2#2007

Arkheion

ØSTFOLD IKAS • FYLKESARKIVET I OPPLAND • IKA KONGSBERG • AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER • IKA VEST-AGDER • IKA ROGALAND • IKA HORDALAND •
BERGEN BYARKIV • FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE • IKA MØRE OG ROMSDAL • IKA TRØNDELAG • TR.HEIM BYARKIV • ARKIV I NORDLAND • IKA TROMS • IKA FINNMARK

UTSIKT
TIL INNSIKT

INNSIKT VED HJELP AV KUNNSKAP GIR UTSIKT OVER NYE LANDSKAPER

HVOR GÅR VI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
ARKIVKATALOGENS BEGRENSNINGER .6
EIGEDOMSARKIV . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ARKIV FRÅ ALLE . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
NASJONALT SENTER, E-ARKIV . . . . . . .14
INTERNETTPUBLISERING . . . . . . . . . . . . .16
NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT . . . .19
REGULERINGSKART . . . . . . . . . . . . . . . .20
DELTIDSSTUDIER, LILLEHAMMER . . . . . .22

INTERNSIDER:
ØSTFOLD IKAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
FYLKESARKIVET I OPPLAND . . . . . . . . .23
IKA KONGSBERG . . . . . . . . . . . . . . . . .24
AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER . .24
IKA VEST-AGDER . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
IKA ROGALAND . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BERGEN BYARKIV - SENTRALARKIVET .26
IKA HORDALAND . . . . . . . . . . . . . . . . 27
IKA MØRE OG ROMSDAL . . . . . . . . . 27
IKA TRØNDELAG . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TRONDHEIM BYARKIV . . . . . . . . . . . . . .28
FYLKESARKIVET I SOGN & FJORDANE 29
ARKIV I NORDLAND . . . . . . . . . . . . . . .29
IKA TROMS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

IKA FINNMARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

ISSN 0809 -1145

Arkheion er medlemsblad for de kommunale
arkivinstitusjonene i Norge. Vi er 15 medeiere
som representerer 15 av landets fylker.
Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den
kommunale arkivsektor i landet.

Deltakere:
Interkommunalt arkiv i Finnmark (IKAF)
Interkommunalt arkiv i Troms (IKAT)
Arkiv i Nordland (AiN)
Trondheim Byarkiv (TBA)
IKA Trøndelag Iks (IKATrø)
Interkommunalt arkiv Møre og Romdal IKS (IKAM&R)
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (FS&F)
Bergen Byarkiv (BBA)
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKAH)
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKAR)
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA)
Aust-Agder Kulturhistoriske Senter, Arkivet (AAks)
IKA Kongsberg (IKAK)
Fylkesarkivet i Oppland (FiO)
Østfold Interkommunale Arkivselskap (ØIKAS)

LEDER

INNHOLD

Litt tidligere i høst ble det holdt en konferanse på Kongsberg for de kommunale arkivinstitusjonene kalt ”Utsikt til
innsikt”. Vi har i dette nummer lånt denne tittelen som
”tema” for bladet, ikke fordi den umiddelbart sier oss så
mye, men fordi vi kan si så mye innefor tittelen.
Innsikt er noe vi får ved hjelp av kunnskap. Det å lære noe
nytt er nøkkelen til enhver fremgang. Kunnskapen trenger ikke alltid være faglig relevant! Kombinasjonen av informasjon fra forskjellige fagområder kan gi den plutselige aha-opplevelse som det kanskje bare er forunt oss å
oppleve noen få ganger i livet. Disse tilfellene av innsikt kan gi oss utsikt over helt
nye landskaper som vi ikke har opplevd tidligere.
Et av foredragene på konferansen var ved språkprofessor Ruth Fjeld som viste
oss forskjellige signaler vi sender ut gjennom det språket vi bruker. Vil vi skape
avstand (kansellispråk), snakker vi til ”menigheten” (fagspråk) eller vil vi gjøre oss
forstått for et bredt publikum? Innsikt skapes gjennom forståelse og det skrevne
ord er den beste formidlingsverktøy vi har. For en publikasjon som Arkheion, som
for de fleste andre, er formidling av kunnskap selve livsgrunnlaget.
Det har også vært en ”agurktidsdebatt” i noen aviser om Riksarkivets regelverk
for penner. Dette skulle være toppen av idiotisk byråkrati. At regelverket kanskje
har en hensikt går ikke alltid så tydelig frem. Innsikten i læren om arkiv når i beste
fall frem til de av oss som har det som yrke. Vi er kanskje heller ikke de flinkeste til
å formidle innsikt videre. Noen burde i hvert fall advart den faren som har lagt sitt
eget barns barnevernssak ut på nettet…
Av nyheter siden sist kan vi nevne at rapporten fra kartleggingen av regionale
og lokale arkiver fra ABM-utvikling har kommet. Her er det mye tallmateriale å
bygge planer rundt. Det er vel også duket for en oppdatert k-kodenøkkel i forbindelse med årsskiftet etter kommunevalget. Det er da vanlig med en periodisering
av saksarkivene, eventuelt sanering av databaser. Vi har også fått 100 års unntak
fra offentlighet for barnevernssaker.
Høstens nummer av Arkheion presenterer en variert meny fra Riksarkivarens
fremtidsplaner via forskjellige debattinnlegg, arkivarenes roller, publisering på
nettet, tekniske og elektroniske arkiver og til arkivutdanning. Her er derfor noe
for enhver. Jeg ønsker dere god lesing!
Red.
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RIKSARKIVET
T E K S T : R I K S A R K I VA R I VA R F O N N E S

HVOR GÅR VI?
KOMMUNEARKIVENES UTFORDRING I FREMTIDEN
Dette er en utskrift fra powerpoint-presentasjonen foretatt av Jens Rønning, og ikke noen fullstendig
gjengivelse av foredraget Riksarkivar Ivar Fonnes holdt i Kongsberg 13. september 2007.
HVEM ER VI?

Med dette mener jeg det norske arkivmiljøet, eller arkivNorge. Utfordringene er i stor grad de samme over hele
linjen. Samspillet mellom statlig og kommunal sektor er
godt etablert, og fungerer bra. Dette samspillet er ekstremt
viktig for at man skal finne gode løsninger og oppnå resultater. Det er jo slik at det som gjelder kommunal sektor
spesielt, kan dere mer om enn jeg. Likevel skal jeg ta opp en
del spørsmål som er spesielt relevante for kommunal sektor.
Hvor står Arkivverket i 2007, og hvor går vi?
Det er interne endringsprosesser på gang, endringer i
infrastruktur både i administrasjonen, innen for IT-sektoren
og i organisasjonen, det vil si i forholdet mellom Riksarkivet
og etaten.
Når det gjelder økonomi, er det ingen opptrapping i henhold til Kulturmeldingen så langt. Det er satt av 3 millioner
kroner til digitalisering fra 2007, som skal anvendes til konsolideringstiltak knyttet til et allerede høyt aktivitetsnivå,
jamfør Digitalarkivet.
Langtidsbudsjettet for 2008 til 2014 ble lagt fram 1. juni.

