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INNHOLD

Før sommerferien gikk Arkivverket inn i en ny epoke da John Herstad gikk av som
riksarkivar og Ivar Fonnes tok over embetet. Ivar Fonnes er slett ikke noe ubeskrevet
blad i arkivverdenen. Han har vært i ledelsen på Riksarkivet i flere år og faglig sett er
han kjent som forfatter av ”Arkivhåndboken” og som en av arkitektene bak krav-
spesifikasjonene til Noark4 og Asta5.

Riksarkivarembetet er vel en av de viktigste stillingene innen vårt fagområde. Vi
står stadig foran store utfordringer som vi håper det vil være vilje til å gripe fatt i.
Gjennom vår generelle viten konkretisert gjennom den store arkivkartleggingen til
ABM-utvikling i 2005, ser vi at det ligger store utfordringer til vår evne til omstilling
og samarbeid. Selv om selve rapporten fra undersøkelsen ikke er klar, vet vi at det
finnes hundrevis av institusjoner som oppbevarer arkiv. De fleste av disse er ikke 
arkivinstitusjoner, men historielag, lokalhistoriske samlinger, biblioteker eller muséer.
Denne erkjennelsen viser hvor viktig samarbeid er og vil være. For; arkiv er et selv-
stendig fagområde som ikke alle behersker automatisk selv om de oppbevarer arkiv.
Det er selvsagt fantastisk at alle disse institusjonene har vært opptatt av å ta imot og
bevare arkivsaker. Uten denne innsatsen ville landet hatt mye mindre historiske
privatarkiver. Men – kan vi leve med at denne innsatsen i stor grad er basert på 
tilfeldighetenes spill og frivillig innsats? For å få en god geografisk, faglig forsvarlig,
arkivdekning av hele landet, burde alle fylker ha fylkes- eller regionalarkiv med an-
svar for faglig forsvarlig behandling av private arkiver. Dette vil kreve økonomiske
ressurser og politisk vilje fra både stat, fylkeskommuner og kommuner.

I dette bildet er det at store aktører som Riksarkivet og ABM-utvikling må bruke
sine posisjoner og samarbeide mot et felles mål.

Dette nummer av Arkheion tar for seg temaet ”Rettighetsdokumentasjon”. I bunn
og grunn er dette den viktigste grunnen til å oppbevare arkiv. Vi finner dokumenta-
sjon for enkeltpersoners og gruppers rettigheter nedtegnet i arkivene. Disse sakene
er jevnlig etterspurt. Hva som ligger i begrepet er ganske omfattende. Det kan være
forretningsavtaler, oppmålinger av grenser, kjøpekontrakter eller direkte relasjoner
mellom det offentlige og enkeltpersoner. I kommunal sammenheng finner vi dette
innen undervisning, helse, barnevern og sosialsektor. I denne omgang vil vi begrense
temaet til disse siste forhold.

Vi står altså ovenfor et saksområde som det har vært vanskelig å nærme seg på
grunn av mange motforestillinger. Det er en menneskerettighet å bli glemt, sa
Datatilsynet for en del år siden. Dette gjorde at mange verdifulle arkiv ble kassert.
Stiftelsen Rettferd for taperne har gjennom flere år kjempet frem en mer åpen 
holdning. Vi har sett problemene noen kommuner har fått på grunn av manglede 
arkiver. Innstillingen til problematikken i dag er nok blitt mye åpnere, men vi strir
fortsatt med fortidens synder...
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På kommunearkivkonferansen, som i fjor ble arrangert i Bergen, ble det invitert til møte angående

oppstart av nettverk for personregistre.  Tanken om et personregisternettverk hadde meldt seg

gjennom mange år innen fagfeltet. 

Da initiativet ble tatt av IKA Kongsberg, var utgangs-
punktet å få til et nasjonalt samarbeid for utarbeidelse av
felles retningslinjer, maler, veiledninger samt å få samord-
net den kompetansen som kommunearkivinstitusjonene
(KAI) sitter på. På denne måten ville vi også kunne høyne
miljøets kompetanse. 

På møtet i Bergen ble idéen presentert, responsen fra 
institusjonene var positiv og det ble nedsatt en prosjekt-
gruppe for å bringe prosjektet videre. Institusjonene som
ble valgt inn i prosjektgruppa var Arkiv i Nordland, IKA
Hordaland, Bergen byarkiv, IKA Trøndelag, Trondheim 
byarkiv og IKA Kongsberg.

Da arbeidet med en søknad om støtte fra ABM-utvikling
var i gang, falt også vårt mandat på plass. Nettverkets
mandat ble, i hht. søknaden, følgende: ”Prosjektets mål 
er å etablere et samarbeid mellom kommunearkivinstitu-
sjonene om behandling av rettighetsdokumentasjon. Vi
ønsker et tettere nasjonalt samarbeid for utarbeidelse av
felles retningslinjer for behandling av personregister, 
maler for rutiner, veiledninger og håndtering av innsyns-
problematikk samt kompetanseheving gjennom 
faglige diskusjoner. På sikt ønsker vi å utvikle en
informasjonsbase for brukere av rettighets-
dokumentasjon”. I alt 19 institusjoner har svart
positivt på å delta i nettverket.

Fra å hete ”personregisternettverk” ble sam-
arbeidet nå døpt om til ”nettverk for rettighets-
dokumentasjon”. Hva er så rettighetsdokumenta-
sjon? I kommunal sammenheng vil begrepet 
enten knytte seg til individuelle, sosiale rettig-

heter eller eiendomsrettigheter. I vår sammenheng bruker
vi begrepet i tilknytning til individuelle, sosiale rettigheter.
Denne type dokumentasjon vil vi bl.a. finne hos barnevern,
sosialetat, skolevesen, PPT, helsevesen osv. Det krever 
spesiell kompetanse for å håndtere denne type materiale.
Vi som arbeider innen fagfeltet må besitte kompetanse på
områder som arkivfag, jus og saksbehandling. I den grad
arkivinstitusjonene får mer ansvar for å gi innsyn direkte til
brukerne, vil vår kompetanse på å møte brukerne også
måtte høynes.

Vi ser at folks bevissthet rundt egne rettigheter er
økende. Vi har også blitt smertelig klar over hvor viktig 
dokumentasjon omkring egen oppvekst er for enkelt-
personer. Det er ingen tvil om at det må stilles høye krav
både til oss som arkivarer og til kommunenes saksbehand-
lere når det gjelder kvalitet på dokumentasjon samt opp-
bevaring. 

Fokuset på innsyn i personsensitivt materiale gjør det
nødvendig med gode retningslinjer som sikrer

materialet på best mulig måte. Det er her vi
som arkivarer kommer inn. Vi må sette
kommunene våre i stand til å etterleve de

krav som stilles, og utarbeide retningslinjer
som bidrar til at materialet blir forskriftsmes-

sig forvaltet. Det er gjennom samarbeid at nett-
verket kan bidra til å høyne både institusjonenes og
kommunenes kompetanse.

Prosjektgruppa søkte ABM-utvikling om midler
til opprettelse av nettverket, og fikk tildelt
150.000 kroner i prosjektmidler. Hovedsakelig

NETTVERK
FOR RETTIGHETSDOKUMENTASJON
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har prosjektgruppas oppgaver bestått i å opprette nettverket,
nedsette en faggruppe, i tillegg til å arrangere fagseminar for
institusjonene.  Vi fant raskt ut at nettverkets samarbeidsform
måtte være nettbasert, og vi ønsket oss et verktøy i likhet
med samhandlingsrommet til arkivplan.no. Institusjonene
trenger et forum for å kunne diskutere, drøfte problem-
stillinger, utveksle erfaringer og samarbeide om utvikling av
retningslinjer og veiledere for våre kommuner. Men i 
motsetning til samhandlingsrommet er arkivprosjektsidene
forbeholdt KAI.

Etter et halvt års arbeid for prosjektgruppa, tok faggruppa
over det videre arbeidet med nettverket. Faggruppa som er
nedsatt er representert ved IKA Hordaland, Arkiv i Nordland,
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Bergen byarkiv og IKA
Kongsberg. Faggruppa har tatt føringene fra prosjektgruppa
videre og fortsatt arbeidet med utvikling av nettsidene, 
organisering av videre samarbeid i nettverket og gjennom-
føring av fagseminar. 

Vi har til nå opprettet nettsidene arkivprosjekt.nxc.no. 
Vi har valgt å bruke samme leverandør av våre sider som til 
arkivplan.no. Dette er først og fremst gjort med tanke på at vi
får et oppsett som er kjent for alle, og at vi slipper å bruke
unødvendige ressurser på å lære oss å bruke et nytt verktøy.
Sidene er ikke opprettet bare til bruk for nettverk for rettig-
hetsdokumentasjon, men er tenkt brukt av alle typer nett-
verk, prosjekter og samarbeid institusjonene går sammen om. 

Vi er i gang med å få på plass en struktur og å legge ut 
informasjon på sidene. Tanken er at vi her skal samle alle 
typer veiledninger, rutiner, retningslinjer og lignende som 
institusjonene har utarbeidet. I tillegg skal det legges ut maler
for videreutvikling av ovennevnte dokumentasjon. I forbin-
delse med videreutvikling av allerede utarbeidede retnings-
linjer ønsker faggruppa at det nedsettes mindre arbeids-
grupper som kan jobbe frem nye og bedre produkter. Det blir
laget en mal med punktvise stikkord som sier noe om hva en
ny retningslinje bør inneholde. Dette gjøres blant annet for å
forenkle oppstart av oppgavene for arbeidsgruppene, sam-
tidig som vi ønsker å standardisere retningslinjene som 
utarbeides. Arbeidsgruppene står selvsagt fritt til å komme
med forslag til utvidelse av innhold og på hvilke punkter man
ønsker å sette et spesielt fokus. 

Ideen med fagseminar ble først presentert på det første
møtet i Bergen i fjor under KAI konferansen.  I søknaden til
ABM-utvikling var et slikt seminar definert inn i prosjektet. I
tildelingen fra ABM-utvikling ble det ikke gitt midler til dette.
Uten økonomi til fagseminar ble videre arbeid med et slikt 

arrangement vanskeliggjort. En tid jobbet både prosjekt- og
faggruppa på siden av prosjektet med dette, men faggruppa
vedtok etter hvert å legge seminaret på is inntil videre. 
Det vi i stedet så et behov for var å arrangere et møte for de
institusjonene som har knyttet seg til nettverket. Vi har kalt
det for en ”rundbordskonferanse”. Her skal veien videre for
nettverket diskuteres, hvordan nettverket skal organiseres og
i tillegg få satt fokus på faglige problemstillinger vi sliter med
i hverdagen. 

I hht. vårt mandat ønsker vi på sikt å utvikle en informa-
sjonsbase for brukere av rettighetsdokumentasjon. Dette vil
være et prosjekt som vil kunne settes i gang når KAI har 
kommet steget videre i forbindelse med å samordne sin 
kompetanse og utvikle et nasjonalt samarbeid.                             

Så langt har vi kommet frem til at faggruppa fortsetter sitt
arbeid, dvs. å fungere som redaksjonsgruppe for prosjektet
rettighetsdokumentasjon på nettsidene. Vi ønsker at fag-
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gruppa skal jobbe med faglige problemstillinger i tillegg til
å holde nettsidene oppdatert.               

I tillegg ser vi det hensiktsmessig at faggruppa også har
funksjon som referansegruppe overfor de arbeidsgruppene
som nedsettes til å utvikle og videreutvikle nye retnings-
linjer.

På KAI-konferansen i Trondheim denne høsten ble leder-
gruppa informert om fremdriften av nettverket.
Problemstillinger knyttet til nettverket og nettsidene ble
tatt opp. Sidene er opprettet for hele KAI-miljøet. Vi ser
det som helt nødvendig at arbeidet med utvikling og drift
av sidene løftes ut av faggruppa. I tillegg ser vi behov for
en styringsgruppe som kan stå for videreutvikling av selve
nettverket. Det ble på ledermøte konkludert med at fag-
gruppa skriver en rapport til fagseksjonen for kommunale
arkiv som kan ta videre stilling til saken. Rapport til fag-
seksjonen vil bli skrevet i løpet av høsten.                                

Hvor går så veien videre? Vi har nå tatt det første skrit-
tet både med tanke på samarbeid innen KAI-miljøet, men

også at vi som fagmiljø i fellesskap kan synliggjøre oss 
på en helt annen måte enn før. Det ligger en lang og 
krevende vei foran oss, men vi som fagpersoner ser at 
behovet for samarbeid i større grad enn før presser seg
frem. Dette fordi vi jobber med problemstillinger det 
blir satt større fokus på enn tidligere og som har stor 
innvirkning på enkeltindividet.

Vi har dessverre en situasjon i dag hvor mye arkiv-
materiale som dokumenterer enkeltmenneskers liv har
gått tapt. Målet vårt må være at vi slipper å komme i en
lignende situasjon i fremtiden. Med utgangspunkt i 
uttalelsen: ”å dele kunnskap gir mer kunnskap”, har vi 
mulighet til å gjøre kommunene våre i stand til å forvalte
arkivmateriale på en skikkelig måte. •
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I den forbindelse tenkte vi at det kunne være interessant å
snakke med ”Stiftelsen Rettferd for taperne” og deres svært
engasjerte generalsekretær Ola Ødegaard. Stiftelsen må vel
trygt kunne sies å være en stor bruker av arkivene vi snakker
om i denne sammenhengen. Generalsekretæren ville svært
gjerne ta i mot oss, og mener at det arbeidet arkivinstitusjo-
nene har startet på er svært viktig. 

