Hadde tyskerne rekvirert hester før, hadde dette nedfelt seg i
en sentral kilde som jordstyrets protokoll. Og ikke, som det står,
at man var selvhjulpet med trekkraft i kommunen da tyskerne tilbød hestehjelp i våronna i 1941 og 1942.

På bakgrunn av dette kan vi trygt si at rekvirering av
hester i Torvastad skjedde første gang tidlig i 1943.
Dette igjen betyr at fram til 1943 må trekkraftsituasjonen ha vært relativt stabil siden 1939. Og om det nå
forsvant 4 hester i 1943, så var det
ingen katastrofe for den
totale trekkraftsituasjonen i
kommunen. Verre var det
nok for de enkelte
bøndene som
mistet hestene sine.
Så kan vi
lure, kjøpte
tyskerne de
4 hestene?
Og hva skjedde for de som mistet hestene sine? For vi røper ikke
for mye ved å si at tyskerne realiserte "kommandohandelen".
Det er dette vi skal se på i det følgende.
Vi kjenner navnet på 3 av de bøndene som mistet hestene sine til,
de var: Jonas Skaadel, Torvald Grønningen og Dan Klausen.10) Den
4. kjenner vi ikke navnet på, hvis det da innen den 5. juni 1944
var blitt en fjerde. Fordi mye kan tyde på at disse hestene ikke ble
hentet av hestenemnda og tyskerne hos de utvalgte bøndene på
samme datoen, selv om de var utpekt på den
samme mønstringen. For i 2 brev fra ordføreren i Torvastad
datert den 5. juni 1944 hvor det ene var til Knut Selsaas, heter det
bl.a.: 11)
Under siste uttakinga av hestar i Torvastad, til den tyske vernemakt, laut hestenemnda ta hesten til Jonas Skaadel. Denne
hesten hadde hr. Skaadel lånt bort til Dan Klausen som tidligare
og har mista hesten sin til tyskerane.
Når den siste av de 3 kjente hestene ble tatt finner vi i det andre
brevet fra ordføreren, også datert den 5. juni 1944. Her får vi
også godt illustrert hvilke tiltak som ble satt i verk fra kommunens side for å hjelpe de som mistet hesten sin til tyskerne. I dette
brevet, til Andreas Hamre på Storesund, står følgende å lese: 12)

>>>
) Ibid. sak 22 fra 10. og 11. mars 1943
NB! Skrivefeilen i sitatet finnes også i originalen
8
) Ibid. sak 1 fra 14. januar 1943
9
) Ibid
10
) Navnene finnes i 2 brev fra ordfører John Bendik Hausken til Knut
Selsaas og Andreas Hamre som begge i disse skriv ble bedt om å
hjelpe de som hadde mistet hestene sine. Begge brevene er datert
den 5. juni 1944 og befinner seg i Torvastad seksjonen i Karmøy
kommunearkiv som oppbevares av Interkommunalt Arkiv i
Rogaland IKS
11
) Ibid
12
) Ibid
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«Med det ein minner
om den avtale som hestenemnda vart samnd med Dykk om
etter hestemønstringa den 30. mai d.å.,
der De sa dykk samnd i å overlata den eine
hoppa Dykkar til Torvald Grønningen som lån for
den hesten han laut levera til tyskerane. Ein er no
vorten kjend med at De vegrar Dykk for dette.
Hestenemnda i Torvastad gjer difor sovore vedtak:
Frå og med fredag 9. juni d.m. vart De pålagd å
overlata den eine hoppa Dykkar til hr. Torvald
Grønningen til haustarbeidet er unnagjordt.»
De to som mottok disse brevene fra
ordføreren, som var den øverste ansvarlige i kommunen
og som hestenemnda
hadde fått til å
skrive disse
brevene,
for å få
tyngde
og
autoritet bak
dem, fikk
også se "riset bak
speilet" i brevene,
i og med at saken
ville bli overlatt til
lensmannen hvis de ikke lånte bort ester slik de hadde fått
pålegg om. 13)
Av sitatene kommer det altså fram at uttakene 14) av hester
til tyskerne foregikk over tid og at det siste uttaket, pr. 5. juni
1944, hadde vært den 30. mai 1944. Fram til denne datoen
varrekvirert eller foretatt 3 pålagte hestekjøp fra bønder i
Torvastad. På bakgrunn av dette er det svært rimelig å anta
at det aldri ble rekvirert mer enn 4 hester (minimum 3) i
Torvastad under krigen.
Det var ikke alltid lett frivillig å gi fra seg en hest. Det måtte
pålegg til - en slags kommunalt beordret solidaritet om vi kan
bruke en slik ordkombinasjon - for å få unna høstarbeidet hos
de som mistet hesten sin i 1944.
)
)

13
14

)

15
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Ibid
Det være på sin plass å påpeke at i kildene brukes ordene
"hestemønstring" og "uttak av hest" om en annen. Det er
spesielt i ordførerens 2 brev fra 5. juni 1944 at det er en viss
blanding av begrepene her
Han nevner disse utstillingene og markedene i sine årsmeldinger til Rogaland Landbruksselskap for samtlige av årene
fra 1939 til 1943. Disse årsmeldingene finnes som gjennomslag
i Torvastad seksjonen i Karmøy kommunearkiv

Arkheion - 1#2006

Et forum som nok må ha bidratt til en stabil og relativt normal
utvikling i hesteholdet bl.a. i Torvastad, men også ellers i
distriktet under krigen, var de årvisse hest-, gris- og saueutstillingene og markedene i Haugesund som herredsagronom
Mons Dale stelte med. Der kunne bønder komme sammen til
et slags lokalt fesjå og snakke bl.a. hest, og muligens kjøpe seg
en var det behov for det.
Etter alt dette er det ikke vanskelig å oppsummere
utviklingstendensen for hesteholdet. Det må ha utviklet seg
temmelig normalt. Trekkraft kapasiteten ble heller ikke
drastisk forverret om 3-4 hester ble tvangskjøpt av tyskerne
mot slutten av krigen.
Det eneste hestetallet vi har fra okkupasjonsårene er altså
fra 1943. Da vet vi at det minimum må ha vært 77 hester
mellom 4 og 12 år i bygda.
Dette var de årsklassene tyskerne ville velge blant og derfor
ble disse 77 hesteeierne forberedt på en kommende hestemønstring av jordstyret i januar 1943. •