Vi har følgende satsingsområder:
Digital tilgjengeliggjøring og formidling
• Digitalisering av analogt materiale og tilgjengeliggjøring av originalt digitalt materiale. Nettkataloger
• Aktiv formidling i ulike former, bl.a. på nettet
Elektronisk arkiv
• Arkivdanningstiltak
• Langtidsbevaring
Kulturarven på papir
• Bevarings-/ kassasjonsvurdering,
avlevering, ordning og katalogisering
• Nettkataloger og konvertering av
gamle kataloger til Asta
Helhetlig samfunnsdokumentasjon
• Privatarkiver, samisk arkiv
Infrastruktur – basis for det andre
• Bygninger og IT
>>>

Riksarkivar Ivar Fonnes.
(Foto: Torfinn Fønseth)
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UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSPERSPEKTIVER
FOR ARKIV-NORGE

”Arkivene ut til folket!” skal være vår parole
og gi hovedperspektivet på vårt arbeid. Det
skal utvikles metoder og
strategier for bevarings-/ kassasjonsvurdering.
Dette vil igjen gi en basis for hvordan ressurser
skal prioriteres mellom ulike arbeidsområder.
Når det gjelder arkivlokaler, skal det både legges vekt på kvantitet og kvalitet. Innenfor
elektronisk arkiv har vi faglige utfordringer,
og vi må finne strategier for hvordan arbeidet
skal gjøres og hvordan ressursbruken best kan
organiseres. En viktig forutsetning for at man skal kunne
møte disse utfordringene er et omfattende og velfungerende
samarbeid i det regionale arkivlandskapet.
”ARKIVENE UT TIL FOLKET!”

Hvorfor et slikt motto? Formålet med å bevare arkiver er at de
skal brukes! Dette må være et hovedperspektiv på alt arkivarbeid. Vi må ikke bli rene oppbevaringsinstanser for gammelt
papir med blekk eller trykksverte på.
For å nå ut til folket må arkivene tilrettelegges (ordnes) og
katalogiseres etter moderne metoder, det vil si nettkataloger.
Videre er det nødvendig med digital tilgjengeliggjøring i stort
omfang. (Her kan blant annet nevnes at KKD har tatt initiativ
til å drøfte strategier med ABM-utvikling, Nasjonalbiblioteket
og Riksarkivaren). Man må drive formidling og brukerkontakt
i alle tenkelige former og på ulike medier. Prioritering mellom
de ulike tiltakene må skje etter hvilken effekt de har.
BEVARINGS- OG KASSASJONSVURDERING

Mitt utgangspunkt er at vi bevarer for mye papir fra tiden
etter 1950 og vi gjør for lite med det vi bevarer. Ressursbruken på ren oppbevaring av papir (arkivlokaler og drift
av slike) er så stor at den i urimelig grad går ut over alle
andre oppgaver knyttet til papir – ordning og katalogisering,
tilgjengeliggjøring og formidling – samt alle typer oppgaver
knyttet til elektronisk arkiv.
Det sitter for mye i ryggmargen på arkivarer at man har
gjort jobben når arkivene er ”reddet” og i hus – og at man
stiller opp for brukere som kommer og spør etter dem! Men
hva med de arkivene som ingen spør etter fordi de ikke vet
om dem? Og hva kunne man ikke gjort med ressursene som
ville frigjøres ved at brukerne ble mer selvhjulpne?
Arkivmiljøet må stille større krav til seg selv når det gjelder
å beskrive arkivene (systematisk) og gjøre dem tilgjengelige.
Vi må tenke litt nytt. Hvorfor skal alt som bevares lenger enn
25 år bevares for alltid? (Jfr. formål F3 i Bevaringsutvalgets
rapport fra 2002.) Det er et tankekors at når arkivfolk argumenterer for å bevare arkiv, er det ofte velferdsformål og
rettighetsdokumentasjon som trekkes fram. Men dette er
ikke argumenter for bevaring i all ettertid!
Vi må også være åpne for å kassere materiale som er
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avlevert til depot. Bevaring for all ettertid behøver ikke være et kriterium for avlevering, og
spesielt ikke i kommunal sektor.
Muligheten for effektiv kassasjon av materiale
(med tidsbegrenset bevaringsverdi) på et senere
tidspunkt må være en viktig rettesnor for hvordan
materialet tilrettelegges og ordnes. Et bredt og
faglig bevisst arkivmiljø i Norge er av forholdsvis
ny dato. Vi må se vår virksomhet og våre holdninger i et litt større historisk perspektiv. Derfor
er det også behov for å tenke nytt i forhold til
bevaring og kassasjon.
ARKIVLOKALER

Arkivlokaler er viktige fordi det vil velger å bevare, må oppbevares slik at det kan brukes så lenge det er bevaringsverdig.
Arkivloven stiller da også krav til hvilke egenskaper arkivlokalet skal ha.
Siste frist er 1. januar 2012, det er altså bare fire år igjen.
Det er heller ikke noe forbud mot å komme i havn tidligere!
Riksarkivaren kan ikke få dette gjennomført uten vesentlig
innsats fra kommunale, interkommunale og fylkeskommunale
arkivinstanser. Tidspunkt for avlevering må ses i forhold til
hvordan man best kan ivareta hensynet til gode arkivlokaler
(jfr. Arkivhåndboken s. 238 – 257 og Bergen kommunes strategiplan for arkiv 2007, s. 12 (mål 3)). Systematisk kassasjon reduserer kostnadene, men kassasjon må selvsagt være hjemlet.
ELEKTRONISK ARKIV – FAGLIGE UTFORDRINGER

• Identifisere arkivmateriale (transaksjoner) i elektroniske
systemer – stadig mer krevende etter hvert som
kompleksiteten i systemene øker
• Sørge for at dette lagres (fryses), fortrinnsvis i et
standardisert format
• Få utlevert uttrekk med lagret arkivmateriale i henhold til
standardiserte spesifikasjoner
• Katalogisering og langtidsbevaring
• Sikre autentisitet og tillit til autentisitet gjennom hele
prosessen
ELEKTRONISK ARKIV – ORGANISATORISKE OG STRATEGISKE
UTFORDRINGER

• Kompetanse – dybde og bredde
• Personellressurser: omfang og kompetanse
• IT-kapasitet: særlig lagringskapasitet når store mengder
skannede dokumenter skal mottas
• Kommunale arkivinstitusjoner: skal man samle kreftene
eller gjøre jobben hver for seg? Jfr. Utredning
• Arkivverket: Hvordan fordeler vi oppgavene i etaten?
Hva blir konsekvensen av at statlige etater sentraliserer
sin elektroniske arkivdanning?
• Samarbeid mellom kommunal og statlig sektor: Vi
snakker sammen og deltar i felles utredninger m.v.
Kan og bør vi gjøre noe mer på felles basis?

ELEKTRONISK ARKIV – STRATEGISKE VALG I ARKIVVERKET

SAMARBEID I DET REGIONALE ARKIVLANDSKAPET

• Elektronisk arkiv er ett av to hovedområder i vår satsing
fremover. Situasjonen er beskrevet som kritisk i budsjettdokumentene. At Arkivverket spiller en aktiv rolle i
forhold til forvaltningen er enda viktigere enn før
• Noark5: Generell standard for arkivdanning – ikke bare
arkiv- og saksbehandlingssystemer. Den er på høring nå
• Deltakelse i LongRec – Veritas-prosjekt om langtidslagring av elektronisk informasjon
• Hvis ikke LongRec gir tilstrekkelig svar, må vi jobbe
videre med krav til og metoder for autentisk langtidsbevaring av dokumentasjon. Vi må trolig formulere et
kravsett for hele dokumentenes livssyklus
• ”Tredje parts arkiv” er et begrep som har dukket opp i
forbindelse med elektronisk kommunikasjon i statsforvaltningen. Dette må vi forholde oss til