Stiftelsen startet sitt arbeid i 1993, og har til sammen fått
over 53 000 henvendelser fra folk som vil ha hjelp til å søke
om erstatning og oppreisning. Fram til 1. aug. 2006 har 306
søknader om billighetserstatning fra staten blitt innvilget.
Beløpet som er utbetalt til disse taperne er på 20 780 000 kr.
Helt siden starten er det blitt gjort utallige henvendelser til
arkivene, vesentlig fylkeskommunale og kommunale. Det er
for det meste skoleetaten og 
barnevernet som har fått flest
forespørsler.

– At en organisasjon begynte å
”plage” offentlige etater med be-
gjæring om innsyn i sensitive arkiver
på vegne av privatpersoner var vel
ikke helt enkelt i starten. Hva slags
holdninger ble dere møtt med?

– Det er helt klar at i de aller første årene var det en nokså
stor skepsis til det vi drev med. Mange kommuner sa ”nei
takk”, og kunne ikke hjelpe oss, fordi de mente at vi ikke
hadde krav på få utlevert noe som helst. Dette til tross for at
vi fra første dag stilte med fullmakt fra de vi førte saken for. 
Holdningene har nok endret seg, og ganske vesentlig etter
19 sept. 1995, da vi var på slottet og orienterte Kong Harald
om vår organisasjon, og det arbeidet vi gjorde. Det var i ut-
gangspunktet en ”taper” som hadde henvent seg til slottet
for å be om en audiens hos Kongen. Han ba samtidig om at
jeg måtte få bli med på den audiensen. Vi fikk inntrykk av 
at dørene ble mer åpne etter dette, men ikke på langt nær
nok.

– Blir dere likt behandlet i alle offentlige arkiver?
– Inntrykket er at Fylkes-

kommunene/kommunene har
vært de instansene som har vært
minst imøtekommende. De har
vært et svært vanskelig ledd å
forholde seg til. Det har vært
svært vanskelig å skaffe fram 
dokumentasjon fra disse 
arkivene. Der har det vært en

FYLKESARKIVET I  OPPLAND
T E K S T :  TO R M O D H O L D B R E K K E N

Intervju med Ola Ødegaard,
Generalsekretær i Stiftelsen «Rettferd for taperne»

De kommunale arkivinstitusjonene har startet et prosjekt for å bedre håndteringen av 

rettighetsdokumentasjon. Dette omfatter de delene av arkivfaget som tar for seg behandling av 

personregistre. Mandatet til prosjektgruppa er blant annet å oppnå et tettere nasjonalt samarbeid for 

utarbeidelse av felles retningslinjer for behandling av personregistre, maler for rutiner, 

veiledninger, håndtering av innsynsproblematikk samt kompetanseheving.

ERFARINGER
MED BRUK AV RETTIGHETSDOKUMENTASJON
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svikt hele veien. Sitter nok enda noen kommunalt ansatte
som føler at ”dette kan vi ikke gi ut”. Det påfallende har
vært uviljen mot å samarbeide, selv om arkivene er der og
dokumentene i utgangspunktet er tilgjengelige.

– Vi har et eksempel fra Hå kommune i Rogaland. En 
person henvendte seg til oss og ville ha hjelp til å føre saken
sin, for å få billighetserstatning. Vår klient hadde besøkt 
sosialkontoret i kommunen og fått framlagt dokumentasjon
på over 200 A4 sider i sin sak.  Vedkommende kunne se
igjennom dokumentene på sosialkontoret, men fikk ingen-
ting utlevert.

– På hvilket grunnlag ble det nektet å utlevere 
dokumenter?

– Nei, de mente vel at vedkommende ikke hadde noen
rett til det. Generalsekretæren i Taperforeningen kunne 
heller ikke få utlevert dokumenter, selv med fullmakt fra 
sin klient. Kommunen svarte med at dersom dokumenter
skulle utleveres måtte en advokat ordne det. Vi fikk vår 
advokat til å tilskrive kommunen, og resultatet av det ble 
at bare 4 sider av over 200 ble utlevert. Klage ble sendt til 
fylkesmannen i Rogaland, og vi fikk medhold, men 
kommunen nektet fremdeles å gi ut flere dokumenter. Til
tross for fylkesmannens vedtak, ble det aldri gitt ut noe 
mer dokumentasjon fra Hå kommune. Lykken var kanskje
bedre enn forstanden akkurat i denne saken, for personen
det gjaldt, ble innvilget billighetserstatning fra staten.

– Arkivrutinene rundt omkring i landet varierer en god
del. Noen er som sagt tilbakeholdne og uvillige mot å 
utlevere dokumenter. Vi har imidlertid aldri hatt noen 
problemer med Statsarkivene, de har vært veldig greie å 
ha med og gjøre og har bestandig behandlet oss på en 
profesjonell måte. Byarkivene har også stilt opp for oss, 
og har nok hatt en bedre orden enn de andre kommune-
arkivene. 

– Har du inntrykk av at det finnes arkivrutiner?
– Nei, når det gjelder kommuner, så føler vel ikke vi at 

rutinene er der.
– Men noen arkiver er vel rett og slett borte?
– Ja, et av de største problemene våre er at mange 

institusjonsarkiver er kommet på avveie. Vi har prøvd å få til
en oversikt over samtlige barnehjem og skolehjem i landet.
Når det gjelder skolehjemmene så er saken for så vidt grei,
for der har dokumentasjonen gått til statsarkivene. 

Vi forsøkte for et par tre år siden å lage oss et register
over barnehjemmene. Dette har vært vanskelig på grunn av
navneskifter osv., og at mange av hjemmene har vært drevet

i privat regi. Kommunene har stort sett svart at de har hatt
lite å bidra med i denne sammenhengen, så det er mange
barnehjem vi ikke får tak i dokumenter fra i det hele tatt.
Kristne organisasjoner som har drevet barnehjem har av og
til vært i tvil om hvor arkivene har tatt veien. Vi har hatt 
møter med noen av dem for å avklare om det eventuelt var
grunnlag for å saksøke dem for å ”ha tulla bort” dokumen-
tene. Det har ikke kommet så langt at noen er blitt saksøkt
enda, men dette er noe vi har vurdert. Vi vet ikke, men vi får
inntrykk av at kristne organisasjoner som har drevet barne-

Rettferd for taperne

          



hjem har gjemt vekk arkivene
og glemt dem.

– Dere har erfart en viss
holdningsendring i forhold til
behandlingen dere får ute i de
offentlige og private arkivene,
men synes dere at 
arkivverket har tatt noe ansvar for å 
bedre oversikten, tilgangen og rutinene 
til de arkivene dere er bruker av?

– Nei det føler vi ikke. I kommunal sektor mener
vi vel at det er for lite kunnskap om personregisterarkiver og 
hvordan disse skal betjenes. 

– Har dere snakket med Riksarkivet om hvordan dere 
opplever dette?

– Nei det har vi ikke, men det burde vi kanskje gjøre. Det
er selvsagt svært betydningsfullt for oss at arkivarbeidet blir
gjort på en profesjonell måte, og kan vi påvirke ved å snakke
med Riksarkivet, så gjør vi gjerne det. 

Stiftelsen Rettferd for taperne har nå snart avsluttet ett 
besøk hos alle fylkesmennene i Norge der de blant annet har
bedt om at reglene for arkivering i kommune Norge blir inn-
skjerpet, samt at dagens arkiver blir sikret, slik at man ikke
møter det samme uføre om 20 år.

– Har det vært saker der dere har klart å påvirke arkiv-
myndighetene?

– For noen år siden var vi i konflikt med Datatilsynet som
ville makulere alle dokumenter som var arkivert på sentral-
registeret for åndssvake barn. Vi tok en kamp og anket den
avgjørelsen til departementet, og gikk til Stortinget for å få
hjelp slik at disse arkivene kunne bevares for ettertiden.
Riksarkivet støttet også vårt syn den gangen. Det hadde vært
en katastrofe om vi ikke hadde vunnet fram i denne saken.
Vi mener selv at vi kan være stolte av at vi klarte å berge
åndssvakeregisteret. Tidligere barnehjemsbarn og skole-
hjemsbarn er arkivert i sentralregisteret for åndssvake barn.
Det er stort sett der de er, og vi har fått mange dokumenter
ut derifra. Vi hadde fått enorme problemer med å dokumen-
tere sakene for våre klienter dersom dette arkivet hadde blitt
makulert. Åndssvakeregisteret blir i tillegg til arkivene for 
taterne og krigsbarna oppbevart i Riksarkivet.

Tiden går fort, og med et blikk
på klokka spør vi om hvor lang
tid det er satt av til oss, i ære-

frykt for alle de som har henvent
seg til stiftelsen for å få hjelp. Vi

blir beroliget med at det er helt opp
til oss. 

Ser man seg rundt på kontoret til
Generalsekretæren får man mange 

bekreftelser på at han ikke akkurat har kastet
bort tiden. Her henger det mange takkehilsener og

æresbevisninger på veggene, som vitner om et stort engasje-
ment. Blant annet ser vi et bilde som viser utdelingen av
John Ingolf Alvheims ærespris på Fremskrittspartiets lands-
møte i år. På et annet sted henger diplomet som bevitner at
Ola Ødegaard er tildelt kongens fortjenestemedalje i gull for
sitt arbeid. Det ble han tildelt 20. august i 2005. Vi ser også
et par karikaturer, laget av kjente tegnere.

Vi får inntrykk av at denne mannen har opplevd svært
mye. Litt av sin tid, nærmere 2 timer, brukte han på oss. Det
er vi svært takknemlige for, og takker så mye for han tok i
mot oss. 

Hvis han får tid til det, planlegger Ola Ødegaard å avslutte 
jobben sin om fem år, når han fyller 70 år. Det skal bli 
interessant å lese om ønskede kvalifikasjoner i utlysnings-
teksten når det skal ansettes en etterfølger. •

Informasjon om Stiftelsen Rettferd for taperne og deres 
arbeid finnes på nettstedet www.taperne.no

>>>

www.taperne.no

«Vi er alle vinnere og tapere!»
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De andre sakene
kom direkte fra
privatpersoner 
eller via advokater
og sosialkontorer
etc. Dette var
kunder som enten
ønsket å søke 

erstatning fra Bergen kommune, andre kommuner eller fra
Staten. Bakgrunnen for erstatningsordningen i Bergen er at
kommunen ønsket å ta et moralsk ansvar og gi en uforbehol-
den unnskyldning for de kritikkverdige forhold barnehjems-
barn ble utsatt for under institusjonsopphold i perioden 1954 -
1980 (se Granskningsutvalgets rapport 06.06.03). Etter vedtak
fra Bergen Byråd ble det opprettet et Erstatningsutvalg som
hadde ansvar for selve utdelingen av erstatning. Erstatnings-
utvalget opprettet så Sekretariatet for Erstatningsutvalget som
behandlet søknadene. De mottok telefonhenvendelser, sendte
ut søknadskjemaer, intervjuet søkerne, og henvendte seg blant
annet til Bergen Byarkiv for nødvendig dokumentasjon. 

SØKNADENE

I søknadene fra Sekretariatet for Erstatningsutvalget ble det 
presisert hvilken dokumentasjon vi skulle finne fram. Ut i fra 
dette begynte vi å lete. Av og til fant vi opplysninger om den en-
kelte person med en gang, andre ganger brukte vi flere dager. 

Til tross for at søker hadde fylt ut skjemaet til Sekretariatet
for Erstatningsutvalget manglet det ofte viktig informasjon.
Dette problemet gjaldt også søknader som vi fikk direkte fra
privatpersoner, eller via sosialkontorer og advokater.
Informasjon som for eksempel navneendring, foreldres navn,
bostedsadresse for det aktuelle tidsrommet etc manglet. Dette

er imidlertid en kundegruppe som ofte har sviktende hukom-
melse, mange har psykiske problemer og andre igjen har lese-
og skrivevansker. Det er mange hensyn å forholde seg til. 

På senhøsten 2005 fant vi det nødvendig å utarbeide eget
informasjonsmateriell. Spesielt siden nesten halve kunde-
gruppen ikke var erstatningssøkende i Bergen kommune. 
Vi laget et skjema som vi ønsket at hver eneste kunde skulle
fylle ut. Det ble distribuert til alle sosialkontorene i Bergen
kommune, aktuelle advokater, diverse statlige departementer
og til enkeltpersoner.

ARKIVENE

Ved Bergen Byarkiv har vi mange barneverns- og skole-
relaterte arkiver. Mange av dem er verken ordnet eller digitali-
sert, enkelte arkiver mangler vesentlige deler, som mapper osv. 
I mange situasjoner har vi måttet rekonstruere personers for-
tid ut i fra det lille vi har funnet. På det nåværende tidspunkt
finnes det med andre ord ingen enkel måte å søke i arkivene
på. Vi må gå inn i hvert enkelt arkiv å lete manuelt til vi finner
det vi er på jakt etter. Dette er til tider meget tidkrevende, og
mye tid kunne vært spart hvis arkivenes tilstand og tilgjenge-
lighet ble bedre. Enten at man fikk lagret elektronisk de 
arkivene som vi bruker oftest, eller at den generelle ordningen
av arkivene blir intensivert. 

For å lette noe på arbeidssituasjonen skrev vi en fullstendig 
liste over alle barneverns- og skolerelaterte arkiver som vi 
oppbevarer ved Bergen Byarkiv. Listen inneholder navn på den
enkelte institusjon, samt en oversikt over aktuelle bestand-
deler. Listen ble sammen med søknadsskjemaet distribuert ut
til de aktuelle parter, som nevnt ovenfor.

I løpet av de senere årene har Formidlingsavdelingen ved Bergen Byarkiv opplevd en stor 

pågang frapublikum som ønsker innsyn i barnevernssaker. Bare i 2005 behandlet vi over 600 

av dem, der over halvparten kan relateres til erstatningsordningen i Bergen kommune. 