Kilder og litteratur:
1. Torvastad jordstyr, møtebok 1921 - 1954 - oppbevares av
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS for Karmøy kommune
2. Norges off.stat. Jordbrukstellingen av 20. juni 1939
3. ”Jordbruket i Torvastad kommune under den andre
verdenskrig” - Hovedoppgave i historie av Sigve Espeland.
Institutt for Kultur og Samfunnsfag, avdeling for historie,
Universitetet i Oslo høsten 1990
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SEMESTERENHET I ARKIVFAG
MÅLGRUPPE, TEMA OG STUDIEPOENG

OPPTAK OG SØKNADSFRIST

Studiet konsentrerer seg om den administrative
prosess hvor arkiver blir til, det vi til daglig kaller
arkivdanning. Elektronisk arkiv har etterhvert fått
en bred plass i studiet. Riksarkivaren har det faglige
ansvaret for utdanningen. Studiet er akkreditert
som høyskolestudium og utgjør 30 studiepoeng.

Det stilles krav om generell studiekompetanse eller
godkjent realkompetanse. Tidligere søkere må søke
på nytt. Søknadsfristen er 1. august 2006.

OPPLEGG OG TIDSPUNKT

Arkivakademiet omfatter undervisning og oppgaveskriving. Undervisningen gis konsentrert i 4 adskilte
uker over 2 semestre. Første kursuke starter i september. Utdanningen avsluttes med en skriftlig eksamen
i mai/juni. Pensum er på ca. 2000 sider hvorav noe er
på engelsk. Undervisningen foregår i Oslo.

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
opplysninger 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

PÅBYGGINGSENHET I ELEKTRONISK ARKIV
For dem som har gjennomført Arkivakademiet
(Semesterenhet i arkivfag), tilbys høsten 2006 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 pensumlitteratur.
Søknadsfristen er 1. august 2006.
Tidligere søkere kan søke på nytt.

ARKIVAKADEMIET PÅ INTERNETT:

http://www.arkivverket.no/arkivverket/utdanning/arkivakademiet.html
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ØSTFOLD
INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP
PROSJEKTER
IKA Østfold er blitt engasjert som prosjektleder for innføring av sak/arkivsystem for tre kommuner i
indre Østfold. Disse kommunene har sammen med syv andre kommuner gått sammen om innkjøp av
samme Noark 4 system. En av kommunene vil oppgradere fra et Noark 3 system til Noark 4, mens to
andre skal innføre elektronisk sak/arkivsystem for første gang. Moss kommune bytter sak/arkivsystem
og Våler kommune skal oppgradere. Disse kommunene får bistand fra oss bl.a. til utarbeidelse av
dokumenthåndteringsrutiner og rådgivning i arkivfaglige utfordringer som kan oppstå i en slik prosess.
I Våler kommune skal vi holde kurs for saksbehandlerne i grunnleggende arkivforståelse, og i de nye
vedtatte dokumenthåndteringsrutinene.
ARKIVPLAN.NO
Vi arrangerte en workshop i desember hvor man praktisk jobbet videre med å få lagt inn informasjon i
den elektroniske arkivplanen. Det viser seg at det er viktig å få satt av tid til dette arbeidet, og en god
løsning er å sette av en dag slik at man kommer seg bort fra sitt vanlige arbeidssted og konsentrert seg
om dette arbeidet. Det er nå elleve av våre eiere som har arkivplan.no. Vi oppfordrer dere til å bruke
KAI samhandlingsrommet hvor dere vil finne ulike diskusjoner og mye annen arkivfaglig informasjon
både når det gjelder arkivdanning, eldre arkiv m.m.

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, Moss, Rakkestad, Rygge,
Rømskog, Råde, Sarpsborg,
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad,
Våler og Østfold fylkeskommune

ARKIVLEDERFORUM
Den 26. april blir det arkivlederforum igjen. Da kommer avdelingsdirektør i ABM-utvikling Gudmund
Valderhaug og skal holde et innlegg. Det gleder vi oss til og håper at så mange som mulig har
anledning til å møte. På dette møtet vil vi også få innlegg fra arkivsjef Grete G. Bjørknes i Østfold
fylkeskommune og Hanne Melleby som var prosjektleder i Sarpsborg kommune, som skal fortelle om
sine erfaringer ved innføring av skanning og de løsningene de har valgt.
Adresse:
Fylkesarkivet i Oppland
Fakkelgården
Vormstuguvegen 40,
2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
E-post: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no

Fylkesarkivet i Oppland er en fylkeskommunal depotinstitusjon. Arkivet ble opprettet i 1995 med
hovedoppgave å være fylkeskommunens fjernarkiv og depot for arkivene etter Lillehammer-OL.
Siden opprettelsen er aktivitetene utvidet. Vi har inngått samarbeid med kommuner i Oppland,
Hedmark fylkeskommune og enkeltkommuner i Hedmark. Dette har ført til at flere kommuner har
overført 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. Ellers har
vi kontakt med andre arkivinstitusjoner og bibliotek/ museer.
Siste tiden 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 Fotoware. Verktøyet er foreløpig tatt i bruk av sentraladministrasjonen i fylkeskommunen.
Et annet prosjekt omhandler digitalisering av eldre arkivmateriale, for å gjøre enkeltdokumenter
tilgjengelig og søkbare over internett/intranett.
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.