Vi har eksempler på etablering av arkivsentra og liknende
institusjoner i Kristiansand og Trondheim, det foreligger
planer for etablering av slike institusjoner i Stavanger og
Hamar, og kanskje også i Tromsø. Akershus fylkeskommunes kjøp av integrerte tjenester i Statsarkivet i Oslo er et
eksempel på andre løsninger som tas i bruk.
Når det gjelder veien videre, er Riksarkivarens holdning
at godt og tett samarbeid mellom statlige og kommunale
arkivinstanser er ønskelig og nødvendig. Arkivsentra og
liknende samarbeidstiltak må bygges videre ut, og ulike
modeller må kunne prøves ut. En eventuell tettere integrering i form av felles regionale arkivinstitusjoner bør eventuelt vokse frem av erfaring. Nasjonal koordinering av
arbeidet med statlige arkiver skal opprettholdes. En kommunal arkivsektor uavhengig av Riksarkivaren er ønskelig
av hensyn til pluralismen i vårt arkivfaglige miljø.•

HOVEDPAROLE:

DET ER IKKE NOK Å BEVARE ARKIVER.
VI MÅ OGSÅ GJØRE NOE MED DEM!
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IKA TROMS
T E K S T: H A R A L D L I N D BAC H

Arkivkatalogene er, nær sagt selvfølgelig, først og fremst et redskap
for arkivinstitusjonene og oss som arbeider der. Det viktigste av alt, selve forutsetningen
for en fungerende arkivinstitusjon er at vi er i stand til å finne frem i materiale
som er ordnet, katalogisert og plassert i våre depot.

OM ARKIVKATALOGENS BEGRENSNINGER,

OG ANDRE MULIGHETER
ARKIVENE LEVER OG …. VOKSER

”Et arkivdepot driver en akkumulerende virksomhet” heter
det i høringsutkastet til strategiplan for Bergen Byarkiv”.
Med dette siktes til at arkivene stadig blir større. Arbeidsmengden i en arkivinstitusjon vil også nødvendigvis bli
stadig større på samme måte som arkivmengden øker.
Et arkiv vokser stadig i den ene enden, mens den andre
enden som gjerne befinner seg nede i et arkivdepot fortsetter å leve. Det kan i denne sammenhengen være fristende å
sammenligne et arkiv med en orm, men det blir altfor enkelt. Et arkiv har mange lemmer, hver gang organer splittes
opp danner arkivet nye lemmer som vokser ut av den samme
kroppen samtidig som splittede organer godt kan vokse
sammen igjen. Arkivet er i sannhet et merkelig dyr. Det
eneste vi vet med sikkerhet er at det nekter å dø, det fortsetter å vokse og dets vekstpotensial er ubegrenset.
For å forstå arkivet bedre har vi forsøkt å dele det inn i
forskjellige deler som kan studeres for seg. Den enden av
kroppen som vokser har vi kalt arkivdanningsfasen, og den
andre enden har vi kalt depotfasen. Den ene enden beskrives gjennom arkivkatalogen og den andre enden beskrives i
arkivplanen. I dette ligger en fare for at vårt fokus på de to
endene får oss til å glemme at det rent faktisk er hele legemet som blir større.
Arkivets merkelige egenart gjør det i seg selv naturlig å
se for seg arkivkatalogen som et midlertidig redskap som
beskriver en liten del av et arkiv. En av arkivkatalogenes
begrensninger er altså at den er en høyst midlertidig innretning, på en måte er den et snapshot av arkivet slik vi ser det
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i vårt depot i dag. Likeledes er arkivkatalogen innrettet først
og fremst med tanke på at vi skal kunne finne frem. På samme måte som et kart har det sine begrensninger, det kan
fortelle deg hvor vannet ligger, men ikke om det er ørret i
vannet.
ARKIVARENE – STIFINNERE I ET VOKSENDE LANDSKAP

Som arkivarer fungerer vi som stifinnere og lokalkjente. Vi
kan mer enn det som står på kartet. Vi vet hvor ørreten
vaker, men vi sier det ikke – hvis ikke noen spør. Å sette opp
et oppslag som forteller at det og det vannet har den feiteste fisken kalles på vårt språk for formidling, men problemet er at det hjelper ikke en med tom soppkurv å vite hvor
de beste fiskeforholdene er. Selv om vi vet svarene er det
ikke alltid vi vet spørsmålene.
I den tidligere siterte strategiplanen for Bergen Byarkiv
heter det at ”Arkivarer er begynt å se på sin virksomhet som
noe mer enn å være tjenere for historien. De er begynt å se
Demokratiet, Rettferdigheten og Likebehandling som andre
viktige herrer. Og først og fremst er de begynte å bli bevisst
sin rolle i å aktivt sørge for at vår generasjon etterlater seg
de spor som er nødvendig for en god forvaltning for samtid
og ettertid.”
Når og hvis arkivarene forandrer seg skyldes det nok i like
stor grad ytre press som indre drift. Når nye spørsmål blir stilt
får man nye svar. Like vanskelig som det er å finne svar kan
det imidlertid være å overbringe svaret på en forståelig måte.
Når nye grupper henvender seg til arkivene må vi ikke bare
svare på nye spørsmål, men ofte overbringe svaret på nye måter.

KARTET FORANDRER SEG MED LANDSKAPET

Når vi ser for oss arkivet som en stadig voksende organisme
fremstår katalogiseringen også klart som det den er - en del
av arkivdanningsprosessen. På samme måte som arkivet vokser, vil også katalogen vokse og inngå i et stadig mer innviklet nettverk av relasjoner. Arkivkatalogen er vårt kart
over arkivet, som alle kart er det imidlertid bygget på tegn
som må tolkes av noen som innehar den nødvendige kunnskapen. Samtidig står ikke all nyttig informasjon på kartet
selv om man behersker kunsten å lese og forstå det, kjentmannen med lokalkunnskapen er fortsatt svært viktig. Av
og til kan den kunnskapen være helt avgjørende.
TILGJENGELIGGJØRING ER NOE MER

I vår tid med sterkt fokus på formidling er det lett å glemme
at de viktigste redskapene for tilgjengeliggjøring verken er
utstillingen eller arkivkatalogen, de viktigste redskapene er
offentlighetsloven og arkivloven. Offentlighetsloven sikrer
at allmennheten har rett til informasjon, arkivloven sikrer
at denne rettigheten blir mulig å utnytte i praksis. Uten
offentlighetsloven ville arkivaryrket ha vært meget enklere.
Vi ville ha et lite, men svært profesjonelt publikum å forholde oss til, gjerne med en doktorgrad eller to og i stand til å
forstå selv den mest obskure arkivbeskrivelse. Fremveksten
av demokratiet har imidlertid stilt nye krav til oss.
Demokratiet ligner arkivet i den forstand at det verken er
en tilstand eller et artefakt, det er levende, organisk og det
fortsetter å vokse. Snart kommer det en ny offentlighetslov
som vil stille nye krav til oss. Fokus vil flytte seg fra dokument til opplysning eller informasjon, samtidig som større
deler av samfunnet vil komme inn under offentlighetsloven.
Det gir oss nye oppgaver.
”Gjør Døren Høy, Gjør Porten Vid” heter det i en salme jeg
lærte som barn og glemte som ungdom. Mange vil nok si at
i arkivinstitusjonene har det vært en tendens til først og
fremst å gjøre skranken høy. Likevel har det skjedd svært
mye i løpet av de siste årene. Arkivene er på ingen måte utilgjengelige. Vi har fått store nye brukergrupper i forbindelse
med stadig større etterspørsel etter rettighetsdokumentasjon. Denne brukergruppen var kan hende ikke den brukergruppen vi forventet, men det er en uhyre viktig brukergruppe som er med på å føre vårt fokus mot demokrati,
rettferdighet og likebehandling.
Den gamle filosofen Platon var en skarp motstander av
demokratiet, for ham var demokratiet doxa sitt styre over
philosopia, den alminnelige menings styre over kunnskapen.
Som guider til samfunnets informasjonslagre er den viktigste
måten vi kan tilbakevise den gamle greker på å sørge for at
informasjon som kan omdannes til kunnskap er tilgjengelig
>>>
for alle, alltid. Å gjøre dette er selvfølgelig enormt