BERGEN BYARKIV
T E K S T :  K R I S T I N S . K J O S

MASSEBEHANDLING AV BARNEVERNSSAKER: 

ERFARINGER FRA FORMIDLINGSAVDELINGEN 
VED BERGEN BYARKIV I ÅRET 2005
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ARKIVARENS ROLLE

I perioder - og særlig i 2005 - har barnevernssakene gått ut
over all annen virksomhet ved Formidlingsavdelingen ved
Bergen Byarkiv. Vi brukte opp mesteparten av ressursene våre
på dette arbeidet, og fikk i liten grad noe ekstra. Vi har inn-
sett at vi ikke lenger kan prioritere barnevernssakene slik vi
har gjort, så lenge det ikke blir bevilget flere midler til dette
arbeidet. Barnevernssakene har også gått ut over andre hen-
vendelser, som for eksempel dem fra andre kommunale 
etater (byggesak etc), firmaer og enkeltpersoner. Dette er 
saker som også har høy prioritet, det får økonomiske og juri-
diske følger dersom sakene ikke behandles forholdsvis raskt.
Det å aldri komme seg gjennom sakslisten, alltid måtte velge
og vurdere hvilke saker man skal prioritere, har vært en stor
belastning for oss.

I arbeidet med barnevernssakene opplevde vi også at det
holder på å skje en endring av arkivarrollen. Vi har fått en ny
og stadig voksende kundegruppe, som vi på mange områder
ikke føler oss kvalifiserte til å ta oss av. En måte å løse dette
på er at dokumenter ”Unntatt offentlighet” skal gå gjennom
et andreledd, for eksempel sosialkontor eller fastlege. Rent
praktisk fungerer dette dårlig, fordi vi trenger å ha dialog
med kundene våre for å innhente nødvendig informasjon.
Jeg tror at vi trenger å tilegne oss ny kompetanse ved å for
eksempel ansette arkivarer med mer variert bakgrunn. Ved å
øke spisskompetansen vil dette igjen styrke arkivene i møtet
med de nye endringene i etterspørseler fra kundene og fra
samfunnet for øvrig. •

>>>

DET STORE  SPRANGET
Vi har i disse dager sett slutten på et arbeid som startet i1998.
Vi ekspederte den siste saken med dokumentasjon til
Erstatningsutvalget i Bergen i forrige uke.

Erstatningsutvalget skulle vurdere erstatningssummen for
tort og svie til dem som hadde vært i barnehjem i Bergen i
tidsrommet 1953 - 1980.  Det er første gang en slik erstat-
ningssak er prøvet og det har tilført oss en unik erfaring på
både godt og vondt i disse årene.  Det er mange interessante
og viktige  tema til videre diskusjon. 

Denne saken startet i 1998, dvs den startet egentlig med
de nye lovene som kom i decenieskiftet 1960-1970.
Forvaltningsloven som omhandlet forvaltingsskikk og
Offentlighetsloven som omhandlet innsyn i forvaltningen.
Disse to lovene regulerte muligheten for partsinnsyn i sak.
Etter hvert som folket ble bevisste på sine rettigheter og det
generelle kunnskapsnivået blant den jevne borger økte, økte
samtidig trykket på det offentlige Norge.   Det varte noen år
før rettighetene satte seg blant folk, men de kom litt etter
hvert .  Det var mange som dundret mot 'de offentliges' 
barrikader og ville inn. Det var folk med tapt skolegang, 
vanskjøttet  som  barn, og ofre for vold.  Det ble laget statlige
ordninger som skulle vurdere om disse gruppene
skulle få erstatning for tort og svie.  Jeg har jobbet
med dokumentasjon av denne typen saker omtrent 

siden jeg ble ansatt ved Byarkivet i 1988.   
Med innsynssakene fulgte en ny kundegruppe med helt 

andre behov enn våre tradisjonelle brukere på lesesalen. Jeg
husker godt en av de første innsynssakene vi fikk. Vi hadde
store problemer med å finne den dokumentasjonen kunden
søkte. Vi hadde mange diskusjoner med henne, og kom til
samme standpunkt.  Det er umulig å leve under offentlig 
omsorg fra barn til voksen uten at det finnes ett eneste 
dokument. Vi måtte tenke nytt.  Hvis hun ikke var i mappen,
hvor var hun da.  For hun var der et sted, sammen med mange,
mange andre mappeløse. Vi lette ikke etter nåla i høystakken,
men etter ett unikt strå i høystakken. Etter hvert fant både vi
og hun selv dokumentasjon gjennom arkivmateriale som
egentlig var uordnet, kaotisk, oppstått i en tid uten arkivkunn-
skap, altså utilgjengelig.  Vi gjorde en ad hoc ordning av en del
arkivesker der vi skilte ut personsensitive opplysninger.
Leteprinsippet var 'gå langs hyllene og se om det kan være
noe'.  Saken endte i en stor erstatning. Først til vår førstedame,
så til andre.  Tumultene dette førte med seg ute blant andre
barnehjemsklienter var virkelig til å ta og føle på.  
I 2001 ble det nedsatt et uavhengig Granskingsutvalg for 

barnevernsinstitusjoner av Fylkesmannen i
Hordaland.  Det skulle finne ut om påstandene
stemte med realiteten.  For i utgangspunktet ble

10 Arkheion -  2#2006 

T E K S T :  M A R I T H AU G L A N D

      



Arkheion -2#2006 11

ikke 'barna' trodd når de fortalte om sine liv 'bak murene'.
Arbeidet kunne bare gjennomføres ved å gi generell til-
gang til alt aktuelt arkivmateriale som omhandlet regle-
menter, regnskap, aktivitetsoversikter, kosthold, lekemulig-
heter, beleggsrapporter,  kontrollorganer, utdanningsnivå,
dispensasjoner fra regelverk osv. Alt som kunne peke på
hvordan de hadde hatt det. Granskingsutvalget fikk tilgang
til alt arkivmateriale ved at Fylkesmannen i Hordaland 
gjorde unntak fra taushetsplikten.  Vår oppgave ble å finne
fram det arkivmateriale Byarkivet kunne bidra med og 
andre arkivinstitusjoner bidro med sitt. 

Vi merket fort at det rørte seg ute i befolkningen.  Skulle
de stole på dette utvalget.  Det var nok en ny sandpå-
strøing.  Tilliten til det offentlige apparatet var under pari.
Derfor var det mange som ville ha samme tilgang til arkiv-
materiale og prøvde seg med å opprette Støtteforeninger
eller påberope seg mer eller mindre frivillige fullmakter fra
lidelsesfeller.  Det manglet ikke på trusler og forsøk på
skremme oss.  Vår viktigste oppgave ble å skape et tillits-
forhold mellom den enkelte informasjonssøker og oss.  Den
enkelte fikk kopier av dokumentasjon om seg selv. Vi hjalp
så godt vi kunne. Utvalget fikk den informasjon de trengte
og var sjølhjulpne. 

Det voldsomme fokuset på  disse sakene gjorde noe
med oss også. Både personlig og arbeidsmessig. Det var
stort sett dette vi holdt på med i årene 2001 - 2003 (rappor-
ten avlevert).  Granskingsutvalget var greit å håndtere.
Den enkelte bruker var en annen sak. Mange fortvilte men-
nesker av samfunnets kasteløse oppsøkte oss.  Mange av
dem kunne verken skrive eller ordlegge seg fornuftig,.
Men ved å anerkjenne den enkelte, motta dem med den 
respekt og verdighet og hjelpe dem som trengte det, gikk
det bra.  Mistillit ble snudd til tillit og da fikk vi etter hvert
arbeidsro.  Skønt ro?  Restanselister og ventetider føk i 
været, telefonene ringte og purringene haglet. Det var jo
andre som også hadde viktige spørsmål.  Måten å overleve
på var å gi blanke i restanselisten og forholde seg til den
saken man holdt på med.  Skylapper hjalp.  Resultatet var
Erstatningsutvalget i Bergen, men det er en annen sak.

Vi kom helskinnet gjennom de første årene. Men som
dere erfarer nå  stanset ikke saken der. Antakelige var vi
steinen som datt i vannet og skapte ringer som spredde seg
mer enn vi kunne ane i 1998 da vi knipset med fingrene og
kastet oss ut på dypt vann.  Det eneste vi visste var at vi 
kunne svømme. •

ARKHEION 10 ÅR!
Det første nummer av Arkheion kom ut i
1997 med Magne Rege fra Interkommunalt
arkiv i Vest-Agder som redaktør. Den gang
var 4 arkivinstitusjoner medeiere av bladet. 
I dag har vi 15 medeiere.

Dette nummer avslutter altså 10. årgang. På
vår hjemmeside Arkheion.no vil det nå være
lagt ut en innholdsfortegnelse over alle de
20 bladene som er utgitt.

Red.

     



I KA VEST-AGDER IKS
T E K S T :  B Å R D R AU S T Ø L

Det organiserte barnevernet i Norge har røtter tilbake til
1800-tallet. Straffeloven av 1842 ga anledning til å straffe
barn helt ned til 10 års alder. Vergerådsloven av 1896 var et
gjennombrudd i barnevernsarbeidet og en helt ny ordning
med hensyn til behandling av det som den gang ble kalt
”forsømte og forbryderske børn” ble innført. Den kriminelle
lavalder ble hevet fra 10 til 14 år. Barn under 14 år som 
begikk lovbrudd skulle 
behandles på en måte som
ga dem en oppdragelse.
Barn mellom 14 og 16 år
kunne fremdeles straffes
etter loven, men sam-
tidig var det muligheter
for å ta dem ut av hjem-
mene og inn i ordnede
former. Ikke bare barn
som hadde kommet inn
på forbryterbanen,
men også de som 
vokste opp under 
dårlige forhold, 
kunne bringes inn
under det offentliges
varetekt.

Det ble opprettet
egne vergeråd i
hver kommune.
Disse hadde vide
fullmakter og 
besto av soren-
skriver, prest og
fem medlemmer
valgt av

kommunestyret. Barn som hadde begått lovbrudd, ble for-
sømt av foreldrene eller som generelt hadde slett oppførsel
kunne undergis tvangsoppdragelse ved å bortsettes i foster-
hjem, barnehjem, skolehjem eller i tvangsskoler. 

I tilfeller der barna ble forsømt, prøvde vergerådene ofte
først med advarsler til foreldrene. Hvis dette ikke førte til
bedring, hadde vergerådene myndighet til å frata foreldrene
foreldreretten. Vergerådene satte selv sine tiltak ut i livet,

enten på egen hånd eller ved hjelp av politi og
fattigvesen. 

I 1953 ble vergerådsloven avløst av
barnevernsloven. Vergerådene ble 
erstattet med barnevernsnemnder,
opprettet av kommunestyrene. Nå
kunne barn helt opp til 18 år settes
under det offentliges varetekt. Ved lov
av 8. juni 1979 ble ansvaret for barne-
hjemsinstitusjonene overført fra kom-
munene til fylkeskommunen.
Hovedformålet var å sikre institusjonenes
økonomi, samt å få en bedre geografisk
fordeling av institusjonsplassene. Loven
av 1953 ble avløst av en ny barnevernslov i
1993. I dag er ulike sider av ansvaret for
barnevernet fordelt på flere forvaltnings-
nivå. Kommunene har fortsatt det vesent-
ligste av barnevernsoppgavene, blant annet
veiledning, undersøkelser og iverksetting av
tiltak. Staten ved departementer og fylkes-
menn har ansvar for at lover og forskrifter
blir praktisert på en riktig måte. I tillegg er
privatpersoner og ulike organisasjoner inne i
bildet som eiere av barnehjem. 
Vi vet i dag at mange av de barn som ble tatt

BARNEVERNSARKIV
«Mange børn er hjemløse, eller de har hjem, som ikke fortjener dette navn. 
Disse ulykkelige maa omplantes i andre, hvis barneretten skal ske fyldest.»

MATIAS KLUGE : ”ARBEIDET FOR VANVYRDEDE BØRN” I NORSK SKOLETIDENDE 1902.
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ut av sine hjem og inn i fosterhjem og barnehjem ble ut-
satt for overgrep av ulik art. En rekke personer har kontak-
tet det offentlige for å få dokumentert den urett som ble
begått dem i barne- og ungdomsårene. Mange barne-
hjemsarkiv har gått tapt og overgrepene er vanskelige å
dokumentere. Arkivene etter vergeråd og barneverns-
nemnder blir dermed viktige kilder om barnevernet i
Norge. Påbud om å føre forhandlingsprotokoll var nedfelt
i vergerådsloven, og fra tida før 2. verdenskrig er det først
og fremst i disse viktig informasjon kan finnes. Her er blant
annet ulike vedtak, undersøkelser og vitneforklaringer 
dokumentert. 

I årene før krigen er det også bevart journaler og en del
korrespondanse. Etter krigen øker omfanget i barneverns-

arkivene. Fortsatt er forhandlingsprotokollen sentral for å
finne dokumentasjon om de enkelte barn.
Korrespondanseseriene vokser og i tillegg finnes det 
regnskapsbøker som viser hvor mye midler som ble brukt
både til fosterhjem og i institusjoner.

De siste tiårene har barnevernsarkivene mer og mer gått
over til arkivering i klientmapper for hvert barn. I disse er
det mye viktig dokumentasjon som bekymringsmeldinger,
rapporter fra sakkyndige, notater fra undersøkelser og 
ulike vedtak. En del større kommuner har opprettet 
barnevernstjenester med egne arkivenheter, mens andre
kommuners barnevernsarkiv hører til under sosial-
kontorene. •
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AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T E K S T :  M O N I K A K U R S Z U S H Å L A N D

RETTIGHETSDOKUMENTASJON
I SKOLE- OG SOSIALARKIVENE

Som borger i et velferdssamfunn har man rettigheter knyttet til velferdsgoder som for eksempel skolegang,

helse og sosialhjelp. Rettighetsdokumentasjon oppstår som en konsekvens av det lovverket som til enhver

tid er gjeldende og det omfatter de delene av arkivfaget som tar for seg behandling av personregistre. 