Personale:
Svein Amblie, arkivleder
(svein.amblie@oppland.org)
Kirsti Sletten, arkivar
(kirsti.sletten@oppland.org)
Tormod Holdbrekken, arkivar
(tormod.holdbrekken@oppland.org)
Reidar Sandin, bokbinder
(reidar.sandin@oppland.org)
Pål Mjørlund, fotoarkivar
(pal.mjorlund@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 kompetansesenter for hærens samband, SBUKS)
Annet: Norsk fredssenter
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Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 76 40 20 Faks: 32 76 40 39
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
Personale:
Wenche Risdal Osen, daglig leder
Tlf.: 32 76 40 21 Mob.: 992 79 615
E-post: wenche@ikakongsberg.no
Torleif Lind, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 23 Mob.: 992 79 635
E-post: torleif@ikakongsberg.no
Ina Halle-Knutzen, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 25 Mob.: 481 75 837
E-post: ina@ikakongsberg.no
June Wahl, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 24 Mob.: 992 79 657
E-post: june@ikakongsberg.no
Steinar Marvik, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 27 Mob.: 992 29 627
E-post: steinar@ikakongsberg.no
Torfinn Fønseth, ordningsmedarbeider
Tlf.: 32 76 40 28
E-post: torfinn@ikakongsberg.no
Petter Pedryc, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 22 Mob. 974 25 327
E-post: petter@ikakongsberg.no
Sidsel Kvarteig, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 26
Anne Magnussen, sekretær
Tlf.: 32 76 40 29
Medlemskommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hole, Hurum,
Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Nes, Nore
og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken,
Sigdal, Øvre Eiker, Andebu, Hof, Horten,
Lardal, Larvik, Nøtterøy, Sande, Svelvik,
Tjøme, Tønsberg, Fyresdal, Hjartdal,
Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn,
Siljan, Tinn, Tokke, Vinje, Asker,
Buskerud fylkeskommune
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 15.5-14.9: ma-fr kl. 9-15
Personale arkivavdelingen:
Berit Stie, arkivstyrer
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf
Gro Stormoen Nilsen, rådgiver
Kjell Knudsen, arkivar
Claus Å. Gramm, bokbinder
Ismail Rafieh, bokbinder
Inge Manfred Bjørlin, arkivar
Monika Kurszus Håland, arkivar
Arkivpersonale tilknyttet
formidlingsavdelingen:
Lise Råna, arkivar
Ann Carol Endresen, sekretær
Engasjementer:
Jerry Aas, ekstrahjelp ordningsarbeid
Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,
Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad,
Grimstad, Iveland, Risør,
Tvedestrand,Valle, Vegårshei, Åmli,
Aust-Agder fylkeskommune
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I N T E R KO M M U N A LT A R K I V F O R
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

IKA KONGSBERG
NYE MEDEIERE
Fra nyttår kan vi ønske Nes og Nissedal kommuner velkomne til IKA-fellesskapet. Et lite forbehold må vi ta
for representantskapets godkjenning på representantskapsmøtet 20.april.
NY MEDARBEIDER
Fra 1. mars har vi ansatt Sidsel Kvarteig som arkivrådgiver. Hun er utdannet folklorist og skal arbeide med
fagfeltet ”eldre arkiv”. Det vil si at hun får oppgaver innen depot, arkivordning, betjening og utadrettet
virksomhet.
TELEFONER OG HJEMMESIDER
I løpet av mars vil vi frigjøre oss fra sentralbordet til Kongsberg kommune som vi har vært knyttet til i 14 år.
Vi får egen telefonsentral og nye telefonnumre. Omtrent samtidig skifter vi leverandør av internetttilknytting og får ny hjemmeside med forbedret funksjonalitet. Da blir det opp til oss å fylle denne
funksjonaliteten med innhold.
DEPOT
De nye hyllene som ble tatt i bruk i slutten av november fungerer bra og er i ferd med å fylles med arkivsaker. Det er mange kommuner som har sagt de skal deponere i år. Vi har derfor nok å gjøre fremover.
Samtidig følger vi opp med registrering i Asta og ferdigstilling av kataloger over protokollene som er levert.
Finordning og registrering av saksarkiv må foreløpig vente.
ARKIVLEDERSEMINAR
Årets arkivlederseminar arrangeres på Tjøme 8.-9. juni. Problemstillinger som etikk, elektronisk arkiv/NOARK 4 og interkommunale samarbeidsordninger vil bli belyst.

AUST-AGDER

KULTURHISTORISKE SENTER, ARKIVET
PERSONALNYTT
Monika Kurszus Håland ble 2. januar tilsatt hos oss som ny arkivar/rådgiver. Hovedoppgaver for henne vil
være rådgivning innen kommunal arkivdanning og arbeid med depot/bevaring og formidling av arkivmateriale. Berit Stie er nå i fast stilling som leder av arkivavdelingen, etter at konstitueringen gikk ut
1. februar.
ARKIVDEPOT
Tilveksten for papirbasert arkiv var i 2005 ca. 270 hyllemeter. Av dette var ca. 235 hyllemeter kommunalt arkiv
og ca. 35 hyllemeter privat arkiv. Arendal kommune har deponert datauttrekk fra sak/arkivsystemet Kontor
2000 for perioden 2000-2004.
FORMIDLING
I høst ble det gjennomført et undervisningsopplegg sammen med museumsavdelingen, med undervisning
både i 1905-utstillingen på museet og om relevant arkivmateriale på arkivets lesesal for til sammen ca. 170
elever og lærere. Formidlingsavdelingen holdt også i høst et undervisningsopplegg som kombinerte arkivmateriale fra 2. verdenskrig med museets krigsutstilling.
I 2005 var det 1199 besøkende på lesesalen, det er en betydelig oppgang siden 2004.
KURS OG KONFERANSER
23. mars arrangerte AAks konferansen ”eAgder - fantasi eller framtid?” i Arendal kulturhus i samarbeid med
IKAVA og Statsarkivet i Kristiansand. Landskonferansen for fotobevaring blir i år avholdt 22.-23. mai i Arendal
av ABM-utvikling i samarbeid med AAks.
Det ble holdt kurs i personaldokumentasjon for Grimstad kommune 31. mars. Kurset blir også tilbudt andre
kommuner. Vi har også avholdt K-kodekurs i Tvedestrand kommune.

I N T E R KO M M U N A LT A R K I V I
INTERKOMMUNALT ARKIV
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VEST-AGDER

VEST-AGDER

PERSONALET
Turid Holen begynte sitt arbeid 1. januar, så nå har vi fulltallig arbeidsstokk. Turid skal først og fremst ha
hovedansvar for kommunene vest i fylket. Med den erfaring og kompetanse som hun har, vil Turid helt
klart representere en styrking av tilbudet til våre eiere. I og med at vi har fått to nye medarbeidere på
kort tid, har vi reist rundt til flere av kommunene og presentert de nye medarbeiderne. I løpet av få
måneder har vi fått nye personer inn i halvparten av staben, men prosessen med å lage et lag av dette
går bra. Vi har også mistet noen av ordningsarbeiderne som har vært engasjert hos oss en god stund,
men vi er i god gang med å rekruttere nye slik at vi fremdeles skal kunne tilby ordningsarbeid for de
kommunene som ønsker at vi skal gjøre en ekstra innsats for de eldre arkivene.
DEPOT
I løpet av januar begynte innflyttingen i vårt nye magasin - og etableringen av et interkommunalt depot i
Vest-Agder var et faktum. Magasinet har en kapasitet på nærmere 1500 hyllemeter og vil dekke behovet
for de fleste av kommunene for materiale produsert frem til perioden med kommunesammenslåingene
på 1960-tallet. Arbeidet med å flytte inn i magasinet vil bli ferdig i løpet av våren, men allerede nå har vi
hatt en del henvendelser om materialet vi har hentet inn. Samarbeidet med statsarkivet om lesesalstjeneste forutsetter opplæring i statsarkivets rutiner og dette arbeidet er også kommet i gang.