”ARKIVBUSSEN”
I FARTA!
Som første fylke i landet tester Vest-Agder i
høst ut en ny metode for arkivformidling.
”Arkivbussen” er en variant av den tradisjonelle bokbussen og kjører ut originale arkiver
til tre folkebibliotek i fylket. IKAVA leverer
annen hver uke ulike typer arkiver til bibliotekene i Mandal, Lindesnes og Lyngdal.
Publikum kan lese arkivene på anvist plass på
biblioteket, selvsagt under forsvarlig tilsyn.
Publikum kan også bestille andre arkivsaker
de er interessert i å se. Formålet med
”Arkivbussen” er å bringe kommunearkivene
nærmere innbyggerne i lokalsamfunnet og å
synliggjøre de historiske kildene som kulturell
og demokratisk ressurs. ”Arkivbussen” er en
del av prosjektet ”Lokalarkiv i bibliotek” og i
tillegg til ”Arkivbussen” har IKAVA gjort arkivkataloger og annen informasjon om kommunearkiver tilgjengelige på bibliotekene i
Farsund, Vennesla og Sirdal. Her har folk mulighet til å bestille kopier av arkivdokumenter,
enten i papir eller digitalt. I forbindelse med
prosjektet vil det foregå en rekke kulturarrangementer på bibliotekene. Her vil IKAVA
formidle og fortelle om arkivene på ulike måter. Også trøndelagsfylkene og Møre og
Romsdal deltar i ”Lokalarkiv i bibliotek” med
ulike formidlingsprosjekter. Det hele er støttet av ABM-utvikling. •
Bård Raustøl
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krevende, det nytter lite å vifte med en postjournal eller
en arkivkatalog. Begge deler er i stor grad utilgjengelig for
våre brukere i dag. Dette skyldes rett og slett at begge
denne type registre primært blir skapt for at vi selv skal
finne frem i dem, deres funksjon som formidlingsredskap
er sekundært. De er imidlertid i seg selv en forutsetning
for tilgjengeliggjøring.
Samtidig bør vi bli bedre til å registrere, det bør ikke
sees på som et engangsarbeide. Arkivarer bør føre kontinuerlig logg under arbeid med arkiver. Det vi finner bør
registreres og ordnes slik at den ervervede spesialkunnskapen i minst mulig grad blir knyttet til enkeltpersoner,
men forblir i institusjonen, for ikke å si i arkivet. Dette er
enkelt i en digital tid hvor det ikke er noe problem at
informasjonsinnholdet blir stort eller detaljrikt. Vi, av
alle, bør klare å forholde oss til mye informasjon.
SAMARBEID ER NØDVENDIG

Hva kan vi så gjøre? Problemet er i stor grad i at våre fremfinnings- og kontrollredskap ikke er en egnet veg inn i
arkivet for alle våre brukere. Å forandre språket og strukturen i disse redskapene er en mulig veg. Dette kan imidlertid føre til at vi mister fokus på hva som er de primære
oppgavene til våre kataloger og lister. Det kan i verste fall
føre til enda dårligere tilgjengelighet, selv om det er klart
at det er nødvendig med visse kompromisser mellom de
to funksjonene.
Det faktum at flere og flere av våre brukere tar i bruk
Internett er en ubetinget fordel for oss. Det gir oss mulig-

heter til å øke både tilgjengeligheten og forståelsen hos
brukerne. Her kan samarbeid bringe oss langt, det er
unødvendig at alle arkivinstitusjonene produserer egne
artikler om ”sognekommunen” eller ”forsyningsnemnda”.
Likeledes kan man tenke seg hyperkoblinger fra ulike
emnerelaterte artikler til forskjellige institusjoner og arkivkataloger.
Her kan man nå langt med en felles nasjonal satsing som
kan gi oss ett redskap som selv om det vil være rettet mot
brukerne også vil være svært nyttig for oss som arbeider i
arkivinstitusjonene. Her vil man kunne oppnå mye med
forholdsvis enkle midler og overkommelig arbeidsinnsats.
Et nasjonalt samarbeid, mellom likeverdige partner, som
tar utgangspunkt i noe mer enn at vi eksponerer våre
fremfinningsverktøy for hverandre bør danne en hjørnestein i den nasjonale arkivpolitikken.
Et slikt samarbeid som tar utgangspunkt i felles inngang
til arkivene vil tvinge seg frem før eller siden, om ikke
annet for at misforholdet mellom samfunnets behov for
informasjon og arkivenes økonomiske og menneskelige
ressurser er så stort at det er umulig å la være. I tillegg til
hundre ulike nettsider som sier litt om arkiv trenger vi ei
side som sier mye. Dette skal ikke skje på bekostning av de
enkelte institusjonenes nettsider, tvert imot; om vi skaper
ei felles side som tar for seg det allmenne kan vi hver for
oss fortsette å dyrke det spesielle. •

Klok som en ugle!

INFORMASJONSLAGRENE VÅRE HAR KUNNSKAP SOM MÅ BLI TILGJENGELIG FOR ALLE, ALLTID.

Ugla blir ofte
brukt som symbol
for kunnskap og
lærdom.
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F Y L K E S A R K I V E T I S O G N O G F J O R DA N E
TEKST: KARIANNE SCHMIDT VINDENES

ARKIV ORDNA PÅ

GARDS- OG BRUKSNUMMER
Byggjesaker, oppmåling, frådeling og vedtak etter jordlova utgjer i mange kommunar kvart sitt arkiv,
ordna på gards- og bruksnummer. Sakene i desse arkiva er knytt til avdelingane teknisk og landbruk.
Nokre kommunar har samla desse sakene i eit arkiv, og det er tema for denne artikkelen. Eg tek utgangspunkt i ein kommune i Sogn og Fjordane. Dei har samla alle arkivseriar ordna på gards- og bruksnummer i eit felles arkiv.
BAKGRUNN

ERFARINGAR

I 2001 skulle landbruksavdelinga flytte til rådhuset i kommunen. Landbruk og teknisk skulle få kontorfellesskap.
Samstundes vart det vedteke at sentralarkivet skulle ta over
oppgåva med å registrere post for landbruksavdelinga.
Arkivleiar gjorde eit grundig arbeid for å verte kjent med
landbruksarkivet, og såg i den samanheng høve til å spare
både tid og plass.

Kommunen etablerte eit felles gards- og bruksnummerarkiv
i 2001. Erfaringane har heile tida vore positive. For arkivtenesta er det enklare å administrere arkivet.
Sakshandsamarane er også godt nøgde med organiseringa. Arkivleiar trekker særskild fram samarbeidet mellom
arkivtenesta og sakshandsamarane i planlegginga, som
viktig for det gode resultatet.

PLANLEGGING

VISS DU VURDERER Å GJERE DET SAME

Saman med sakshandsamarar frå landbruk og teknisk byrja
arkivleiar å arbeide for at kommunen skulle få eitt objektarkiv ordna etter gards- og bruksnummer. Gjennom prosessen vart arkivleiar godt kjent med kva saker teknisk og landbruk arbeidde med og kva praktiske problemstillingar ein
måtte ta omsyn til i planlegginga av eit felles arkiv. Samstundes fekk sakshandsamarane større forståing for arkivarbeid.