!&

        

Å jobbe med dette fagområdet handler i stor grad om etikk,
om holdninger blant de som arbeider med arkivmateriale, og
ikke minst handler det om viktigheten av å få fram historiene
og stemmene til de som ikke har vært så synlige i samfunnet
vårt. Rettighetsdokumentasjon handler om tilgang og innsyn
og om muligheten til å gjøre seg kjent med saker, dokumen-
ter og personopplysninger som er avlevert eller deponert ved
en arkivinstitusjon. 

Forutsetningen for innsyn forutsetter at dokumentene som
etterspørres eksisterer, at de kan gjenfinnes, er tilgjengelige
og at opplysningene lovlig kan gjøres tilgjengelig for den
som søker om innsyn. Pr. i dag vil de arkivene som spesielt er
gjenstand for framskaffelse av rettighetsdokumentasjon i
skole og sosialvesenet, være elevmapper i grunnskolen, 
klientmapper fra PP-tjenesten, skoleprotokoller, skoledag-
bøker, pasientjournaler og andre arkivserier med helse-
opplysninger, bidragsarkiv, fattigvesenet/forsorgsvesenet og
arkivene fra vergeråd.

Jeg vil her si litt om hva slags dokumentasjon vi kan 
framskaffe gjennom dette arkivmaterialet og hva denne 
dokumentasjonen brukes til. 

SKOLEARKIVENE     

Utviklingen av det moderne skolevesenet tok til på 1700-
tallet (Mykland og Masdalen 1987:104) og det finnes varie-
rende grad av arkivmateriale fra skolevesenets første tid, 
hovedsakelig finnes det regnskapsmateriale, forhandlings-
protokoller, korrespondanse og kopibøker. På slutten av
1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet endret typen arkiv-
materialet seg som følge av lovendringer og nye lover. Rundt
1920-1930-tallet ble det vanlig å føre protokoller for lærer-
ansettelser, lærerkartotek, elevkartotek og elevfortegnelser.
Skoledagbøker kom som en forlengelse av bestemmelsene i
forordningen av 1739. Det var likevel ikke før ved skoleloven
av 1827 at det ble gitt et generelt påbud om føring av skole-
protokoller over skolepliktige barn ved den enkelte faste 
skole (Mykland og Masdalen 1987:123). Skoleloven av 1936

og 1959 ga også påbud om å føre skoleprotokoller og man
fører fortsatt daglig journaler eller skoledagbøker over 
frammøte, samt opplysninger om oppførsel. Når det gjelder
andre kommunale skoler, var antallet kommunale skolehjem,
tvangsskoler og spesialskoler få. Det er også ofte tilfeldig i
hvilken grad arkivmaterialet etter disse skolene er bevart
(Mykland og Masdalen 1987:126). Lov om abnorme barns
undervisning kom første gang i 1881. Dette ble videreført
gjennom spesialskoleloven av 1951. Det er beklagelig og synd
at mye av dette materialet ikke lenger eksisterer.      

SOSIALE OPPGAVER

Det ble tidlig erkjent at det var en samfunnsoppgave å yte
omsorg for de som ikke kunne sørge for seg selv, og som falt
utenfor det private omsorgsnettverket. Fra midten av 1700-
tallet var dette en oppgave som falt under fattigvesenet.
Etter hvert som oppgavene ble mer og mer spesialisert, 
vokste det også fram nye organer til å håndtere disse opp-
gavene. Helsevesenet ble utbygd fra første halvdel av 1800-
tallet og forebyggende tiltak fikk større fokus (Mykland og
Masdalen 1987:127). Fra århundreskiftet ble helsevesenet
strekt utbygd og sosiallovgivningen spesialiserte administra-
sjonene av de ulike sosiale tiltakene. 

Mye av arkivmaterialet fra denne tiden er mantallsproto-
koller, som fra 1900 ble kalt ”Fortegnelse over understøttede
Trængende”. Det finnes også forhandlingsprotokoller, 
dagbøker (journaler), kopibøker, refusjonsprotokoller, 
hjemstavnsprotokoller, kassabøker, anvisningsbøker.
Hjemstavnsforklaringer utgjør en stor del av materialet fra
1950 og 60-tallet. Mange steder var det institusjoner under
fattighuset og disse førte selv protokoller der det var egne
styrer. Prestens rolle som ordfører i fattigkommisjonen har
også ført til at deler av kommisjonens arkiver kan gjenfinnes i
prestearkivene. Man kan også finne noe fattigsaker i amt-
mannens/fylkesmannens arkiver. Amtmannen var binde-
ledd mellom lokale og sentrale myndigheter, og ble 
ofte brukt som høringsinstans i lokal spørsmål. 

&&

      



RETTIGHETSDOKUMENTASJON 

– HVA KAN VI DOKUMENTERE MED DISSE ARKIVENE?

Mange av de henvendelsene vi får der vi blir bedt om å
framskaffe rettighetsdokumentasjon er knyttet til søknader
om billighetserstatning av statskassen, men det kan også
være i andre tilfeller. Billighetserstatning er ment å være en
mulighet til økonomisk kompensasjon for skade eller ulem-
pe man er påført, i utgangspunktet når det offentlige er å
bebreide. Ingen har rettslig krav på billighetserstatning, 
men erstatningen ytes på grunnlag av en ren rimelighets-
vurdering i det enkelte tilfellet. Grunnlaget for en søknad vil
i de fleste tilfeller uansett være den dokumentasjonen man
kan finne i arkivene og som kan kaste lys over det man søker
erstatning eller økonomisk oppreisning for. 

I forhold til skolearkivene kan det være påstand om tapt
skolegang, ønske om å få belyst om man har fått den 
hjelpen og gjerne spesialundervisningen man har krav på
gjennom PP-tjenesten, eller generell dokumentasjon av 
skolegang som grunnlag for andre søknader.

Dokumentasjon kan finnes i ulike skoleprotokoller som 
karakter og vitnemålsprotokoller, skoledagbøker, i elevmap-
per, kopibøker, skolens saksarkiv og personalarkivet. I skole-
styrets arkiver vil man kunne finne vurderinger og vedtak

om oppfølging av og vurdering om henvisning til spesial-
skoler, dokumentasjon om tilrettelagt undervisning og andre
særskilte hjelpetiltak for elever i grunnskolen. 

Sosialarkivene kan være fattigstyrets/vergerådet/forsorgs-
vesenets arkiver. Her vil man kunne finne dokumentasjon
knyttet til sosialhjelp slik vi kjenner den i dag, for eksempel
bostøtte. Man kan også finne vedtak om barnehjemsplasse-
ringer, overføringer til gamlehjem og andre institusjoner. 
I bidragsarkivene finnes dokumentasjon på hvem som har
mottatt bidrag fra kommunen, vedtak om underholdnings-
bidrag og barnebidrag. Ugifte kvinner, og i særlige tilfeller
også gifte kvinner, kunne tidligere kreve bidrag fra kommu-
nen i tiden før og etter fødselen om nødvendig. I sosial-
arkiver vil man også kunne finne saker som omhandler den
omstridte HVPU-reformen og man kan finne dokumentasjon
på krigsbarnsaker. 

De fleste som henvender seg til oss vil vite, og de har krav
på svar, enten henvendelsen er knyttet til en rettighet eller
ikke. Vår erfaring er at mangelfulle arkiv er et dårlig redskap
for rettferdighet og vi anser opplysning rundt dette temaet
som en viktig oppgave i arbeidet med arkivdanning i 
kommunene. •

Skole- og sosialarkiver: Det er viktig at både undervisningsstedet
og PPT sikrer og bevarer sin dokumentasjon om enkeltpersoner.
(Foto: Inge Manfred Bjørlin, AAks)

Skoledagbok fra Herefoss skole, 1961-1969, 
Herefoss kommune: Skoledagbøkene gir blant 
annet opplysninger om fremmøte og oppførsel.
(Foto: Inge Manfred Bjørlin, AAks)
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Gáivuona suohkan, eller Kåfjord som
kommunen heter på norsk, ligger i
Troms rundt den østlige armen av
Lyngenfjorden. Kommunen grenser i
nord og øst mot Nordreisa, i sør mot
Storfjord, og i vest mot Lyngen. Kåfjord
har også grense mot Finland. Store deler
av befolkningen er av samisk og kvensk
avstamming. Kommunen hører til for-
valtningsområdet for samisk språk. Hver
sommer arrangeres urfolksfestivalen
Riddu Riddu i Kåfjord. Kommunen har
tre tettsteder: Manndalen, Birtavarre og
kommunesenteret Olderdalen. Ved 
tyskernes tilbaketog under andre 
verdenskrig ble kommunen brent og 
befolkningen evakuert. Kåfjord var den
sørligste kommunen som ble brent.

ARKIVLEDER OG ASSISTERENDE 

RÅDMANN

Emma Vik har arbeidet i Kåfjord kom-
mune siden 1983. Først begynte hun 
på helsesøsterkontoret. I dag er hun 
avdelingsleder ved servicekontoret og
assisterende rådmann. Emma er også 
arkivleder i kommunen, og er i tillegg 
leder for representantskapet til
Interkommunalt arkiv Troms. At arkiv-
lederen også er assisterende rådmann
ser Emma som en fordel: ”Man har stor
påvirkningskraft og kan ta selvstendige

avgjørelser, i forhold til arkivplan og 
depotordning har dette vært en fordel.”

Selv om Emma Vik er vokst opp på et
småbruk i Kåfjordalen innerst i kommu-
nen, begynte hun sin kommunale yrkes-
karriere i Fyresdal kommune i Telemark,
hvor hun først arbeidet ved Teknisk etat
og senere på formannskapskontoret.
Tilbake til Kåfjord flyttet hun sammen
med mannen og barna i 1981, først og
fremst for å overta gårdsbruket etter
foreldrene. I dag driver de med geiter,
som mannen i hovedsak har ansvaret
for, og serverer etter sigende utsøkt 
kjekjøtt fra egen besetning til heldige
venner og bekjente. 

FRA FYRESDAL TIL KÅFJORD

Overgangen fra Fyresdal til Kåfjord inne-
bar ikke bare å flytte fra en nynorsk-
kommune til en bokmålskommune.
”Fyresdal var nok mer moderne på 
enkelte områder, for eksempel benyttet
kommunen løsbladsystem i protokoller,
mens Kåfjord klippet og limte inn i inn-
bundne protokoller” erindrer Emma Vik.
Imidlertid kom moderniseringen fort til
Kåfjord. ”På begynnelsen av 90-tallet ble
Kåfjord pilotkommune for ett nytt elek-
tronisk saksbehandlingssystem.
Elektronisk postjournal kom enda 
tidligere”. Overgangen til elektronisk

saksbehandling har imidlertid ikke vært
helt smertefri: ”Da vi skiftet datasystem i
1999 fikk vi problemer. På dette tidlige
materialet mangler vi dessverre søketil-
gang. Noe ble konvertert, men det viste
seg at dette var veldig arbeidskrevende,
så bare det viktigste ble prioritert”.
Emma Vik ser ikke for seg at kommunen
skal ha en like fremtredende rolle når
det gjelder overgang til elektroniske 
arkiv. ”Elektronisk arkiv virker veldig 
sårbart. Hva gjør man hvis strømmen 
blir borte?”.

ARKIV ER VIKTIG

”Arkiv er uhyre viktig. Det ser man 
bedre dess lenger man jobber. I Kåfjord
har vi heldigvis ikke hatt de store 
problemene, dette må jeg gi mine for-
gjengere æren for. Arkiv har vært høyt
prioritert her tidligere.
Sentraladministrasjonen hadde en egen
stilling til post og arkiv i tillegg til at alle
avdelingene hadde egne arkiver og
postjournaler frem til servicekontoret
ble opprettet i 1997”. I det siste har det
blitt færre merkantile stillinger, og
mange oppgaver har blitt overført til
servicekontoret. ”Innad i administrasjo-
nen og i forhold til politikere fungerer
systemet bra, men vi har liten kapasitet
utad til befolkningen. Vi forsøker å be-
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nytte hjemmesiden på Internett så godt
som mulig.”

EN SAMISK KOMMUNE

Kåfjord ligger innenfor forvaltnings-
området for samisk språklov. Samisk skal
være likestilt med norsk. Informasjon skal
gis på begge språkene, og henvendelser
på samisk skal besvares på samisk. De som
ønsker å benytte samisk i kommunikasjon
med kommunen får anledning til det.
”Samisk språksenter som er en avdeling 
i kommunen oversetter og driver opp-
læring i samisk. I kommunen arbeider det
noen som snakker samisk og flere som
forstår språket.” Emma har tatt semester-
emne i samisk, samt en halvårsenhet i 
samisk kultur. I kommunen undervises det
selvfølgelig i samisk ved skolene.

OVERFØRING AV DEPOTOPPGAVER

Emma Vik har vært medlem av styret i
Nord-Troms Museum, og er i dag vara-
medlem. I perioden 1981-1983 arbeidet
hun for kulturkontoret i kommunen med
avskrift av gamle intervjuer og innsam-
ling av eldre fotografier. Hun er svært

interessert i lokalhistorie og familien har
en stor samling av lokalhistorisk littera-
tur, noe som også er en ressurs for henne
som arkivleder. Emma Vik er svært for-
nøyd med at politikerne vedtok å over-
føre depotoppgavene til Interkommunalt
arkiv Troms. ”Interkommunalt arkiv er en
kjemperessurs for kommunene, det var 
revolusjonerende for oss å komme med.
Jeg vil spesielt anbefale alle kommunene
å deponere arkiv, det gir ikke minst økt
tilgjengelighet.” Kåfjord kommune er
også i gang med arkivplanarbeid og 
benytter arkivplan.no. 