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 Tlf. 38 14 55 93
Turid Holen, rådgiver
E-post: holen@ikava.va.no
Mobil: 9282 1945 Tlf: 38 14 55 97
Bård Raustøl, rådgiver
E-post: raustol@ikava.va.no
Mobil: 922 17 220 Tlf: 38 14 55 90
Betty D.Stensgård, sekretær
E-post: stensgard@ikava.va.no
Tlf: 38 14 55 91
Medlemskommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Songdalen,
Søgne, Vennesla,
Åseral, Vest-Agder fylkeskommune

eAGDER - SAMARBEID MED AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER OG STATSARKIVET
21. mars arrangerer de tre arkivinstitusjonene på sørlandet en konferanse i Arendal om utfordringen for
privat og offentlig sektor med hensyn til det ”Digitale spranget” og langtidsbevaring av elektronisk
informasjon. Foredragsholdere fra høgskolemiljøet, offentlig og privat sektor vil belyse ulike sider av
utfordringen.

IKA
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ROGALAND IKS
GENERELT
Arbeidet ute i kommunene med ordning og arkivplan pågår kontinuerlig. Vi har bistått flere kommuner
ved innkjøp og innredninger av arkivlokaler og bortsettingsarkiver.
Hjemmesiden vår forsøker vi å holde så oppdatert som mulig med hensyn til nyheter og henvisninger til
aktuelle artikler og adresser. Følg med på hva som foregår her!
NETTVERKSGRUPPER
Vi har satt i gang nettverksgrupper, hvor vi hadde en samling hvor vi orienterte om hvordan vi hadde
tenkt at dette skulle fungere. Vi tar for oss temaer som er aktuelle, som arkivplan.no for å få brukerne til
å bli mer bevisste på hvordan verktøyet kan brukes, videre personarkiver og elektroniske arkiver sak/arkivsystemer. Videre er tankegangen om at nettverksgruppene, etter å ha blitt satt i gang av oss,
skal være selvgående på lang sikt. Les mer om nettverksgruppene på vår hjemmeside www.ikarogaland.no
KURS
På kurssiden har vi holdt kurs i innsyn og offentlighet i Stavanger, som var svært vellykket med over 60
deltakere. Kurs i personaldokumentasjon avvikles sist i mars og i skrivende stund er interessen i fra
kommunenes side upåklagelig. I april holdes det kurs for kontorlærlinger.

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
Elin Lea Christensen (midl. ansatt)
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
Arkheion -1#2006
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Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
NB: Merk at gateadressen er endret!
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS,
Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 62 83 Telefax: 55 56 62 40
E-post:
post.byarkivet@bergen.kommune.no
Til enkeltperson:
fornavn.etternavn@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
Nina Klæboe, spesialkonsulent
Dessuten Sentralarkivet, se nedenfor
Foto og digitalisering:
Anne Louise Alver, avdelingsleder
Jan Sverre Sage, spesialkonsulent
Formidling og publikumsbetjening:
Mona Nielsen, avdelingsleder
Åsta Vadset., arkivar
Marit Haugland, konsulent
Edna Olaug Kallset, rådgiver
Depot og katalog:
Knut Geelmuyden, avdelingsleder
Grete Fjeldtvedt, rådgiver
Aslak Wiig, fagkonsulent
Paul Lossius, bokbinder
Per Meyer, typograf
Bjørn Borlaug, saksbehandler
Tiankham Johannesen, renholder
Privatarkiver/LAB:
Terje Haram, avdelingsleder
Birger Haugdal, arkivar
Tor Jarl Knudsen, konsulent
Prosjektmedarbeidere:
Kristin Kjos, Bjarne Medbye,
Ragnhild Botheim, Knut Skeie Alsaker,
Oddbjørn Berntsen, Olav Mjelde,
Ingfrid Bækken, Morten Sverre Jenssen,
Birgit Stølen, Bjørn R.Jahnsen,
Sondre Hess
Sivilarbeidere:
Lars Holen, Alexander Lund
Stein Johannessen

Postadresse BBA sentral:
Boks 7700, 5020 Bergen
Personale:
Kari Amundsen, Grethe Andersen
Nina Buene, Marita Eide
Grethe Espedal, Frank Gjerde (vikar)
Rune Gjerde, Elisabeth Håvåg
Heidi Johannessen, Brith Kvale
Sigrund E. Lill (vikar), Tina Lindstrøm
Geir Madsen, Liv Meyer
Solfrid Pettersen (vikar), Inger Johanne
Rene Betty Salhus, Astrid Skarsvåg
Tore Skaug, Inger Strømme
Anne-Marie Vatle Tangen, Bente Toft
Vidar Woldseth, Birte Marie Rine Young
E-postadrese:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no
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BERGEN BYARKIV
FLYTTINGEN AVSLUTTET
Bergen Byarkivs flyttesjau er over, og alt er kommet velberget i hus. Vi er nå i gang med det nødvendige
etterarbeidet, kvalitetskontroller av at alt er på riktig plass, oppdatering av bestandsregistreringer mmm.
BYARKIV I MOCAMBIQUE
Bergen kommune v/byantikvaren har i flere år hatt en samarbeidsrelasjon til Ilha de Mocambique, den
gamle hovedstaden i Mocambique. Dette prosjektet har vært konsentrert om vern av bygningsarven, både
Bergen og Ilha er byer på Unescos World Heritage-liste. Nå er det kommet en henvendelse om hjelp til å
etablere et byarkiv, og Fredskorpset har bevilget midler til et forprosjekt for dette. Byarkivar Arne Skivenes
og fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd skal gjennomføre en forundersøkelse på Ilha i mai. Et evt. hovedprosjekt vil både legge vekt på oppbygging av sikre forhold for eldre arkivsaker og på gode systemer og
rutiner for daglige arkiv som forutsetning for offentlighet og demokrati. Prosjektet tenkes gjennomført i
2007-2008 av fagsjef for moderne arkiv Karin Gjelsten og avdelingsleder Terje Haram.
HISTORISK ELEKTRONISK ARKIV
Prosjekt Historisk Elektronisk Arkiv har tatt opp i seg IT-seksjonens prosjekt ”Avvikling av HP3000”.
Dette har utspring i at kommunens gamle HP-server tas ned ved årsskiftet, og 62 applikasjoner skal
vurderes for langtidsbevaring eller kassasjon. Vi regner foreløpig at vel halvparten er bevaringsverdige.
Dette medfører at arbeidet med konvertering og sikring av eldre systemer i 2006 er konsentrert rundt
dette. En ny medarbeider, Nina Klæboe, er knyttet til dette arbeidet.
ORGANISASJON
Hele byarkivets ledergruppe har nå gjennomført lederopplæringen ”4 x 3”.
Jan Sverre Sage og Tor Jarl Knudsen er overført til Byarkivet fra andre enheter i kommunen.
Aslak Wiig har fått fast ansettelse.