Viss du tenkjer på å slå saman gards- og bruksnummerarkiv
har eg satt opp nokre punkt det kan vere nyttig å tenkje
gjennom:
• Lokalisering. Sakshandsamarar på teknisk og landbruk
nyttar arkiva aktivt i si sakshandsaming. Når vi har eit
papirarkiv er det difor viktig at dette er lett tilgjengeleg.
• Samarbeid med sakshandsamarar. Dette vert trekt fram
som ein suksessfaktor. Arkivtenesta må vite kva
dokument som vert handsama og forstå sakshandsamingsprosessen. Gjennom dialog får arkivtenesta
forståing og kunnskap om fagfeltet og sakshandsamarane får auka kunnskap om arkivarbeidet.
• Periodisering. Vi seier kanskje at vi slår saman to arkiv,
men det vi eigentleg gjer er å avslutte to arkiv og opp
rette eit nytt. Det er difor naudsynt med periodisering.
Ei slik endring bør difor vurderast opp mot andre
endringar som kan føre til periodisering. I den kommunen eg har nytta som døme vart dette gjort samstundes
med at det vart teke i bruk eit nytt Noark-4 system og
samstundes som ansvaret for arkiva etter landbruksavdelinga vart lagt til sentralarkivet. •

ORGANISERING

Både dei avslutta arkiva og det nye eigedomsarkivet er plassert i avdelinga for teknisk og landbruk. I det nye arkivet er
det oppretta ei omslagsmappe for kvart gards- og bruksnummer. Omslagsmappa inneheld så ei rekkje ulike saksmapper.
Dei ulike sakene er ordna etter emne og kvart emne har kvar
sin fargekode. Døme på emne er byggjesak, oppmåling, frådeling og kommunale avgifter. I det elektroniske systemet er
eigedomsarkivet registrert som ein arkivdel. Gards- og bruksnummera er lagt inn som objekt. Når arkivet skal opprette ei
sak er registreringa tredelt. Først vert
saka knytt til objektet, så vert saka
registrert på emneog til slutt vert
det registrert ein K-kode.

Arkheion - 2#2007

9

F Y L K E S A R K I V E T I H O R DA L A N D
TEKST:

G U D M U N D VA L D E R H A U G

ARKIV FRÅ ALLE,
FOR ALLE OG TIL ALLE?
For fem år sidan heldt eg på med eit privat prosjekt som gjekk ut på å sende eit sms-dikt til utvalde
vennar kvar fredag. Det siste bidraget heitte ”Mitt siste arkiv”. Les det nederst på høgre side.

10

Det eg skreiv om var arkivet etter Stordø Kisgruber. Då gruvene vart lagt ned på slutten av 1960-talet hadde verksemda
60 års kontinuerleg drift bak seg. Arkivet etter gruveselskapet hadde blitt ståande i den tidlegare administrasjonsbygningen sidan drifta vart lagt ned, så beskrivinga i diktet var
korrekt nok. Eg pakka altså ned arkivet. Meininga var at det
skulle flyttast til ein tryggare stad, og at Stord kommune
samarbeid med IKA Hordaland skulle søkje om midlar til å
få arkivet ordna, katalogisert og gjort tilgjengeleg for bruk.
Eit halvt år seinare møtte eg meg sjølv i døra. Eg hadde
fått jobb i ABM-utvikling, og på kontorpulten min låg det
ein søknad om pengar til dette prosjektet. Det var ein utmerka søknad. Men den vart avslått. Året etter kom det ein
ny, som også fekk avslag. Det tredje året gjekk det likeeins.
Den tida eg var i ABM-utvikling vart faktisk alle søknader
om prosjektmidlar til ordning av privatarkiv avslått.
Kvifor? Fordi det var opplese og vedtatt at dei prosjektmidlane som ABM-utvikling disponerte, berre skulle brukast
til utviklingstiltak, ikkje drift. Og arkivordning og katalogisering – dvs arkivbevaring – vart rekna som ei ordinær driftsoppgåve for ein arkivinstitusjon. I denne samanhengen var
det ikkje noko argument at arkivinstitusjonane ikkje hadde
ordinære driftsmidlar til bevaring av privatarkiv.
Arkivbevaring var ei ordinær driftsoppgåve for ein arkivinstitusjon, uansett om det fanst pengar eller ikkje.
Dermed fekk vi altså ein eigen Catch 22 for privatarkiv:
Arkivinstitusjonar kan ikkje bevare privatarkiv fordi dei
manglar ordinære driftsmidlar til dette, men dei kan ikkje
få prosjektmidlar til bevaring av privatarkiv fordi arkivbevaring er ordinær drift. Og som andre variantar av Catch 22
er den eit uttrykk for ein uangripeleg byråkratisk logikk.

noko problem i seg sjølv. Problemet er at den i praksis har
blitt det einaste premisset for statleg arkivpolitikk, noko som
t.d. har ført til at det kommunale arkivområdet ikkje blir
seriøst behandla i politiske dokument, at privatarkiva blir
neglisjert og at det ikkje er samanheng mellom mål og
verkemiddel i politikken.
Vi har to gode døme på dette. ABM-meldinga frå 1999
behandla utfordringane på arkivområdet med ein relativt
einsidig fokus på det statlege Arkivverket, og fekk sterk
kritikk frå det ikkje-statlege arkivmiljøet for ei svært overflatisk behandling av situasjonen og utfordringane på det
kommunale arkivområdet og ei skeiv framstilling av situasjonen i privatarkivarbeidet. Difor makta heller ikkje meldinga
å formulere ein samla strategi for arkivbevaring på statleg,
kommunal og privat sektor.
Kulturmeldinga frå 2003 prioriterte fem satsingsområde
for vidareutvikling av arkivsektoren fram mot 2014. Tre av
desse dreier seg om satsingar som er forankra innanfor det
statlege Arkivverket. Dei to andre behandlar utfordringar
som er felles for arkivsektoren, nemleg digital formidling
og behovet for ein ”meir heilskapleg dokumentasjon av
samfunnsutviklinga”. Meldinga gir eit oversyn over utfordringane på desse to områda og formulerer også nokre
viktige mål, men peikar ikkje på konkrete verkemiddel for
å nå måla.
Hovudgrunnen til dette er faktisk at Kultur- og kyrkjedepartementet ser på arkivbevaring som ei forvaltningsoppgåve. For når departementet fråskriv seg ansvaret for det
samla arkivlandskapet, gir det samtidig frå seg moglegheita
til å ta i bruk verkemiddel for den ikkje-statlege arkivsektoren. Og politikk utan verkemiddel er berre tomme ord.

STATENS ARKIVPOLITIKK

DET SAMFUNNSMESSIGE ARKIVET

Denne logikken er symptomatisk for tilstanden i statens
arkivpolitikk. Denne byggjer på eit grunnleggjande premiss:
Bevaring av arkiv er eit forvaltningsansvar. Dermed er det
statens ansvar å bevare statens arkiv, eit kommunalt ansvar
å bevare kommunale arkiv og følgjeleg eit privat ansvar å
bevare private arkiv.
Denne ansvarsdelinga er ei logisk følgje av måten samfunnet vårt er organisert på, og den treng ikkje representere

Men arkiv er ikkje eit forvaltningsprodukt – arkivdanning er
ein samfunnsmessig prosess og arkiv er samfunnsmessige
produkt. Arkiv blir skapt som følgje av samhandling mellom
ulike aktørar i samfunnet. Denne samhandlinga kan dreie
seg om ei lang rekkje forskjellige forhold, den kan vere prega av samarbeid eller konfliktar, den kan vere kortvarig eller
langvarig, og involvere to eller mange ulike aktørar, det vere
seg privatpersonar, organisasjonar, private bedrifter eller