GJENREISNINGSMATERIALET

Spesielt for Kåfjord og kommunene i
Nord-Troms og Finnmark er gjenreis-
ningsmaterialet som utgjør en betydelig
del av det kommunale arkivtilfanget. Her
finnes hustegninger, kostnadsoverslag,
materiallister, korrespondanse med 
de ulike gjenreisningskontorene og 
lignende. Disse arkivene gjør det mulig å
følge hele gjenreisningen fra brakke-
tilværelse til ferdig bebyggelse slik vi ser
den i dag. Ofte tok denne prosessen

svært lang tid og folk levde under kum-
merlige og til dels helsefarlige forhold i
flere år. Disse arkivene dokumenterer en
av de mest dramatiske periodene i norsk
historie. •
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Typetegning av gjenreisningshus

Emma Vik foran maleriet
«Skildring av trestammers møte.»
Foto: Harald Lindbach

              



ARCHIVES RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM
«I OpenArms prosjektet vektlegges verdien av informasjon, og at den skal være anvendbar og 

tilgjengelig i dag og i fremtiden, uavhengig av spesifikk programvare.» 

OpenARMS er et åpent kildekodeprosjekt som baserer seg på
bidrag fra aktører og interessenter som ser viktigheten av å
gjøre digital informasjon tilgjengelig i et langsiktig perspektiv. 

Digital informasjon er ofte produsert og lagret i proprietære
systemer og formater, noe som påvirker både levetiden til 
informasjonen og anvendelsen av den. 

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Ettersom flere interkommunale arkiver enten har etablerte
ordninger for arkivering av elektronisk arkivmateriale, eller 
er i ferd med å etablere en slik ordning, er det sentralt å se på
hvordan arbeidsprosessene knyttet til elektronisk langtids-
lagring og formidling gjennomføres, og hvilke verktøy og 
metoder vi har til rådighet. I tiden fremover vil vi oppleve 
at kompleksiteten i systemer vil øke, noe som krever at vi er 
tidlig ute med å jobbe med konkrete problemstillinger knyttet
til bevaring av elektronisk informasjon, og utvikling av verktøy
som kan forenkle bevaringsarbeidet.

Metodene og vektøyene tilgjengelige i dag, er begrenset
både med tanke på hvilke typer digital informasjon som kan
arkiveres og hvordan dette blir gjort. Pr. definisjon er all
elektronisk informasjon som er bevaringsverdig å betrakte 
som elektronisk arkivmateriale. Slik informasjon kan være 
organisert på svært forskjellige måter, og være lagret i et 
uttall forskjellige formater. Det finnes i dag ingen universell
måte å beskrive slike informasjonsobjekter på. 

Med dette som utgangspunkt ble OpenARMS prosjektet 
etablert. Prosjektet er organisert gjennom LLP (Landslag for
Lokal og Privatarkiv), og er finansiert med midler tildelt fra
ABM-u (Statens senter for Arkiv, Bibliotek og Museums- 
utvikling). Prosjektet har som målsetning å tilby verktøy som
skal sette oss i stand til å gjennomføre dette arbeidet bedre 
og mer effektivt. 

OAIS SOM ET RAMMEVERK

OAIS (Open Archival Information System) er en referanse-
modell med stor internasjonal utbredelse, og har etter hvert

etablert seg som en felles referanseramme når man omtaler
bevaring av digitale informasjonsobjekter. OAIS ble adoptert
av ISO i 2003 som ISO-14721. Standarden omtaler alle prosesser
knyttet til bevaringsarbeidet, både de ”manuelle” prosessene
rundt ledelse av arkivet, bevaringsplanlegging m.m. og de
”automatiserbare” prosessene knyttet til lagring, kvalitets-
sikring, formidling m.m. OpenARMS implementerer OAIS, både
fordi det er en gjennomarbeidet standard med bred aksept
internasjonalt, og fordi den gir oss et felles begrepsapparat
som vil gjøre det lettere å samarbeide med institusjoner uten-
for landets grenser.  

OPENARMS PROSJEKTET - METADATA SKJEMA

OpenARMS er et todelt prosjekt, hvor den ene delen inne-
bærer utvikling av skjema for å beskrive informasjonsobjekter
ihht. OAIS. Vi tenker oss at man kan bygge et bibliotek av 
ulike skjemaer i OpenARMS avhengig av egenskapene til den
informasjon som skal bevares. Institusjoner kan også utvikle
sine egne skjemaer, og publisere disse under egne 
namespaces (navneområder). 

Metadata for å beskrive informasjon som skal langtidslagres,
skal ifølge OAIS bestå av følgende hovedelementer;
• Beskrivelse av kontekstuelle forhold til informasjonsobjektet
• Beskrivelse av opphavet til informasjonsobjektet
• Beskrivelse av identifikasjonssystemer i informasjonsobjektet
• Beskrivelser som dokumenterer integriteten til 

informasjonsobjektet

I første omgang utvikles det skjema for å beskrive informasjon
som er migrert fra RDBMS (Relational Database Management
Systems) systemer. Slike systemer inneholder strukturert infor-
masjon, i form av tabeller som er relatert til hverandre på ulike
måter (1-1, 1-mange, mange-mange), og utgjør derfor samlet
sett en kompleks struktur. For å kunne finne igjen records fra
et slikt system er det nødvendig å dokumentere strukturen slik
den var definert i utgangspunktet (i produksjonssystemet). 

I KA MØRE OG R OMSDAL
T E K S T :  R O L F P E T T E R WA AG E

OpenArmsProject
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Innholdsinformasjon sammen med metadata utgjør det som 
kalles en arkivpakke. Det opereres med to typer av arkivpakker,
enheter og samlinger. En enhet kan i denne sammenhengen
tenkes å være et spesifikt uttrekk med tilhørende metadata, og
en samling vil være sammensatt av flere slike uttrekk og/eller
samlinger av uttrekk (dvs. samling av samlinger) med tilhørende
metadata. Spesielt i OAIS er det at disse samlingene er arkiv-
verdige informasjonspakker på lik linje som selve enhetene. Det
som konstituerer en samling, altså informasjon som beskriver
hvorfor en samling er en samling, er arkivverdig informasjon
som skal bevares. 

OPENARMS PROSJEKTET – APPLIKASJONEN

Del to av OpenARMS prosjektet er selve applikasjonen, som i 
første omgang implementeres som en desktop applikasjon.
Applikasjonen skal bistå i produksjon av metadata for langtidslag-
ring, og ha ulike funksjoner for lagring, vedlikehold og søking. 

I forhold til skjemaet for RDBMS uttrekk, vil OpenARMS kunne
generere mesteparten av metadataene uten hjelp fra en operatør.
Dette er metadata som applikasjonen kan finne ved hjelp av å
lese gjennom filene som skal arkiveres. Eksempler på slike meta-
data er for eksempel stabilitetsbekreftelser som kan regnes ut ved
hjelp av en CRC (Cyclic Redundancy Check) algoritme m.m., en del
strukturell informasjon (datatyper) og en del prosesseringshisto-
rikk (endringer). Utover dette vil applikasjonen tillate at operatø-
ren registrerer andre metadata, som er definert i det underlig-
gende skjemaet. Typisk vil operatøren måtte dokumentere inn-

holdets kontekstuelle sammenhenger, som for eksempel 
administrativ kontekst, innholdets omfang og mening m.m. 

Når alle metadata er registrert, vil OpenARMS produsere en 
arkivpakke som skrives til et primært lagringsmedium for lang-
tidslagring. Arkivpakken vil kunne ligge som en skrive-beskyttet
kopi tilgjengelig på disk via OpenARMS applikasjonen.

Fremfinning/søking i arkivpakker vil kunne gjennomføres på
forskjellige måter, alt avhengig av hvilken type informasjons-
objekt det er snakk om. Søking etter spesielle ord i en lyd-fil, vil
utarte seg svært annerledes, enn søking etter en sammensatt 
record fra tabellbasert tekstinformasjon. I første versjon av
OpenARMS vil man kunne gjennomføre søk i arkivpakker som 
er ihht. RDBMS-skjemaet. Dette er et generelt grensesnitt som 
tillater at man setter sammen informasjon fra flere fysiske XML 
filer etter ulike kriterier som defineres av en operatør. 

STATUS FOR PROSJEKTET 

Arbeidet med metadata skjema har tatt mer tid en først antatt,
og vi har hatt flere revisjoner av dem. Siste versjon av disse 
skjemaene publiseres i disse dager, og dette vil avslutte arbeidet
med skjemaene inntil videre. På applikasjonssiden arbeides det
med tilpasninger av CAXO (Component for Accessing XML-Based
Objekts). Det er denne komponenten som vil bli brukt som editor
for blant annet metadata. De andre delene av applikasjonen er 
så å si ferdige, og må sys inn i et brukergrensesnitt som er ferdig
skissert. •

Spørsmål om prosjektet kan rettes til undertegnede, eller systemutvikler Endre Furnes. 
Mer informasjon om prosjektet finnes på våre hjemmesider, her kan man også laste ned 
metadata, skjema og applikasjonen (når den er ferdig utviklet): http://openarms.notion.no
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DET DØGNÅPNE ØSTFOLD - DDØ
Det døgnåpne Østfold er et prosjekt som ønsker å forberede kommunene og de ansatte på en ny 

elektronisk hverdag der kommunene skal bli mer effektive og bl.a. tilby elektroniske tjenester.

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARK IVSELSKAP
T E K S T :  L E N E-K A R I B J E R K E T V E D T

Visjonen er at offentlig sektor i Østfold skal forbedre seg
kontiuerlig, og legge til rette for brukerrettede elektroniske
tjenester. Målet har vært at det offentlige Østfold skal bestå
av lærende organisasjoner som yter kostnadseffektive tjenes-
ter. Kommunene i Østfold skal tilgjengeliggjøre alle offent-
lige elektroniske tjenester på sine portaler gjennom ”Min
side”. Det offentlige Østfold skal regionalt og lokalt ha gode
demokratiske prosesser og stimulere til deltakelse og debatt
mellom politikere, beslutningstakere og innbyggere.

Kommunene må legge forholdene til rette for å utnytte
internettets muligheter og elektroniske fagsystem til å eta-
blere elektroniske tjenester, som både forenkler hverdagen
for innbyggerne og som på sikt er besparende for kommune-
ne. Ikke minst vil en rekke interne rutiner kunne forenkles. 

HENSIKTEN MED DET DØGNÅPNE ØSTFOLD : 

• skal bli mer tilgjengelig og brukerrettet
• skal bedre kunne ivareta sine oppgaver
• skal få mer igjen for sin ressursinnsats, sitt personell 

og dets  kompetanse
• skal bli bedre i stand til å rekruttere og beholde sine 

ansatte
• skal yte tjenester som i omfang og innhold svarer til 

innbyggernes behov og preferanser 
innen gittte ressursrammer

• skal legge til rette for at alle 
innbyggere skal kunne ivareta 
sine demokratiske rettigheter 

Fylkesmannen i Østfold har 
bidratt med midler til dette
prosjektet og vært en på-
driver for å få gjennomført
dette. Det Døgnåpne
Østfold er et paraply-
prosjekt for ulike aktivite-
ter i kommunene som har
som mål å skape døgnåpne,
kundeorienterte og effek-
tive kommuner i Østfold og

vil gå i flere faser. Det er Smaalensveven-kommunene
(Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad,
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad), Hvaler, Halden
og Fredrikstad som er med på dette prosjektet.
Styringsgruppen har vært rådmennene i de deltakende
kommunene.   

Smaalensveven sitt prosjekt innenfor Det Døgnåpne Østfold
er et selvstendig prosjekt innenfor samarbeidet med Halden,
Fredrikstad og Hvaler. Prosjektet konsentrerer seg om å klar-
gjøre kommunene for å iverksette det døgnåpne Østfold og
så å innføre elektroniske tjenester og eDemokrati. 

Det har vært nedsatt 3 interkommunale arbeids-
grupper for områdene:

• sak/arkiv 
• helse/omsorg 

• byggesak/tekniske tjenester 

Prosjektorganiseringen og arbeidet i
Smaalensveven-kommunene har vært 

organisert med en prosjektleder, John Andrew
Firing, og kommunale arbeidsgrupper med 

deltakere fra de fagområdene som har blitt
utredet. I tillegg har man hatt 

felles interkommunale samling-
er. Østfold interkommunale
arkivselskap IKS har deltatt i
arbeidsgruppen for sak/
arkiv og kvalitetssikret de
prosessene og flytskjema-
ene som har blitt ut-
arbeidet her. Prosjektet
synliggjorde hvor sentralt
kommunens arkiv og sak/
arkivsystem er i en slik

sammenheng og prosjekt-
lederen sørget for å ta med

den erfaringen til de andre
arbeidsgruppene. 

John Andrew Firing, prosjektleder i Smaalensvevens DDØ  prosjekt. 
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Under de fleste aktitivter finner man tilleggsinformasjon og
her har man brukt lenking til informasjon som allerede ligger
i kommunens arkivplan (Arkivplan.no) slik som  dokument-
håndteringsrutiner, lover og regler. 

Man har valgt å prosessmodellere de ulike tjenestene og
ved en tverrkommunal gjennomgang av rutiner og tjenester
har man fått en kvalitetssikring og har fått synliggjort viktig
nøkkelkompetanse. De mest relevante publikumstjenestene
er blitt analysert. Ved prosessmodellering er det viktig å ha
felles definisjoner og rammer for roller, flytskjemaer og til-
takslister. Man setter fokus på enkeltheten i flytskjemaet ko-
blet opp mot tiltakslister og annen informasjon og ved å be-
skrive nå-situasjonen ser man lett hvordan prosessen kan bli
forenklet elektronisk. 

De fleste offentlige tjenester består i dag av en rekke 
manuelle oppgaver, personlig oppmøte og andre 
prosesser som i større eller mindre grad kan gjøres 
elektronisk. Skal man få økt effektivitet og tilgjengelighet 
til kommunens tjenester, må nye arbeidsrutiner 
innlæres og gamle avlæres. 