SENTRALARKIVET
1-ÅRS JUBILEUM I SENTRALARKIVET
Den 12. januar ble det markert at Sentralarkivet har eksistert i ett år. Vi inviterte oss selv og byarkivaren til en
lunsj på Hotel Norge, og hadde satt av en halv dag til fagseminar i forlengelse av lunsjen. Vi diskuterte året
som hadde gått, faglige ambisjoner, trivsel, organisering av avdelingen m.m. Det kom frem at samtlige ønsket
å lære mer arkivfaglig teori og metode, og vi har nå en målsetning om å få til regelmessige kursdager. Vi vil
prøve å sette av to timer én gang i måneden til gjennomgang av ulike arkivfaglige tema. At samtlige ansatte i
Sentralarkivet har en unik interesse for arkivfaget, er det ingen tvil om! Bergen kommune har all grunn til å
være stolt av arkivpersonalet sitt. Byarkivaren uttrykte sin begeistring for det arbeidet som var nedlagt i
Sentralarkivet i løpet av året som var gått, og overrakte to fine keramikkfat i jubileumspresang. Disse fatene
symboliserer at Sentralarkivet er en viktig del av byarkivet, og at vi er gjensidig avhengig av hverandre - til
tross for at det geografisk er et par kilometer mellom oss.
BYGGESAKSARKIVET
Byggesaksarkivet er Sentralarkivets største delarkiv. Vi er nå i gang med en stor operasjon for å stenge saker
og få avsluttede saker over i bortsettingsarkiv. I denne prosessen er det mange som bidrar, for jobben er svært
ressurskrevende. Ingebjørg Gullbrå, som tidligere var tilknyttet Sentralarkivet, har fått en stilling der hun
blant annet har ansvar for byggesaksavdelingens bortsettingsarkiv. Dette er absolutt nødvendige tiltak dersom vi noen gang skal få oversikt over aktive og avsluttede byggesaker.
PERSONALSITUASJONEN
Det ligger i virksomhetens natur at det knapt kan tenkes at det i Sentralarkivet kan være tilstrekkelig med
personale til alle ønskelige gjøremål. Inger Johanne Rene kom tilbake i begynnelsen av januar, etter å ha vært
tilknyttet GAB-prosjektet. Ellers er vi nå i gang med å utlyse arkivlederstillingen, som må sies å være en av de
mest spennende og utfordrende arkivstillingene i Norge. Solfrid Pettersen og Sigrund Einarsen Lill fungerer
som vikarer, og de stepper inn der det til enhver tid er størst behov.
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HORDALAND IKS
ELEKTRONISK ARKIV
IKAH har ansvar for elektronisk arkivmateriale i 21 kommunar i Hordaland. Det er til no utført 10 avl
everingar, både frå Noark-baserte system og andre fagretta dokumenthandsamingssystem. IKAH si depotteneste utfører både avlevering og bevaring, og fleire system er under klargjering for avlevering.
IKAH deltar saman med fleire kommunar og leverandørar i prosjekt med innføring av elektronisk sakshandsaming og arkiv. Vi tilbyr kommunane bistand med kartlegging og konfigurering, rutineutvikling og
opplæring i dokumentforvaltning. Jan Tore Helle er prosjektleiar for nasjonalt samarbeid om handtering
av elektronisk arkiv i kommunal sektor
DEPOT
IKAH er og i ferd med å få på plass depottenestene for personregister og for papirarkiv. Ein del avtalar
er signerte om både personregisterdepot og om ei fullstendig papirdepotordning. I tillegg har fleire
kommunar gitt melding om at dei er interesserte i at IKAH skal vere depot for papirarkiva deira.
ORDNINGSARBEID
Sidan forrige nummer av Arkheion er det eldre arkivet etter Etne kommune sluttført og arkivkatalogen
er ferdigstilt. Ordninga av tidlegare Strandvik kommune er og straks sluttført. Det eldre arkivet etter
Tysnes kommune er på det næraste ferdig ordna og katalogisert.
Planane vidare framover er å gjera ferdig ordninga av Askøy og Samnanger kommuner. Det står også att
å sluttføra arbeidet med det eldre arkivet etter Ulvik herad.
Etter kvart som arkivkatalogane vert ferdigstilt, vil deler av desse verta lagde ut på vår heimeside.
Sjå www://hordarkiv.hl.no, under Kommunal historie.