Arkheion - 2#2007

kommunale, fylkeskommunale eller statlege organ.
Dei ulike aktørane i ein samhandlingsprosess kan dokumentere denne på forskjellige måtar. For arkiv blir skapt
med ulike formål: Arkivskaparane kan ha behov for å
dokumentere handlingar eller transaksjonar, kommunisere
idear, underbyggje krav, grunngi standpunkt, systematisere
informasjon, dokumentere relasjonar, skape varige minne
om noko eller berre lagre informasjon for eventuell
seinare bruk. Arkivskaparane kan lagre informasjonen på
ulike måtar, som skrift på papir, som sms eller e-post, som
digitale tekstdokument på ein pc, på internett eller i eit
NOARK-system, som analoge eller digitale foto, som video
eller lydopptak eller kanskje som ein felles oral tradisjon i
ei sosial gruppe. Nokre av desse arkiva vil vere flyktige,
andre kan vere meir bestandige, og dei vil fortelje forskjellige versjonar av det som skjedde i ein gitt samhandlingsprosess.
Eit døme: Dei siste åra har det vore stor strid om bygging av vindkraftverk på kysten av Møre og Romsdal. Her
har alle typar samfunnsaktørar deltatt: Offentlege organ,
private verksemder, organisasjonar og enkeltpersonar. Alle
desse aktørane har på ein eller annan måte arkivert informasjon om denne prosessen.
Dersom vi skal bevare ein brei og adekvat dokumentasjon av denne prosessen, er det ikkje nok å ta vare på dei
offentlege arkiva. Desse vil neppe kunne bidra med særleg
meir enn eit byråkratisk skuggebilde av det som har skjedd
utanfor kontora. Engasjementet, dramatikken, dynamikken, dei mange stemmene vil ikkje vere representert i
nokon særleg grad. For å fange opp heile breidda i ein slik
prosess vil det altså vere nødvendig å samle inn arkiv frå
dei mange private aktørane, dvs. bedrifter, organisasjonar
og enkeltpersonar.
Eit slikt perspektiv på arkivbevaringa går ut over det
som er vanleg praksis for arkivinstitusjonane i dag. Dei
fleste av dei er forvaltningsarkiv og byggjer verksemda si
på den same ansvarsdelinga som ligg til grunn for statleg
arkivpolitikk. På den eine sida, sett i høve til organiseringa
av offentleg sektor, er denne arbeidsdelinga funksjonell.
På den andre sida, sett i høve til arkiva sin funksjon som
samfunnsminne, representerer den ein anakronisme.
ARKIVA SINE OPPGÅVER

Den tradisjonelle posisjonen til offentlege arkivinstitusjonar var å ta i mot avleveringar frå sine ”eigarar” som det
heiter no til dags, dvs. frå dei forvaltningseiningane som
låg innanfor arkivets arbeidsfelt, og gjere desse tilgjengeleg for bruk – punktum. Denne forståinga av arkiva si rolle

var dominerande i norsk arkivmiljø fram til 1980-talet, då den
vart utfordra på to hald: Riksarkivet laga retningsliner for edbbaserte journalsystem i offentleg forvaltning i 1984 (forløparen
til NOARK). Samtidig begynte aktørar innanfor det kommunale
arkivinstitusjonsmiljøet å arbeide med arkivdanning.
Då eg begynte i IKA Hordaland i 1987 skulle hovudoppgåva
vere å hente inn, ordne og katalogisere eldre kommunearkiv
som deretter skulle sendast tilbake til kommunane. Men slik
vart det ikkje. Eg kom frå Bergen byarkiv der eg hadde eg med
arkivdanning. Dei erfaringane hadde
med meg vart grunnlaget for ei
rekkje nye tenester til kommunane: arkivplanlegging, rettleiing og kurs om arkivdanning, deponering av personregister; alt saman tiltak som
låg utanfor det som i utgangspunktet var definert
som hovudoppgåva vår.
Men desse tilboda

>>>

Foto: Torfinn Fønseth

MITT SISTE ARKIV
I dag har eg pakka mitt siste arkiv
Ringpermar og protokollar
Gråpapirpakkar med mottekne skriv
Og planar og kart i skrollar
Eg stod der hosta og hutra og fraus
I det støvete, kalde lokalet...
Så høyrde eg komande slekters applaus
– og då var det ikkje så gale!

...I dag har eg pakka mitt siste arkiv... Ringpermar og protokollar...Gråpapirpakk
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..Eg stod der hosta og hutra og fraus I det støvete, kalde lokalet...
>>>

vart tatt godt i mot ute i kommunane. Konsekvensen av dette var at medlemstalet i IKA Hordaland steig frå 19 til 33 i
løpet av ein tiårsperiode. Den same utviklinga opplevde dei
andre IKAene.
Årsaka til at vi starta desse tenestene var ei erkjenning av
at arkivdanning er for viktig til at det kan overlatast til arkivskaparen åleine. Dersom arkiva skal kunne fungere som
adekvat historisk og rettsleg dokumentasjon etter at dei har
gått ut av aktiv bruk hos arkivskaparen, er det nødvendig å
etablere system som – så langt det er mogleg – sørgjer for at
rett dokument blir arkivert på rett plass og i rett kontekst.
Den same erkjenninga låg også bak Riksarkivarens retningsliner for journalføring og seinare for Noark: dersom elektroniske arkiv i det heile tatt skal kunne bevarast er det nødvendig å byggje inn arkivfaglege krav og standardar i
systema før arkivet blir skapt.
I ettertid kan vi sjå at det som skjedde i det norske arkivmiljøet var ein del av ein internasjonal tendens. Det er i dag
akseptert nasjonalt og internasjonalt at offentlege arkivinstitusjonar har ei viktig rolle i å sikre at det blir skapt arkiv
i forvaltninga som kan bevarast som adekvat historisk og
rettsleg dokumentasjon.

Som arkivar i depot har man sett mange tilnærminger og oppfattinger av arkiv. Generelt så er vel oppfatningen, at arkiver og historisk dokumentasjon blir
tatt mer på alvor nå enn tidligere.
Derfor ble vi litt overrasket ved ordning av arkivene for Øvrebyen videregående skole på Kongsvinger, der vi kom over utskrift av en særoppgave
med arkiv som tema.
Har vanskelig for å tro at dette var elevenes ide og
initiativ, men noen hadde i hvert fall tenkt arkiv på
skolen i 1970. Våre erfaringer med praksis for arkiver
i skoleverket er nok en del annerledes enn det som er
gjort ved denne skolen.
Materialet lå i absolutt uorden på et av skolens
loft. Etter en rask grovsortering ble elevene delt i to
grupper, hvor den ene skulle sortere stoffet, mens
den andre skulle ta fatt på kartotekføringen. Dette
skulle gjøres ved hjelp av Arkivplan for den høyere
skole. De forskjellige jobbene gikk på rundgang blant
elevene, slik at alle ble kjent med de enkelte deler av

12

Arkheion - 2#2007

Men, som eg har vore innom tidlegare i dette innlegget,
arkiva frå offentleg forvaltning representerer berre delar av
den samfunnsmessige arkivdanninga. Kva skal vi gjere med
dei andre delane, med privatarkiva? Arkivinstitusjonane
bør etter mi meining ha som formål å arbeide aktivt for
dokumentere av alle sider ved samfunnsutviklinga og for
at alle samfunnsborgarar skal ha tilgang til og utbytte av
arkiva på sine eigne vilkår. Altså: Arkiv frå alle, for alle og
til alle.
ORGANISERINGA AV ARKIVLANDSKAPET