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med 
John A. Firing i Askim kommune. •

Over: 
Åpningsbildet i Beste praksis hvor
de forskjellige flytskjemaene er. 

Eksempel på flytskjema for 
prosessen: Postmottak og 
journalføring av inngående doku-
ment. Bak de forskjellige aktiviteter
finner man mer informasjon med
bla lenking til rutiner som er lagt
inn i kommunens arkivplan
(Arkivplan.no). 

¾
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Arrangementet ble en blanding av utstilling og ulike aktivite-
ter. Vi hadde undervisning i kalligrafiteknikk, mulighet til å
skrive med gamle skriveredskaper og å prøve å tyde gamle
dokumenter. 

Vi har hatt arrangement på Arkivenes dag siden 2002, med
utstilling og foredrag. Erfaringen hittil er at den største utfor-
dringen er å trekke publikum til arrangementene.
Besøkstallet har riktignok variert, noen ganger har vi hatt
ganske bra oppslutning, men innsatsen har ofte vært stor i
forhold til besøkstallet. Det er generelt vanskelig å trekke
mye folk til slike arrangementer, selv om innholdet er bra. 

I år ble vi invitert til å være en del av et større arrangement,
Bertnesdagan, som holdes utenfor Bodø hver høst.
Bertnesdagan er lagt opp som en gammeldags markedsplass
med opptil 25 000 besøkende (!), et fantastisk besøkstall i våre
ører. Årets Arkivenes dag ble derfor en del av Bertnesdagan
og arrangert andre helga i oktober i stedet for andre helga i
november. 

Arkiv er nå allikevel ikke noe som får majoriteten av befolk-
ningen til å strømme til. Kanskje mer fordi det har fått et litt
tørt og støvete stempel mer enn at det virkelig er kjedelig.
Hvorfor ikke trekke inn elementer fra populærkulturen?  

Skrift er et sentralt element i et dokument, enten den er
vakker, rar, mer eller mindre forståelig eller et utrykk for 
perioden den er skrevet i. Tema ble derfor skrift, og sentralt i

opplegget var fjærpennen. Den har vært brukt som skrivered-
skap i mange hundre år og satt preg på skriften. Dessuten
bruker Harry Potter fjærpenn! Her kommer elementet av 
populærkultur. Om vi arkivarer ikke er så i vinden akkurat, er
Harry Potter det! 
Vi leide telt og gassovn og satt opp tre utstillingsvegger med

kopier av dokumenter med ulik skrift fra 1400-tallet til i dag. 
I en tett og låsbar monter stilte vi ut originaler samt skrive-
redskaper, blekkhus og trykt materiale. Trekkplasteret for
barn var et bilde av Harry Potter med fjærpenn og ei ørnefjær
av samme type foran bildet. Når barna kom inn i teltet fikk de
prøve å skrive med ørnefjær og andre fjærpenner. Vi hadde
leid inn kulturarbeider Eva Jørgensen (Kåfjord kommune) som
underviser i kalligrafi til å lære bort litt om teknikken til dem
som ønsket.  Det var også mulighet for å prøve seg på å tyde
gammel skrift av ulik vanskelighetsgrad, da vi hadde transkri-
berte versjoner av noen av dokumentene. 

Det ble også mange besøkende. Store deler av tiden var tel-
tet på 3 x 6 meter fullt av folk. Mange barn og unge viste stor
interesse for aktivitetene, og noen kom tilbake flere ganger,
gjerne med nye venner. Vår erfaring er at man får mye 
”gratis” ved å være en del av noe som allerede trekker folk.
Det er selvsagt en mulighet for at man forsvinner litt i
mengden, men da får man heller prøve å gjøre seg litt synlig. 
For eksempel ved å bruke en kjent figur. •

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

HARRY POTTER
OG BLEKKSØL PÅ ARKIVENES DAG
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Jo da, vi har gjennomført Arkivenes dag allerede, og Harry Potter var med.  

       



Arkheion -2#2006 23

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

Adresse:
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:  Sarpsborg rådhus, 
Glengsgt. 38, Sarpsborg
Tlf: 69 11 62 49 - 69 11 62 60  
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com

Personale:
Vigdis Bjørnstad, daglig leder
Tlf: 69 11 62 49 Mobil: 906 414 89
E-post: vib@sarpsborg.com
Lene-Kari Bjerketvedt, arkivfaglig kons.
Tlf: 69 11 62 60 Mobil: 958 94 291
E-post: lekb@sarpsborg.com

Medlemskommuner:
Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, 
Hvaler, Marker, Moss, Rakkestad, 
Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg, 
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, 
Våler og Østfold fylkeskommune

NY MEDEIER
Østfold interkommunale arkivselskap IKS ønsker Hobøl kommune velkommen som ny medeier i 
selskapet gjeldende fra 01.06.06. Det er spennende med ny eier og vi ser frem imot et godt samarbeid.
Nå har selskapet til sammen 17 medeiere.

NY GRAFISK PROFIL
Vårens eksamensoppgave ved linje for reklame, illustrasjon og design ved Glemmen vg.skole var å 
utarbeide en grafisk profil til vårt selskap. Det endelige valget falt på besvarelsen til Oda Sofie
Granholt. Tanken er at de seks firkantene står for arkivsystemer både i eldre og moderne tid slik som
mapper, dokumenter, pc, disketter m.m. og at den mørke grønne står åpent for framtidens systemer. 
Vi er meget godt fornøyd med resultatet.

SEMINAR
I juni arrangerte IKA Østfold et seminar med Datatilsynet og Riksarkivet på Quality hotell i Sarpsborg.
Seminaret var også åpent for de som ikke er medeiere i selskapet. Seminaret omhandlet de utfordringer
kommuner/fylkeskommuner står overfor når mer og mer av arkivene blir elektroniske. Seniorrådgiver
Gunnel Helmers fra Datatilsynet snakket om informasjonssikkerhet, intern-kontroll, innsyn m.m. Arkivar
Lars-Jørgen Sandberg fra Riksarkivet informerte om NOARK 5. Det var rundt 50 personer tilstede og vi
har fått mange tilbakemeldinger på at dette seminaret var veldig nyttig og informativt.

PROSJEKTER
Prosjektet med innføring av sak/arkivsystem for kommunene Trøgstad, Skiptvet og Marker begynner å
nærme seg slutten. Før oppstart skal IKA Østfold ha opplæring i dokumenthåndteringsrutiner for alle
som skal ta i bruk sak/arkivsystemet. 

NY MEDARBEIDER
Dagmar Buen ble 1.7.2006 ansatt som arkivar, i 50 % stilling. Dagmar vil i hovedsak arbeide med 
kommunearkiver.

FOTO
Fylkesarkivet har fysisk og digitalt fotoarkiv, og gjennomfører digitalisering etter oppdrag.
Vi har driftsansvar for digitalt fotoarkiv for reiselivet i Oppland (http://www.photoserviceoppland.no),
for Oppland fylkeskommune (http://www.opplandbilder.no/), Skjåk kommune og for Nord-Fron 
kommune (http://photoserviceoppland.no/nf/). Flere kommuner er på vei. 
Fylkesarkivet deltar også i et regionalt ABM-fotonettverk.

KOMMUNEARKIVER
Det er inngått depotavtale med 16 kommuner, hvorav 4 er kommuner i Hedmark. 
Ytterligere  3 kommuner, Etnedal, Trysil og Sør-Odal har bedt om å få et konkret tilbud. 

ARBEIDET MED IKS FOR HEDMARK OG OPPLAND
Arbeidet med etablering av et regionalt arkiv for Hedmark og Oppland har tatt lenger tid enn 
beregnet.  Statsarkivet sendte ut et konkret tilbud om deltagelse våren 2006. Men kun et fåtall 
kommuner har til nå sagt at de vil være med i et framtidig IKS, mens mange kommuner er avven-
tende. Fylkesarkivet er invitert i å delta i den videre planleggingen sammen med de kommunene som
har svart positivt på henvendelsen. Målet er å gjenoppta dette arbeidet nå i oktober. 

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

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)
Pål Mjørlund, IKT-arkivar 
(pal.mjorlund@oppland.org)
Dagmar Buen, arkivar
(dagmar.buen@oppland.org)

Depotarkiv for :
Oppland og Hedmark fylkeskommune,
Kommuner: Lillehammer  (Fåberg ),
Gausdal (Vestre og Østre Gausdal), 
Åsnes (Hof), Søndre Land (Fluberg), 
Sør Aurdal, Vang, Lunner, Gran,
Jevnaker, Stor Elvdal, Våler, Sel 

Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvol 
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk 
behandlingsenhet i Oppland
Forsvaret (Utdannings- og kompetanse-
senter for hærens samband, SBUKS)

Annet: Norsk fredssenter

                   



AUST-AGDER
KULTURHISTORISKE SENTER, ARKIVET

PERSONALNYTT
En ny stilling som arkivar/rådgiver vil bli opprettet fra og med 2. januar 2007. Stillingen ble lyst ut i oktober.
Hovedoppgaver vil være kommunal arkivdanning, arbeid med depot/bevaring og med et hovedansvar for foto.

MOT NYBYGG I 2010
I statsbudsjettet for 2007 er nybygg og rehabilitering av Aust-Agder kulturhistoriske senter løftet opp blant
kulturbygg som er prioritert etter 2007. Det betyr at mulighetene for å få finansiert nybygget er realistisk.
Målet er at et nytt arkiv- og museumsbygg skal stå ferdig i 2010. I disse dager er 5 arkitektfirmaer i gang med å
utarbeide prosjekter. I midten av november vil de 5 forslagene foreligge og en jury vil kåre et vinnerprosjekt.
Foreløpige planer er at byggingen påbegynnes i 2008 og står ferdig i 2010. Kostnadene er i størrelsesorden 
225 millioner kr.

NYE WEBSIDER
Mandag 2. oktober var AAks' nye websider på lufta. De nye websidene har fått helt nytt design og en helt ny
løsning. Sjekk ut www.aaks.no
Eydehavnportalen er også endelig på lufta. 28.-29. oktober ble det holdt åpningsseminar for denne nett-
baserte kunnskaps- og formidlingsportalen om industrisamfunnet Eydehavn. Eydehavnportalen finner du på
våre websider.

ARKIVDEPOT
Våre magasiner fylles opp igjen. Vi har tatt inn store mengder arkivmateriale fra fylkets videregående skoler, vi
har nettopp fått inn 80 hyllemeter med advokat- og inkassoarkiver, og 500 hyllemeter arkiv fra Arendal kom-
mune er på vei. Dette har medført at vi har innført inntaksstopp i et halvt år. Vi vil i løpet av 2007 innrede nok
et magasin i våre tilleggslokaler i Barbu.

SEMINARER OG KURS
Arkivfaglig fylkesforum ble avholdt 30. mars i Arendal kultur- og rådhus. Tema for dagen var ”Overgang til
fullelektronisk arkiv - hva kreves?”. Hovedforedragsholder var seniorrådgiver Anne-Mette Dørum fra
Riksarkivet. Foredraget ligger på våre websider. I løpet av høsten vil vi holde kurs i offentlighetsloven og 
arkivloven i Birkenes kommune. Arkivenes dag ble arrangert 12. november, og vi valgte i år temaet ”En sunn
sjel i et sunt legeme” som tok for seg idretten i Aust-Agder fra 1900 til i dag.

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

IKA KONGSBERG
Fra nyttår vil vi opprette lesesal i vårt depot i Bussedalen. Det blir faste åpningstider og en vaktordning for
betjening. 

Ved ordning av arkiver kommer vi stadig over en del ”arkivgodbiter”. Sidsel har utarbeidet noen små 
omtaler av disse. Etter hvert vil de bli lagt ut på hjemmesiden vår.

Vårt arkivdepot får stadig nye arkiver. Det siste er et billass fra Gol kommune, men vi har også mottatt 
arkivsaker fra Svelvik, Asker, Hurum, Hole, Sande, Notodden og Øvre Eiker. Disse følges stort sett opp med
grovordning og registrering i Asta slik at vi har oversikt over arkivbeholdningen vår. Vi fikk for øvrig 
installert flerbruksversjonen av Asta på serveren vår i sommer. 
Samtidig med de ”regulære” arkivene kommer det også stadig nye personregistre og uttrekk fra arkiv-
databaser i kommunene.

På arkivdanningssiden er 12K-prosjektet avsluttet. Videre drift og utvikling innenfor dette prosjektet fore-
går innenfor rammen av et faglig forum, der IKA Kongsberg blir innkalt etter behov. 12K-prosjektet blir
etterfulgt av et tilsvarende prosjekt blant kommunene i Vest-Telemark. Også her vil IKA Kongsberg bidra 
vesentlig i tiden framover.

Vi er midt i en travel kurssesong. I skrivende stund står vi foran årets siste arkivmedarbeiderkurs og årets
kontaktseminar var 23. - 24. oktober. Temaet i år var elektroniske arkiver og de problemer som knytter seg
til behandlingen av dem.

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, leder arkivavd.
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf

Gro Stormoen Nilsen, arkivar/rådgiver
Kjell Knudsen, arkivar/rådgiver

Claus Å. Gramm, bokbinder
Ismail Rafieh, bokbinder

Inge Manfred Bjørlin, arkivar/rådgiver
Monika Kurszus Håland, arkivar/rådgiver

Arkivpersonale tilknyttet 
formidlingsavdelingen:
Lise Råna, arkivar/rådgiver

Ann Carol Endresen, sekretær

Engasjementer:
Ole Jerry Aas, registrator

Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,

Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad,
Grimstad, Iveland, Risør, 

Tvedestrand,Valle, Vegårshei, Åmli,
Aust-Agder fylkeskommune

Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg

Tlf.: 32 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  
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 Mob.:992 29 627

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
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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

Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk
IKS, Interkommunalt Vann-, Avløp- og
Renovasjonsverk IVAR

Faste abonnenter: 
Helse Stavanger og Helse Fonna

Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand
Tlf: 38 14 55 91 Faks: 38 14 55 92
E-post: ikava@ikava.va.no
Hjemmeside: www.ikava.no

Personale:
Kjetil Reithaug, arkivsjef
E-post: reithaug@ikava.va.no
Mobil: 9208 9207 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

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

VEST-AGDER
PERSONALET
Turid Holen jobber fra august 80 % i sin rådgiverstilling og denne økningen merkes i utførte arbeidsopp-
gaver. Turid er blitt godt mottatt i eierkommunene og hun har allerede blitt kastet ut på dypt vann med
blant annet kursutarbeidelse og sak/arkivinnføringer. Vi har to ordningsarbeidere som jevnlig får nye,
kortere arbeidsoppdrag og vi satser på både å beholde kompetansen, men også å rekruttere nye til store
og små oppdrag vi ser komme. Vi har en velkvalifisert og dyktig stab, men vi ser at vi kunne vært flere for
å kunne hjelpe kommunene med oppgavene de burde fått løst.