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 92
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
Rune Lothe, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 90
e-post: rune.lothe@hordarkiv.hl.no
Deltakarkommunar
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

PERSONALNYTT
Rune Lothe er frå februar måned tilsett som arkivkonsulent. Arbeidsområdet hans vil i hovudsak vera
arkivdanning /arkivplanar.
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MØRE OG ROMSDAL IKS
ARKIVDEPOT: Dei 13 kommunane med depotavtale for papirarkiv har no deponert mesteparten av sine
eldre arkiv. Ein har også byrja ta inn arkiv frå etter 1965. 12 kommunar har deponert til saman 17 datasett el-arkiv. Deponering av personregistermateriale går kontinuerleg føre seg. IKA har også lesesal i tilknyting til arkivdepotet.
ARKIVPLAN: 20 kommunar er no i gang med å leggje inn informasjon i elektronisk arkivplan.
ELDRE ARKIV: Arbeidet med ordning og registrering går kontinuerleg føre seg. På heimesida kan ein
søkje i arkivkatalogane over dei registrerte, eldre arkiva frå til saman 27 kommunar.
ULIKE PROSJEKT: IKA tek del i nasjonale prosjekt knytt til el-arkiv og elektronisk arkivplan, og har leiar
ansvar for prosjektet OpenArms.
IKA har vorte utpeika som koordinerande organ for privatarkiv i Møre og Romsdal og alt ligg no til
rettes for at IKA får ein privatarkivteneste frå 2006.
IKA har fått ansvaret for oppretting og koordinering av Kulturnett Møre og Romsdal; ein felles internettportal med kulturinformasjon frå heile fylket. Lansering oktober 2005.
IKA har markert jubileet for unionsoppløysinga i 1905 med ei større nettutstilling med avfotograferingar
og avskrifter av arkivkjelder.
IKA har fått stønad for å gjennomføre ei kartlegging av fiskerihistoriske arkiv i løpet av 2005.
IKA har inngått samarbeide med Arbeidarbevegelsens Arkiv for Møre og Romsdal, og om lag 50 hyllemeter med arbeidararkiv er no flytta over til IKA sine magasin.
PERSONALE: Tonje Ramse Trædal slutta i IKA Møre og Romsdal i september 2005.

Adresse hovudkontor IKAM&R:
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.
Tlf.:71 58 61 39
E-post: torun.soknes@ikamr.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
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
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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, rådgiver
Tlf: 73 50 18 92/ 90 04 58 99
E-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no
Lin Øiesvold, rådgiver
Tlf: 73 50 18 92/ 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 5018 93/ 92 28 73 51
E-post: jens.ronning@ika-trondelag.no
Eierkommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Leksvik,
Levanger, Lierne, Malvik, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Mosvik,
Namsskogan, Oppdal, Orkdal, Os, Osen,
Rissa, Roan, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun,
Steinkjer, Stjørdal,
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tydal,
Verdal, Ørland og Åfjord

Besøksadresse:
Dokumentsenteret,
Moderne arkiv og Historisk arkiv:
Maskinistgata 1, Dora 1.
Posttjenesten og Grafisk senter:
Lade Allè 80.
Postadresse:
Trondheim byarkiv, 7004 Trondheim
Tlf.: 72548280 Faks: 72546300
E-post: trondheim-byarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no
Nettsted:
www.trondheim.kommune.no
Åpningstider:
08.00-15.30
Kontaktinfo fagansvarliggruppen:
Tor Inge Hegvold, enhetsleder
E-post: tor-inge.hegvold@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72542237
Rolf Albert Johansen, fagansvarlig
Posttjenesten
E-post: rolf-albert.johansen@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72548291
Rune Nordtømme, fagansvarlig
Dokumentsenteret
E-post: rune.nordtomme@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72542230
Kari Korsen, fagansvarlig
Moderne arkiv
E-post: kari.korsen@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72542218
Morten Johansen, fagansvarlig
Historisk arkiv
E-post: morten.johansen@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72542221
Per Lohse, fagansvarlig Grafisk senter
E-post: per-johannes.lohse@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72548280
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TRØNDELAG IKS
Arbeid med registrering og etikettering av bestanden prioriteres på grunn av at IKA Trøndelag flytter
til nye kontorer og magasiner i løpet av høsten. De nye eierkommunene Leksvik, Rissa, Os, Osen, Roan,
Åfjord og Sør-Trøndelag fylkeskommuner skal kartlegges og etter hvert avlevere arkiver til depot. Når
det gjelder privatarkiv, arbeides det med å legge IKAs egen bestand inn i Samkatalogen. Vi har også
påbegynt arbeidet med koordinering av bevaringsinstitusjonene i Sør-Trøndelag. IKA Trøndelag er
invitert til å være med på et utviklingsprosjekt innenfor formidling gjennom folkebibliotekene i regi
av ABM-utvikling.
KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET
Vår kontaktkonferanse holdes i Steinkjer 22. og 23. mars.
Planlagt kurs og tilbud ligger ute på våre hjemmesider.
PERSONALE
Merete Brenn og Randi Leistad arbeider med registreringsprosjekter. Ingunn Kobberrød begynte hos
oss i januar og arbeider med registrering av privatarkiver.

TRONDHEIM BYARKIV
Trondheim byarkiv holder til i ubåtbunkeren DORA 1 hvor det bak tre meter tykke betongvegger oppbevares over 10 000 hyllemeter med arkivmateriale fra aktiviteter i Trondheim siden midten av 1700tallet. Byarkivet er Trondheim kommunes utøvende fagorgan innen dokument- og arkivbehandling,
post- og grafiske tjenester. Enheten er inndelt i fem fagområder med hver sin fagansvarlig og teller
(pr. sept.05) til sammen 35 ansatte.
POSTTJENESTEN: Tjenesten er en fellestjeneste for alle avdelinger, bedrifter og enheter i Trondheim
kommune og skal sikre en forsvarlig intern og ekstern ekspedering av kommunens postsendinger.
Det mottas ca. 2.000 eksterne og ca. 2.000 interne forsendelser daglig, som sorteres og fordeles på
6 postruter.
DOKUMENTSENTERET: Dokumentsenteret er et nyopprettet område ved Trondheim byarkiv som ble
etablert i forbindelse med prosjektet for sentralisering av postregistrering og arkivering.
Hovedoppgavene er å ivareta service ovenfor kommunens enheter når det gjelder den daglige arkivdanningen. Kommunens post blir journalført, skannet og fysisk arkivlagt ved Dokumentsenteret og
distribuert elektronisk via sak-/arkivsystemet.
MODERNE ARKIV: Trondheim byarkivs fagområde for moderne arkiv fokuserer på fremtidsrettede
arkivaktiviteter. Sentrale arbeidsoppgaver er systemansvar for og systemutvikling av sak-/arkivsystem,
kursing/opplæring, arkivplan, postliste og etablering av overordnede rutiner for arkivdanning. Det
legges opp til stor grad av kommunikasjon med alle nivå i kommunen gjennom både prosjekt og kursing.
HISTORISK ARKIV: Fagområdet Historisk arkiv tar hånd om depot og formidling og er til stor hjelp for
slektsgranskere, hovedfagsstudenter, historikere og alle andre som er interessert i byens historie.
Byarkivet har ansvar for at arkivmaterialet er tilgjengelig for publikum på egen lesesal. Historisk arkiv
håndterer også krav om innsyn i deponerte arkiv.
GRAFISK SENTER: Grafisk senter produserer grafiske tjenester for kommunale enheter, men også
eksterne kunder. Det utføres trykksarbeide, skjemafremstilling, plotting i store formater, fargeprint og
sort kopiering. Det utføres innbinding, fotografering og skanning. Daglig produseres det i sort print
ca. 44.000 ark og ca. 4.000 ark i fargeprint.
Alle som jobber i den grafiske prosessen har grafisk utdanning.