Rapporten frå ABM-utviklings arkivkartlegging gir oss ny kunnskap om det norske arkivlandskapet. Kartlegginga har vist seg
at meir enn 750 institusjonar oppbevarer historisk arkivmateriale. Berre 15% av desse har arkivbevaring og -formidling
som primæroppgåve. Dei andre, dvs. museum, bibliotek, kommunar, historielag osv. har andre hovudoppgåver. Likevel oppbevarer desse institusjonane over 40% av det bevarte privatarkivmaterialet. Musea åleine står for 28% av privatarkivtilfanget,
meir enn det statlege Arkivverket til saman.
Det er store skilnader innanfor dette landskapet når det
gjeld ressursar, kompetanse, tenester og arkivmengde. Men

arbeidet. De oppdaget fort at problemene var flere
og mer innfløkte enn antatt på forhånd. Et av hovedproblemene var å avgjøre hva som var av verdi for arkivet, og hva som skulle kastes. Etter hvert gikk imidlertid dette greiere, elevene ble fort rutinerte og
hadde mot slutten av arbeidet små problemer med å
finne ut hva som var av verdi.
Elevene brukte 12 – 14 historietimer før jul til arbeidet. Etter nyttår måtte man imidlertid ta kveldene
til hjelp for å bli ferdig i tide. Til sammen brukte de
35 arbeidstimer til oppgaven.
Vår første tanke etter å ha lest dette, var at disse
personene må vi få tak i. De må utvilsomt være en
stor ressurs som både arkivverket og andre arkivinstitusjoner kan dra stor nytte av. Her har man kastet seg
inn i problemstillinger som byr på problemer for arkivarer med årelang erfaring, og løst alle oppgavene i
løpet av 35 arbeidstimer.
Tormod Holdbrekken,
Fylkesarkivet i Oppland

likevel har desse aktørane noko til felles. Dei har eit felles
mål: å bevare dokumentasjon frå fortida og samtida, til nytte og glede for oss som lever i dag og dei som kjem etter oss.
Dette gjer aktørane til delar av eit reelt eksisterande arkivlandskap, eit landskap som er fragmentert, ukoordinert,
uoversiktleg og samansett av mange små og veike og nokre
få relativt sterke institusjonar.
Dette reelt eksisterande arkivlandskapet er ei følgje av ein
statleg arkivpolitikk som byggjer på at arkivbevaring skal
vere eit forvaltningsansvar. Difor har vi statsarkiv, fylkesarkiv,
IKAer, byarkiv, lokalarkiv og ei lang rekkje institusjonar som
har tatt på seg arkivbevaring som sekundæroppgåve. Vi kunne kanskje ønske oss at dette landskapet var organisert på
ein annan måte, men det eksisterer og vi kan ikkje endre på
organiseringa. Men om vi ikkje kan forandre på organiseringa av landskapet, kan vi få aktørane til å samhandle.
Arkivlandskapet har eit stort potensiale, som knyter seg til
arkiva som er bevart, til menneska som arbeider i institusjonane, til posisjonen mange av institusjonane har sine lokalsamfunn. Men dersom dette potensialet skal få utvikle seg,
er det avhengig av at dei sterke aktørane bidrar med retning, rettleiing og kunnskapsoverføring og etablerer arenaer der dette kan skje, og at dei inviterer til samarbeid og til
samhandling.
Samhandling er ei form for samarbeid som går ut på å la
aktørane gjere det dei er gode til, på ein slik måte at dei
utfyller kvarandre. I Hordaland har vi utarbeida ein samhandlingsplan for privatarkivarbeidet, som byggjer på at dei
institusjonane som deltar er samde om ei klar arbeidsdeling
når det gjeld innsamling av arkiv. Kvar institusjon har fått eit
geografisk og/eller tematisk avgrensa innsamlingsområde,
som ikkje overlappar andre innsamlingsområde. Planen
etablerer samstundes ein arena for kompetanseoverføring
og ressursdeling. I dag omfattar samhandlingsplanen fire
arkivinstitusjonar og åtte regionale museum, men den skal
seinare utvidast til å omfatte andre aktørar, som t.d. kommunar og lokalarkiv.
Ein slik samhandlingsmodell inneber at institusjonane kan
konsentrere seg om å jobbe med det dei er gode til. Samla
har institusjonane potensiale til å fungere som eit totalarkiv
for Hordaland, som dokumenterer samhandlinga mellom dei
ulike samfunnsaktørane på ei rimeleg bra måte. Dersom
arkiva skal vere frå alle, for alle og til alle er det nødvendig
å bryte ned dei grensene som i dag fragmenterer arkivlandskapet. •

Elevvurderinger
LILLEHAMMER KOMMUNALE HØIERE ALMENSKOLE
SKOLE 1929 – 1938. (UTDRAG)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Erling er uregelmessig i sin flid.
Torgrim er noget vimset.
Claus er vistnok doven.
Arve er doven, undtagen i ralfagene.
Johannes er daarlig.
Hilma er daarlig men flittig.
Leif kan ikke tenke.
Trygve kan vanskelig følge med.
Helge tilrådes å slutte i skolen.
Pelle er meget formløs.
Gunvor har fusket i norsk stil. Hun er også
adskillig doven. Har lovet bedring.
Frøken Holst er missfornøyd med klassen.
Esp klager over at pikene er snakkesalige på
fysikkværelset.
Bjørn tilrådes å slutte, og Edvard tilrådes å sløyfe
engelsk eller helst slutte skolegangen.
Nils forlot skolen, trods han var nektet fri. Gikk
hjem og ut på ski.
Hans forsøkte seg som buktaler i timen.
Kristian har intet på skolen å gjøre. Han er
interesseløs. Står tilbake i alle fag.
Hans er utenfor alt hvad orden angår. Han
kommer ustanselig for sent. Han må nå tas
kraftig.
Leif møter på rektors kontor og beklager sig i
sluke uttrykk over lektor Esp, som han hadde i
forrige skoleår. Nu klager han over at lektor
Magelsen har gitt ham en altfor dårlig karakter i
matematikk. Han beklager seg dessuten over
lektor Hauge, lektor Stabell og kaptein Dahl. Da
han er fritatt for gymnastikk, har han intet med
kaptein Dahl og bestille. Tilslut klager han over
skolen i sin alminnelighet. Det endte med at han
meldte sig ut av skolen. Er han helt normal?
Ole står overmåte meget tilbake i matematikk.
Bjørn holdt på begynne, men det blev intet.
Henrik forsvunnet 3 timen fra skolen uten å
varsle. Samme dags kveld var han på Victoria
Hotell.

...Så høyrde eg komande slekters applaus – og då var det ikkje så gale!
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I K A V E S T- AG D E R
T E K S T: B Å R D R AU S T Ø L

NASJONALT SENTER
FOR E-ARKIVTJENESTER I KOMMUNAL SEKTOR

Foto: Torfinn Fønseth

Kommunal sektor står foran store utfordringer med langtidsbevaring og
formidling av elektronisk arkivmateriale. I januar 2007 ble det oppnevnt et
utvalg for å utrede behovet for nasjonale/regionale kompetansesentra for
elektronisk arkiv for kommunearkivinstitusjonene (KAI).
Utvalget ble ledet av Kjetil
Reithaug fra IKA Vest-Agder,
og fikk blant annet som
mandat å kartlegge status i
KAI-institusjonene og beskrive målsetting og visjoner
for eventuelt oppretting av et kompetansesenter. I tillegg
skulle gruppen finne svar på aktuell organisering, kostnader,
finansieringsløsninger og ulike oppgaver for kompetansesenteret.
De ulike KAI har i dag forskjellig nivå på sine tjenester på
området elektroniske depoter og langtidslagring. Kommunearkivinstitusjonene varierer mye i størrelse, fra de små med
to ansatte og opp til de største med omkring 50 ansatte.
Likevel er det få eller ingen av KAI som har ressurser til å løse
oppgavene med langtidsbevaring av elektroniske arkiver
alene. Fagmiljøet i KAI er lite og samarbeid på tvers av institusjonene kan være en god løsning. Forskjellene i de ulike
KAI med hensyn til størrelse og ressursbruk er en utfordring
for en organisering av en eventuell nasjonal eller regional
tjeneste. En felles tjeneste vil derfor måtte være fleksibel
i sitt tilbud for å kunne tilfredsstille ulike behov. Uansett må
senteret dekke sentrale fagområder som bevaringsplanlegging, uttrekksbehandling og aksesjon, vedlikehold, arkivforvalting og formidling og kataloginformasjon.
Flere av kommunearkivinstitusjonene tilbyr de fleste av
disse tjenestene i dag. Flere av institusjonene har også mottatt og oppbevarer elektroniske arkiver på vegne av sine
eiere og oppdragsgivere. Andre igjen har mottatt minimalt