OFFISIELL ÅPNING AV DEPOTTJENESTE OG LESESAL
1. september arrangerte vi en offisiell markering av den nye depot- og lesesalstjenesten vår. Statssekretær
Mette Gundersen fra Kultur- og kirkedepartementet stod for den offisielle åpningen, i tillegg til at den
nye riksarkivaren Ivar Fonnes og fungerende byarkivar Ellen Røsjø talte. Begivenheten samlet nærmere
hundre deltakere fra brukere, samarbeidsinstitusjoner og eierkommunene. Fra kommunene kom blant
andre ordførere, arkivledere og kulturarbeidere. Vi hadde også besøk av NRK som hadde reportasje på
radio og fjernsyn, og begivenheten fikk blant annet stort oppslag i en av lokalavisene. Turid Holen hadde
i tillegg en kronikk i Fædrelandsvennen på åpningsdagen. Lesesalen drives i samarbeid med Statsarkivet i
Kristiansand og vi har utviklet felles rutiner og reglementer for driften. Lesesalen blir vekselvis betjent av
personer fra statsarkivet og IKAVA og vi betjener på denne måten hverandres gjester. I magasinene har vi
nå materiale frem til 1960-tallet for alle kommunene, med unntak av noen av de tidligere kommunene
under dagens Kristiansand. Disse blir betjent av oss, men er foreløpig plassert i kommunens egne lokaler.

OPPSTART AV INNFØRINGSPROSJEKTER FOR NYE SAK/ARKIVSYSTEMER
Åtte av de såkalte DDV-kommunene (det digitale vestre-agder) har startet en felles prosess med å 
innføre nytt sak/arkivsystem. Valget har falt på ePhorte og IKAVA er med på blant annet work-shoper og
rutineutvikling i kommunene. Videre har Vennesla kommune bestemt seg for å oppgradere sitt DocuLive
til Public 360, og vi er også inne arbeidet med å forberede overgangen til Noark-4 system her.

IKA

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/arkiv-
systemer. 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.

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

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

ROGALAND IKS

                            



BERGEN BYARKIV
BESØK AV FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN
Vi har hatt besøk av Stortingets Familie- og kulturkomite som et ledd i komiteens 4 dagers besøk i
Hordaland. Pga av den korte tiden som var avsatt, konsentrerte vi oss om arkivenes rolle som rettighets-
dokumentasjon samt om privatarkivarbeidets finansieringsbehov i tillegg til en kort omvisning i anlegget.

BYARKIV I MOCAMBIQUE
I månedsskiftet mai-juni gjennomførte byarkivar Arne Skivenes og fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd
et besøk på den gamle hovedstaden i Mocambique, Ilha de Mocambique, som ledd i en forstudie mht et
prosjekt for å etablere et byarkiv på øyen. Rapporten er ikke ferdig når dette skrives, men en del 
konklusjoner er klare. Selv om mye er gått tapt eller savnes, er det funnet store og viktige arkiver som har et
stort behov for pleie. Det eldste materialet går tilbake til tidlig 1800-tall. Mye er gått tapt under borgerkrig
og kompetanseflukt. Ellers vet vi nå mer om hva termitter kan gjøre i et arkiv enn vi setter pris på å vite.

ARKIVSTRATEGISKE UTFORDRINGER
Byrådet har samtykket i at det skal settes i gang en utredning av ”de utfordringer Bergen kommune står
overfor på arkivområdet den kommende tiårsperioden og foreslå strategier og tiltak for å optimalisere de
muligheter som ligger i ny teknologi og å minimere problemer og skadevirkninger.” 

ANNET
For tiden foregår en evaluering av utstillingen ”1905 - 2005: 100 dokumenter”, spesielt med henblikk på
innretningen på funksjonshemmede. Det er satt i gang en aksjon for å få avlevert materiale fra skoler og
barnehager i kommunen. Arne Skivenes sin innledning for Nordiska Arkivdagar i Uppsala, ”Arkiv og sam-
funn - det som har vært og det som kan bli”, skal trykkes i ”Arkiv, samhälle och forskning” og finnes også
tilgjengelig på Byarkivets nettsider.

ORGANISASJON
Birgit Stølen og Erik Hillestad er fast overført til Byarkivet fra andre enheter i kommunen. 
Sondre Hess er nå knyttet fast til Byarkivet. 

Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
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 (perm)
Depot og katalog:

Knut Geelmuyden, avdelingsleder
Grete Fjeldtvedt, rådgiver

Birgit Stølen, rådgiver
Aslak Wiig, fagkonsulent
Erik Hillestad, konsulent
Paul Lossius, bokbinder

Per Meyer, typograf
Sondre Hess, registrator

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, Ingfrid Bækken,

Morten Sverre Jenssen,  Bjørn R.Jahnsen,
Charles Grande, Lars Bostrøm ohannesen,

Elisabeth Akselvoll, Egil Foldøy 
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Postadresse BBA sentral: 
Boks 7700, 5020 Bergen

E-postadrese:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no

Personale: 
Kari Amundsen, Grethe Andersen

Nina Buene, Marita Eide
Grethe Espedal, 

Ann O. Gjerde (arkivleder)
Rune Gjerde 

Janne Hagenlund (vikar)
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 (vikar)

NY ARKIVLEDER
Sentralarkivet har i løpet av høsten fått ny arkivleder, og antagligvis er dette en av de mest spennende og 
utfordrende stillingene innen arkivfaget på lenge! Ann O. Gjerde tiltrådte stillingen den 1. oktober. Hun kom
da fra en stilling som førstekonsulent ved Arbeidsgiverseksjonen. Hun har lang erfaring fra personaladminis-
trasjon i Bergen kommune, noe som er en stor fordel når hun nå skal lede over 20 ansatte. Hun har vært 
ansatt i Bergen kommune siden 1986, og har god kjennskap til flere av kommunens avdelinger. I en periode
var hun ansatt i Arna bydel, og var da en av drivkreftene i arkivplanarbeidet i bydelen.

Hun var en sentral person ved innføring av elektronisk søknadsadministrasjon i Bergen kommune for ett års
tid siden. Etter hvert som flere og flere områder innen forvaltningen blir elektroniske, og flere kommunale
tjenester nå kan søkes via nett, er vi glad for å ha fått en arkivleder med innsikt i håndtering av elektroniske
søknader.

Ann ønsker å gjøre Sentralarkivet til en profesjonell avdeling med høy arkivfaglig kompetanse.
Satsingsområder for Sentralarkivet er effektivisering, sikkerhet og kvalitet på tjenestene. For å få dette til
trenger hun gode medspillere, noe det ikke er tvil om at hun har! En målsetning videre er at Sentralarkivets
tjenester skal kunne nyttes av alle enhetene i Bergen kommune. 

LØFT-PROSJEKTET
For å oppnå et bedre arbeidsmiljø, større effektivitet og tid til å fokusere på egne visjoner og mål, skal
Sentralarkivet ha fire halve dager avsatt til ”Løft”-tiltak. Dette vil si prosjekt rettet mot ”Løsningsfokusert 
tilnærming.” Dette er et kommunikasjonsverktøy for å bedre relasjoner og samhandling mellom 
medarbeidere, ledere og brukere. Løft er både en måte å møte mennesker på, og et sett med teknikker. 

SENTRALARKIVET

                                      



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

HORDALAND IKS
IKAH har fått nye internettsider. Desse finn de på www.ikah.no

ELEKTRONISK ARKIV
IKAH har ansvar for elektronisk arkivmateriale i 21 kommunar i Hordaland. Det er til no utført 11 
avleveringar, både frå Noark-baserte system og andre fagsystem. 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 om innføring av elektronisk saks-
handsaming og arkiv. Vi tilbyr kommunane bistand med kartlegging og konfigurering, rutineutvikling 
og opplæring i dokumentforvaltning. 
Jan Tore Helle er leiar for eit nasjonalt prosjekt om handtering av elektronisk arkiv i kommunal sektor. 

DEPOT
IKAH tilbyr eigarkommunane depottenester for både elektronisk arkiv og for papirarkiv. 
21 av kommunane har inngått avtale om depotteneste for elektronisk arkiv og like mange for papirarkiv
eller personregister.

ORDNINGSARBEID
Sidan forrige nummer av Arkheion er ordninga av dei eldre arkiva etter kommunane Tysnes, Samnanger,
Fusa, Hålandsdalen og Strandvik  sluttført og arkivkatatalogane er ferdigstilte.Det er kome ein del tillegg
til det tidlegare ordna arkivet etter Røldal kommune. Endeleg arkivkatalog for Røldal vil liggja føre i 
slutten av året. Planane vidare framover er å gjera ferdig ordninga for Askøy kommune og Ulvik herad, før
ordninga av dei fire tidlegare kommunane i noverande Osterøy kommune tek til. Desse er Hamre, Haus,
Hosanger og Bruvik. Sistnemnde er storparten av noverande Vaksdal kommune. Her er mesteparten 
tidlegare ordna. Etter kvart som arkivkatalogane vert ferdigstilte, vil desse verta lagde ut på vår heimeside.  
Sjå www.ikah.no under eldre arkiv. 

ARKIVPLAN
Fleire av kommunane er i ferd med å utarbeide sin arkivplan i verktøyet arkivplan.no. Nokre har halde på
ei stund og arbeider med arkivplanen i periodar. Sund kommune er snart ferdig med planen og skal ha
han på høyring internt i kommunen.

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

Personale:
Jorunn Dobbe, arkivsjef 
Tel. 55 30 60 91
E-post: jorunn.dobbe@ikah.no
Jan Tore Helle, arkivar Tlf. 55 30 60 92
E-post:  jan.tore.helle@ikah.no
Randi Krüger, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 97 
E-post: randi.kruger@ikah.no
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 93
E-post: aase.stroemme@ikah.no
Rune Lothe, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 90 
e-post: rune.lothe@ikah.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
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DEPOT
Etter at Vanylven, Herøy og Surnadal har tilslutta seg depotet i Ålesund er det totalt 15 kommunar som
bruker IKA som depot for papirbaserte- og elektroniske arkiv. Talet på datasett som er avlevert er nå pas-
sert 30. I tillegg til dette kjem det stadig nye avleveringar av personregister.

ARKIVDANNING
25 av medlemskommunane har teke i bruk Arkivplan.no. IKA er også tungt inne i innkjøps- og opplæ-
ringsprosessar i samband med at fleire kommunar på Nordmøre og Søre Sunnmøre samarbeider om inn-
føring av fullelektronisk sakshandsaming og arkivering.

ELDRE ARKIV
IKA har arbeidet med eldre arkiv som eit av satsingsområda for tida. Mange arkiv vert ordna og registrert
i Asta. Katalogane vert fortløpande lagt ut i IKA sine databaser på heimsidene.

PROSJEKT
IKA har prosjektleiaransvaret for prosjekta openArms og Arkivplan.no. I tillegg skal vi i gang med eit 2
årig privatarkivprosjekt støtta av Fylket, 25 kommunar og ABM-u. Vi er også deltakar i eit ABM-u-støtta
prosjekt om formidling av arkiv i Folkebiblioteka.

KULTURNETT
Kulturnett er blitt etablert som ei permanent teneste etter å ha tilbakelagt ein toårig prosjektfase.

PERSONALE:
Liv Randi Foss slutta i IKA Møre og Romsdal  30 august d.å
Jan Aakvik tek til i IKA Møre og Romsdal  f.o.m 1. desember d.å

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

MØRE OG ROMSDAL IKS

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
Jan Aakvik, Tlf.: 70 13 44 46
Kulturnett Møre og Romsdal, 
E-post: jan.aakvik@ikamr.no
Rolf Braadland. Arkivkonsulent.
Tlf. 70134447
E-post: rolf.braadland@ikamr.no
Maria Fausa, arkiv og kontormedarb.
Tlf: 70134440 
E-post: maria.fausa@ikamr.no

Medlemskommunar:
Aukra,  Aure, Averøy, Eide, Frei, Giske,
Gjemnes, Halsa,  Haram,  Hareid, Herøy,
Kristiansund, Midsund,  Molde, Nesset,
Norddal, Rauma, Rindal,  Sande, Sandøy,
Skodje, Smøla, Stordal,  Stranda,  Sula,
Sunndal, Surnadal,  Sykkylven,  Tingvoll,  
Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda,
Ørskog, Ørsta, 
Møre og Romsdal fylke

                                     



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

TRØNDELAG IKS
IKA Trøndelag er i skrivende stund i ferd med å pakke og flytte inn i nye kontorer, og samlokaliseres 
dermed med Statsarkivet i Trondheim, Trondheim Byarkiv, Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Universitetsbiblioteket. Det vil ikke bli noe opphold i driften, og inntil lesesalen åpnes for publikum 4.
desember vil det være midlertidige løsninger for våre brukere.

KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET
Vi avholder kurs i håndtering av privatarkiv i november. For våre øvrige planlagte kurs og tilbud ligger
det informasjon ute på våre hjemmesider.