FYLKESARKIVET I

SOGN OG FJORDANE
NYTT FRÅ FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE
I 2005 har vore prega av at arkivet har mangla magasinplass. Samstundes har arbeidsplassen vore
prega av byggestøy. Nytt magasin har vorte bygt, og denne støyen har ikkje plaga oss ikkje mykje.
I november 2005 stod det nye magasinet ferdig og det vart formelt overlevert frå entreprenør til
fylkesordføraren og vidare til fylkesarkivaren den 16. februar 2006.
Magasinet ligg i tilknyting til fylkeshuset, og samla får no Fylkesarkivet 10.000 nye hyllemeter til
disposisjon. Fylkesarkivet har og flytta inn i nye kontor i ein anna del av fylkeshuset og har no
gode tilhøve for arbeidet.
Magasinet vert no etter kvart teke i bruk. Magasinet skal og vera felles depot for eldre kommunalt
arkivtilfang i Sogn og Fjordane. I september 2005 gjekk arkivet ut med nytt tilbod til kommunane.
Alle dei 26 kommunane i fylket er med i kommunearkivordninga. Tenestene der vert no kalla
basistenester for arkiv. Det nye tilbodet omfattar 2 tilleggstenester. Det første er eit tilbod om å
felles arkivdepot i det nye magasinet. Det andre er eit tilbod om å vera med i ei ny ordning for å
ta vare på eldre elektronisk lagra materiale.
Kommunane handsama dette utover hausten. 21 av 26 kommunar har slutta seg til det nye felles
arkivdepotet. 23 av 26 kommunar har slutta seg til tilbodet om ordning for eldre elektronisk lagra
materiale.
Våren 2006 skal Fylkesarkivet gjennomføra avlevering av materiale frå ein kommune for å hausta
erfaringar med dette. Deretter vil det verta laga detaljerte rutinar og planar for dei andre.
I samband med dei nye tenestene vil det verta oppretta kring 2.5 nye faste stillingar knytt til
kommunearkivordninga som frå sommaren 2006 vil omfatta om lag 5 årsverk.
Gjennom dei nye tenestene har samarbeidet mellom kommunane og fylkesarkivet vorte ennå
sterkare og tettare. Arkivet arbeider og no med å tilpassa det daglege arbeidet til nye produksjonsløyper for mottak, ordning og digitalisering.

Adresse:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,
6863 Leikanger,Tlf: 57656400 Faks: 57656101
E-post: postmottak.sffarkiv@sf-f.kommune.no
www.fylkesarkiv.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, permisjon
E-post: ole.stian.hovland@sf-f.kommune.no
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
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

ARKIV I

NORDLAND
KONTAKTKONFERANSEN 2006
Årets konferanse går som vanlig over to dager rundt påsketider. Det er to hovedtema:
• Omorganisering og strukturendring - ressursbruk og praktiske konsekvenser. Foredragsholdere
er Lars-Jørgen Sandberg fra Riksarkivet og Solfrid Kjærran, kommunearkivar i Bodø kommune.
• Veien til fullelektronisk arkiv. Kjetil Reithaug fra IKA Vest-Agder forteller om hvordan de har
fulgt en av sine medlemskommuner til fullelektronisk arkiv.
Vi har lagt spesielt vekt på å få flere ledere til å delta i år, ved å fremheve viktigheten av arkiv i
kommunene og at dette er leders ansvar.
NYE HJEMMESIDER
Arkiv i Nordland har gleden av å presentere ny hjemmeside. Den nye siden er et resultat av at vi er
blitt en del av Nordland fylkeskommune sin nye felles web-løsning. Ny adresse er
arkivinordland.no.
NY FAST STILLING
Vikariatet som Unni Kymre var tilsatt i, er gjort om til fast stilling. Kymre er også tilsatt i den nye
stillingen, som har generell arkivdanning og rådgiving til kommunene som arbeidsfelt.
ELLERS
• Fylkesplan for arkiv, Plan for arkivfeltet i Nordland er trykket. Planen inviterer til samarbeid om
bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv, og legger opp til at AiN skal være en utviklingsaktør i
dette arbeidet. Høyest prioritet har nye lokale for AiN.
• Har installert reoler som gir 300 nye hyllemeter og gjør at AiN kan tilby depotplass til flere.
• Brønnøy ny medlemskommune!
• Bygger opp kompetanse på bevaring av elektroniske arkiver.
• Tatt i bruk Nordland fylkeskommunes e-postsystem, og fått nye e-postadresser.