PERSONALE
Randi Leistad begynte hos oss som IKT-rådgiver 1. mai. Erik Roll begynte hos oss 1. juni, og skal arbeide
med privatarkiv og formidling. Ingunn Kobberrød arbeider med ordning og registrering.
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Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks

Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 TRONDHEIM

www.ika-trondelag.no
Personale:

Kari Remseth, daglig leder
Tlf. 73 88 46 74/ 92 60 61 18

E-post: kari.remseth@ika-trondelag.no
Gro Merete Løkvoll, rådgiver
Tlf. 73 88 46 75/ 90 04 58 99

E-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no
Lin Øiesvold, rådgiver

Tlf. 73 88 46 73/ 95 21 55 07
E-post: lin.oiesvold@ika-trondelag.no

Ståle Prestøy, IKT-rådgiver
Tlf. 73 88 46 76/ 90 05 57 08

E-post: stale.prestoy@ika-trondelag.no
Erik Roll, rådgiver

Tlf. 73 88 46 72
Randi Leistad, IKT-rådgiver

Tlf. 73 88 46 71
Jens Rønning, arkivar/rådgiver

Tlf. 73 88 46 77/ 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

Den 16. oktober i år flyttet Trondheim byarkiv til det nye Arkivsenteret i Kulturbunker Dora.  
Dette er 1. byggetrinn i planene rundt et større kultursenter i og omkring den gamle ubåtbunkeren 
Dora 1. I første omgang har vårt dokumentsenter, intern posttjeneste samt byarkivets administrasjon 
med til sammen 20 ansatte blitt samlokalisert på toppen av bygget. I lyse trivelige landskapsarealer, 
med utsikt mot både by, fjord og fjell kan vi nå skryte av å ha blant landets flotteste lokaliteter. I etasjen
under har fagavdelingene Moderne arkiv og Historisk arkiv  med til sammen 14 medarbeidere tilhold i 
tilsvarende arealer. Kantine og felles møterom med byggets øvrige beboere forventes ferdigstillt til 
1. november. 

Endelig ferdigstillelse av Trondheim byarkivs depotarealer med en økt kapasitet på om lag 11000 
hyllemeter samt en ”tornado arkivautomat” til spesialformater er planlagt til rett over årsskiftet. 
Totalt sett vil byarkivets depotkapasitet bli på over 30000 hyllemeter.

Besøksadresse:
Arkivsenteret: 

Kulturbunker Dora, Maskinistgata 1
Grafisk senter: Lade Alle 80

Postadresse: 
Trondheim byarkiv, 7004 Trondheim

Tlf.: 72548280  Faks: 72546300
E-post: trondheim-byarkiv.

postmottak@trondheim.kommune.no
Nettsted: 

www.trondheim.kommune.no

Kontaktinfo fagansvarliggruppen:
Hans Frederik Selvaag, enhetsleder

E-post: hans-frederik.selvaag@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72542237
Tore Udjus, fagansvarlig Posttjenesten

E-post: tore.udjus@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72548280
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

TRONDHEIM BYARKIV 

                                        



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

SOGN OG FJORDANE
SENTRALDEPOT: Fylkesarkivet sitt sentraldepot for kommunar og fylkeskommunen vart etablert 
1. august 2006. Vi har i år tatt imot to avleveringar av eldre arkiv frå kommunane Naustdal og
Askvoll. No er vi i gang med å planlegge den tredje avleveringa. 

MØTEBØKER - REGISTER OG DIGITALE KOPIAR: Fylkesarkivet har i fleire år registrert saker frå 
møtebøkene til kommunestyre og formannskap. For rundt 20 kommunar er det registrert om lag
80.000 saker frå 1837 til 1910. Denne sommaren starta vi eit stort prosjekt med digitalisering av 
møtebøkene. For fleire kommunar er no kjeldekopiar kopla saman med registeret, noko som 
aukar tilgjenget til desse arkiva. Dette arbeidet vil verte fullfurt i løpet av vinteren/våren og dei 
digitaliserte sidene vil verte knytt opp til Asta og til møtebokregistrert

MØTEBØKENE OG ASTA I SAMSØK: Møtebokregisteret og Astabasane er inkludert i den nye sam-
søk-tenesta som Fylkesarkivet utviklar saman med  musea og biblioteka. Ein kan t.d. søkje på ”veg”
og gjennom felles søk finne vegsaker frå møtebokregisteret, vegartiklar i fylkesbiblioteket sin 
artikkelbase, bøker om veghistorie og vegbygging i fylkesbiblioteket sin bokbase eller gjenstandar
knytt til vegbygging i musea sin felles gjenstandsbase.

KONTAKTKONFERANSEN: Fylkesarkivet arrangerte den årlege kontaktkonferansen i september.
Deltakarane frå kommunane fekk omvising i dei nye magasina. Vidare hadde vi mellom anna depot,
e-saksbehandling, ny offentlegheitslov og NAV på dagsorden. Vi var også svært glade for at
Riksarkivar Ivar Fonnes opna konferansen i tillegg til å halde eit interessant foredrag.

NYE TILSETTE: I samband med at vi opna nytt sentraldepot for kommunane og fylkeskommunen har vi
fått høve til å tilsette nye medarbeidarar. I juni 2006 byrja to nye arkivarar i mellombelse stillingar. 
I løpet av hausten vil tre nye arkivarar byrje hjå kommunearkivordninga. I løpet av hausten byrjar også
ein ikt-arkivar, og vi ser fram til å setje fokus på avlevering, også av elektroniske arkiv.

STYRKA ARBEID MED FOTOVERN: Fotovernarbeidet til Fylkesarkivet er også styrka det siste året.
Elin Østevik er tilsett for å arbeide med ulike innsamlingsprosjekt og formidling av fotomaterialet til
Fylkesarkivet.

SALTEN KRAFTSAMBAND SIKRER EGEN FORTID: Salten Kraftsamband (SKS) har inngått avtale med
AiN om avlevering og bevaring av konsernets historiske arkiv. Den aktuelle arkivmengden kan
komme opp mot 300 hyllemeter, og avtalen er den mest omfattende AiN har inngått med en ar-
kiveier i privat sektor. Arkivene vil få et nytt liv i AiNs magasiner. Her vil de bli ordnet og gjort til-
gjengelig så langt forholdene tillater. Arbeidet medfører at AiN har ansatt Øystein Almås som pro-
sjektmedarbeider for et år. - Vi er svært glad for avtalen med SKS. Den tilfører mye interessant kil-
demateriale til våre brukere, og den bidrar til at vi øker vår kompetanse om skanning av arkivdo-
kumenter, sier Inge Strand ved AiN. Den største gleden er likevel at et privat selskap vurderer sine
egne historiske spor som allment verdifulle og sørger for å bevare dem.

ARKIVLEDERSEMINAR: Årets arkivlederseminar ved Arkiv i Nordland var en suksess. Temaet 
”Bevisstgjøring av arkivleders og arkivets rolle i organisasjonen - om motivasjon og arbeidsforut-
setninger i kommunesektoren” traff arkivlederne hjemme! Mange arkivmedarbeidere gir uttrykk
for at det er vanskelig å få gehør for det de trenger av ressurser for at arkivlovens krav skal etter-
leves. Den enkelte kommune må prioritere blant mange behov og gode formål, og kanskje kan
arkivbehov drukne litt blant saker som er mer synlig. Hvordan nå frem og bli hørt? Foreleser var
Per-Harald Rødvei, statsviter tilknyttet Høgskolen i Bodø. Han har forsket på arbeid og arbeids-
organisering i offentlig sektor. 

HØSTENS KURS: Vi er midt i høstens kursrekke. I uke 41, 42 og 43 er det hhv. Sandnessjøen, Sortland
og Bodø som får besøk av våre kursholdere, som snakker om personregistre og periodisering. 
I november kjører vi kurs i offentlighetslov og forvaltningslov sammen med Bodø kommune, og leier
inn juridisk rådgiver Margrete Benson som foredragsholder for å få det helt rett!

NORDLANDS HISTORIE
Det har gjennom flere år vært arbeidet for å få skrevet Nordlands historie. Fylkestinget i Nordland
har nå vedtatt å sette av 4 millioner kroner til arbeidet. Arkiv i Nordland vil som fylkeskommunal
arkivinstitusjon i Nordland ha en koordinerende rolle i forhold til skrivingen av Nordland historie. 

A R K I V  I

NORDLAND

Adresse: 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,
6863 Leikanger, www.fylkesarkiv.no
Tlf: 57656400 Faks: 57656101
E-post: postmottak.sffarkiv@sfj.no
E-post enkeltpersoner: fornavn.etternavn@sfj.no 

Tilsette:
Gunnar Urtegaard, fylkesarkivar, tlf 57656401, 
Randi Melvær, sekretær/stadnamn, tlf: 57656400,
e-post: randi.melvar@sfj.no 
Snorre Øverbø, fagleiar/arkivar, fylkeskom. arkiv,
tlf: 57656403, e-post: snorre.d.overbo@sfj.no
Karianne Schmidt Vindenes, arkivar, kom. arkiv,
tlf: 57656406, 
Berit Selseng, registrator, tlf: 57656407
Sturla Binder, arkivar - kommunale arkiv, 
tlf: 57656420, 
Per Olav Bøyum, arkivar - kommunale arkiv, 
tlf: 57656414, e-post: per.olav.boyum@sfj.no
Arild Reppen, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124, 
Elin Østevik, fotoarkivar, tlf: 57656418, 
e-post: elin.ostevik@sfj.no
Oddvar Natvik, utvandring/pers.data/fotovern, 
tlf: 57656405, 
Øystein Åsnes, musikkarkivar, tlf 57656404 ,
e-post: oystein.asnes@sfj.no
Jan Erik Bjørk, digitalisering av lyd, tlf: 57646412,
e-post: jan.erik.bjork@sfj.no
Hermund Kleppa, prosjekt nettbasert kultur- og
kunnskapsformidling tlf: 57656402, 
Bjarnhild Samland, prosjekt nettbasert kultur- og
kunnskapsformidling, tlf: 57656408, 
Siri Ingvaldsen, prosjekt nettbasert kultur- og
kunnskapsformidling, tlf: 57825008, 
Jurmy Rahimollah, prosjekt nettbasert kultur- og
kunnskapsformidling, tlf: 57825015
Medlemskomm. i  kommunearkivordninga:
Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Eid,
Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen,
Hornindal, Hyllestad, Høyanger, Jølster, 
Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Selje, 
Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy, Årdal, 
Sogn og Fjordane fylkeskommune

Adresse:
Høgskolen i Bodø, 8049 BODØ
Telefon 75 51 75 77 og faks 75 51 75 78
E-post: 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
Øystein Almås, prosjektmedarbeider
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)
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TROMS (IKAT)

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

FINNMARK
IKA Finnmark har vært uten fast bemanning siden juli 2006. Sara Marja Magga tiltrer som ny
daglig leder 24. oktober. 1. november tiltrer Solgunn Wagelid som arkivkonsulent og 
1. desember tiltrer Lill-Tove Ottesen som arkivkonsulent. 

IKAF hadde våren 2006 en åpen anbudskonkurranse for nye lokaler for arkivdepot.
Representantskapsmøtet i mai forkastet de innkomne anbudene og vedtok at det skulle være 
en lukket anbudskonkurranse blant medlemskommunene. IKAF har derfor vært inne i en 
prosess med begrenset anbud på arkivdepot hvor kun medlemskommunene kunne gi anbud.
Anbudsfristen var 16. oktober og det kom inn anbud fra 3 kommuner: Vadsø, Nesseby og
Porsanger kommuner. Hvilket anbud som blir valgt skal avgjøres på et ekstraordinært represen-
tantskapsmøte i januar 2007.

Finnmark Fylkeskommune vedtok i juni 2006 at de ønsket å bli medlem av IKAF fra 2007.
Rådmannen i Hasvik Kommune har laget ei positiv innstilling til politisk nivå på at kommunen
bør bli medlem fra nyttår. Alta kommune har vedtatt at de blir medlem fra 2007. Etter dette er
det kun to kommuner som ikke er medlem av IKAF, nemlig Kautokeino kommune og Lebesby
kommune.

NY DELTAKERKOMMUNE
Skjervøy kommune har søkt om å bli tatt opp som deltaker i samarbeidet. Under forutsetning av 
alles godkjenning vil de være deltakerkommune fra januar 2007.

ARKIVENES DAG
I samarbeid med Statsarkivet i Tromsø skal vi arrangere Arkivenes dag, torsdag 9. november. Tema
vil være demokrati og rettigheter. Det vil bli åpent hus, omvisninger, utstilling og presentasjon av
arkivmateriale samt flere spennende foredrag. Journalist Bjørn H. Larsen skal snakke om oppholdet
på Kysthospitalet og jakten på dokumentasjon, redaktør Yngve Nilssen om pressen og innsyn i arkiv
og førstelektor Baard H. Borge om tyskerbarna født 1941-1946, og ny forskning om denne gruppen.

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. Arkivkatalogene for Gávuona/Kåfjord, Målselv, Øverbygd og Alf
Kiils samlinger til Nord-Norges historie er nå lagt ut.

ARKIVPLANLEGGING
IKAT er for tiden involvert i arkivplanprosjekt i mange kommuner. Alle blir nå tilbud å få utarbeidet
elektronisk arkivplan, også de kommunene som har papirbaserte arkivplaner. Vårt arbeid med å 
utarbeide en ny standard arkivplan er også kommet langt.

KURS OG OPPLÆRING
De regionale felleskursene denne høsten vil ha innføring av elektronisk arkiv i kommunen 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. 

Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø 

9293 Tromsø
Tlf: 77 67 69 80

Faks: 77 64 72 01 
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 
Sara Marja Magga, daglig leder

Solgunn Wagelid, arkivkonsulent
Lill-Tove Ottesen, 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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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.
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