Adresse:
Høgskolen i Bodø, 8049 BODØ
Telefon 75 51 75 77 og faks 75 51 75 78
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no
Hjemmeside: arkivinordland.no
Ansatte
Inge Strand, leder, tlf: 75 51 15 75,
E-post: is.ain@nfk.no
Ketil Jensen, arkivar privatarkiv, tlf: 75 51 75 87,
E-post: kj.ain@nfk.no
Hanne Osnes, sekretær, tlf: 75 51 75 77,
E-post: ho.ain@nfk.no
Kari A. Kleve, arkivar kommune, tlf: 75 51 75 79,
E-post: kak.ain@nfk.no
Tone-Lise Fische, arkivar fylkeskommunen,
tlf: 75 51 75 85, E-post: tlf.ain@nfk.no
Solveig Lindbach Jensen, arkivar/it-ansvarlig,
tlf: 75 51 75 80, E-post: sj.ain@nfk.no
Nansy M. Schulzki, arkivar kommune,
tlf: 75 51 75 86, E-post: ns.ain@nfk.no
Unni Kymre, arkivar kommune, tlf: 75 51 75 53,
E-post: uk.ain@nfk.no
Medlemskommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Brønnøy,
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)
Arkheion -1#2006
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TROMS (IKAT)
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
Sidsel Marie Gaare Blix (arkivkons.)
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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PUBLIKUMSTJENESTER
Som del av depotfunksjonen skal IKAT tilby en rekke publikumstjenester på vegne av de kommunene som har delegert denne oppgaven til oss. Utbygging av publikumstjenestene er nå begynt, og
samarbeidet med Statsarkivet i Tromsø er viktig ettersom vil skal ha felles lesesalstjeneste. I vinter
startet Statsarkivet en serie med korte presentasjoner de har kalt "Møte med …". Presentasjonene
er ment å være en innføring i kildebruk, og da spesielt med tanke på hva man som bruker bør være
særlig oppmerksom på. 25. april vil Frøydis Antonsen holde foredraget Møte med kommunalt arkivmateriale, på kveldsåpen lesesal.
ORDNING AV ELDRE OG AVSLUTTET ARKIV
Ordningsarbeidet går sin gang. Eldre og avsluttet arkiv fra Sørreisa, Lenvik og Nordreisa står for tur,
og vil bli hentet inn til ordning.
ARKIVPLANLEGGING
IKAT er for tiden involvert i arkivplanprosjekt i 3 kommuner. Alle blir nå tilbud å få utarbeidet
elektronisk arkivplan, også de kommunene som har papirbaserte arkivplaner.
KURS OG OPPLÆRING
Årets kontakt seminar vil finnes sted i Tromsø 11. - 12. mai. Invitasjon og program er under
utarbeiding. I juni vil vi for første gang tilby et eget opplæringsseminar for nye ansatte. Det vil
finne sted i Tromsø 7. - 8. juni, og vil ta opp temaer fra grunnkurset og K-kodekurset. De regionale
felleskursene til høsten vil ha innføring av elektronisk arkiv som tema. Det vil ellers bli avholdt
grunnkurs og temakurs i kommuner som har bestilt dette. Oversikt over hvilke kurs og opplæringstilbud som kan bestilles finnes på våre hjemmesider.
REGIONALE SAMLINGER
Slik vi tidligere har informert er vi begynt å avholde regionale samlinger. Kommunene vil bli
kontaktet god tid i forveien, og vil ha stor innflytelse på hvilke tema som blir tatt opp på
samlingene. Dette er foreløpig en forsøksordning.
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FINNMARK
ETABLERING AV ARKIVDEPOT FOR PAPIRARKIVER
I løpet av 2005 innhentet IKAF formelle vedtak fra medlemskommunene på om de ønsket å inngå i et samarbeid for å etablere arkivdepot i regi av IKAF. 12 av 15 medlemskommuner har fattet
slike vedtak og på bakgrunn av dette har vi utarbeidet arealbehov. IKAF har annonsert i fylkets
aviser og bedt interesserte utleiere gi tilbud på leie av lokaler innen 15.mars.
UTREDE MULIGHETEN FOR ETABLERING AV ARKIVDEPOT FOR ELEKTRONISKE ARKIVER
I løpet av våren 2006 vil IKAF i samarbeid med IKAT utrede alternativer for etablering av arkivdepot for elektroniske arkiver. Rapporten vil også se på hvilke behov institusjonene vil ha i forhold til kompetanse, utstyr, programvarer etc. Rapporten skal legges frem for styret og årsmøte
og brukes til å bestemme hvilke(t) alternativer man skal utrede videre i forhold til kostnader.
ÅRSMØTE
IKAF vil avholde årsmøte i Karasjok den 3.mai. i tillegg til de ordinære årsmøtesakene vil
arkivdepotsaken bli avgjort på dette møtet. Styret ble også i fjor bedt om å vurdere dagens
organisasjonsform og utrede alternativer til denne og legge frem for årsmøte 2006.
ARKIVPLAN
IKAF planlegger å starte opp et arkivplanprosjekt i Øst-Finnmark i løpet av våren. Vi har allerede
fått tilbakemelding fra flere kommuner i øst som ønsker å starte arbeidet med utarbeidelse av
arkivplaner.
ARKIVORDNING
I forbindelse med deltagelse i prosjektet ”Kvener i offentlige arkiver” skal IKAF ordne
skolearkivene i Porsanger kommune. Arkivene som skal ordnes er fra perioden 1850 til ca.1970.

ARKIVLØSNINGER FOR ALLE FORMÅL
NOEN LEVERANSER
SENESTE ÅR:
IKA Rogaland,
Fylkesarkivet i Oppland,
Bergen Byarkiv,
Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane,
IKA Kongsberg,
DORA,
Interkommunalt arkiv i
Møre og Romsdal,
Aust-Agder
Kulturhistoriske Senter,
Statsarkivet i Tromsø,
Nasjonalbiblioteket.
Compactus®Archive, mobile reoler. Konstruert for krevende oppgaver.

Stort utvalg av skap for
arkivering og oppbevaring.

Compactus®Office, mobile
reoler, med lav høyde og
glass dekorfronter,
tilpasset kontormiljøet.

Compactus®Double Decker,
mobile reoler over to etasjer,
med elektronisk styring/drift.
Systemet som utnytter
høyden.

OFFICElift, Paternoster.
Utnytter takhøyden.
Setter fokus på ergonomi.

www.constructor.no
Hovedkontor:
Pb. 363, 1323 Høvik
Sandviksvn. 36, 1363 Høvik
Tlf.: 67 11 26 00
Fax. 67 11 26 01

Avdelingskontor:
Madlakrossen 24
4042 Hafrsfjord
Tlf.: 51 59 71 40
Fax. 51 59 71 41

Avdelingskontor:
Magnus Barfotsv. 5
4633 Kristiansand
Tlf.: 38 19 90 96
Fax. 38 19 90 97

Avdelingskontor:
Østre Rosten 102
7075 Tiller
Tlf.: 72 89 61 40
Fax. 72 89 61 41

Avdelingskontor:
Nørvevika
6008 Ålesund
Tlf.: 70 10 22 90
Fax. 70 10 22 91
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