og har derfor mindre erfaring på området. Også når det
gjelder kompetanse, bemanning, ressurser og utstyr er
variasjonen stor.
Utvalget har kommet fram til at et nasjonalt senter bør
inneha kompetanse på arkiv og IT slik at det kan utgjøre en
fellestjeneste på alle arbeidsområder innen avlevering, forvalting og formidling av elektroniske arkiv. Dette må utgjøre
basis i tjenesten. Organisatorisk har utvalget konkludert med
at senteret bør være en selvstendig juridisk enhet organisert
som et AL (andelslag), med institusjonene som eiere.
Hovedoppgavene må rettes internt mot eierne, men likevel
må det være mulig for selskapet og påta seg eksterne oppdrag.
Størrelsen på senteret har selvsagt vært grundig analysert.
Utvalget mener at et senter må bestå av 6 personer. Dette
anses som nødvendig for å sikre stabilitet og gi muligheter
for kompetanseoppbygging. Kostnader til et nasjonalt
e-arkivsenter beløper seg til nærmere 6 millioner kroner,
inkludert lønn, husleie, utstyr m.m. Finansiering kan skje
gjennom bidrag fra kommunearkivinstitusjonene, støtte fra
staten og andre, og gjennom salg av tjenester til kunder.
Utvalget foreslår altså at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for elektronisk depot i kommunal sektor som
skal bli KAI-miljøets fagsenter for elektronisk depotvirksomhet. Utredningen ble avgitt til ledergruppen i KAI og ble
positivt mottatt og ledergruppen valgte å sende oppgaven
med videre utredning videre til LLP for behandling i kommunal fagseksjon. •

DETTE KOM VI OVER I EN AV VÅRE ARKIVBEFARINGER:
Her ser du en som tydeligvis er misfornøyd med inngåtte eiendomskontrakt,
og har tenkt å få den opphevet ved å spise den opp.
Men slike kontrakter kan være "tungt" stoff, så det gikk galt denne gangen.
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IKA KONGSBERG
TEKST: TORLEIF LIND

INTERNETTPUBLISERING
AV SAKSDOKUMENTER I FULLTEKST
Tittelen på denne artikkelen utløser sannsynligvis ulike reaksjoner hos ulike lesere. For enkelte er bare
tanken på å ha ansvar for resultatet av en slik publisering nok til at det går ut over nattesøvnen.
Andre ser på problemstillingen som et enkelt, naturlig og
riktig skritt på veien mot større åpenhet i forvaltningen. Den
førstnevnte gruppa ser gjerne for seg ett eller flere skandaleoppslag i lokalpressen etterfulgt av store restriksjoner og
uoverkommelig mye ekstraarbeid for arkivtjenesten i forbindelse med kvalitetssikring av hva som publiseres og hva som
blir unntatt publisering. Den andre gruppa tar utgangspunkt
i kommunens praktisering av offentlighetsloven, og mener at
dette er god nok sikring. Det spiller tross alt ingen rolle om
dokumentet tilgjengeliggjøres gjennom oppmøte på servicetorget eller via internett…
Etter min mening tar begge gruppene like feil, og jeg vil i
det følgende si litt om hvilke problemstillinger som oppstår
når kommunen går inn for publisering av fulltekst saksdokumenter på internett. Samtidig vil jeg forsøke å skissere anbefalte prinsipper og rutiner for slik publisering.
Publisering av saksdokumenter er et forholdsvis nytt
fenomen, selv om et fåtall kommuner allerede har noen års
erfaring med fenomenet. Enkelte har hevdet at behovet for
publisering har oppstått på bakgrunn av myndighetenes og
innbyggernes forventning til større åpenhet og mer effektivitet i offentlig forvaltning. Andre mener at behovet er skapt
av salgskåte systemleverandører som fremstiller publiseringsløsningene som den eneste riktige og selvfølgelige vei for å
møte framtidens krav til kommunikasjon mellom forvaltningen og det øvrige samfunn. Jeg ønsker ikke å ta stilling til den
diskusjonen her, men nøyer meg med å slå fast at denne
typen publisering selvsagt er betinget og muliggjort av en
rivende teknologisk utvikling som vi ikke evner, og i mange
tilfeller heller ikke ønsker, å bremse.
Uansett hva som er den reelle årsaken til at behovet for,
eller forventningene til at forvaltningen skal publisere sine
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saksdokumenter på nettet har oppstått, er det viktig å ha en
tanke klart i hodet: Nettbasert tilgjengeliggjøring av saksdokumenter er ikke et lovpålagt krav til forvaltningen. Det er
å anse som en ekstraservice overfor brukerne, og omfanget
av denne servicen er det forvaltningsorganet selv som må
bestemme.
Ulike kommuner har lagt ulike prinsipper til grunn for utvelgelsen av hvilke dokumenter som skal publiseres. Noen har
valgt å unnta alle brev fra privatpersoner fra publisering,
mens alle andre dokumenter publiseres så lenge de ikke er
unntatt offentlighet. Andre har valgt å publisere alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet uansett hvem som er
avsender. Og så er det selvfølgelig en god del kommuner som
ligger mellom disse to alternativene, og der publisering
avhenger av en mer eller mindre subjektiv vurdering av det
enkelte dokument. Felles for de fleste kommuner som publiserer dokumenter innenfor disse rammene er at prinsippene
er basert på forholdsvis enkle etiske vurderinger. Eksempler
på ”problemdokumenter” i forhold til slike etiske vurderinger kan være brev med utpreget dårlig språk, mange skrivefeil,
stygg håndskrift, ufin språkbruk, urimelige anklager osv.
Fellesnevneren for vurderinger innenfor ovennevnte ramme
er egentlig kommunens syn på behovet for å beskytte enkeltindivider mot seg selv eller samfunnet rundt dem. Dette er
uansett en utilstrekkelig måte å vurdere unntak fra publisering på. På det ene ytterpunktet på skalaen vil effekten av
publisering være for liten i forhold til de ressursene som
legges inn, mens det på det andre ytterpunktet kun vil være
et spørsmål om tid før man publiserer dokumenter som absolutt ikke skulle vært publisert. Den dårligste løsningen er likevel å legge seg et sted midt i mellom, fordi man da for det
første utsetter seg for stor fare for å publisere dokumenter



som ikke skulle vært publisert, og for det andre fordi kommunen indirekte opphøyer seg selv til å være dommer over
hvilke innbyggere som bør og hvilke som ikke bør beskyttes
mot seg selv.
IKA Kongsberg laget i 2006 en rutine for publisering på
oppdrag fra 12K-prosjektet i Vestfold (12K er et samarbeidsprosjekt mellom 12 av kommunene i Vestfold fylke). Rutinen
er gjengitt i sin helhet under (omskrevet for å være systemuavhengig):
”Alle dokumenter som skal arkiveres i en objektordnet arkivdel
ordnet på person skal registreres med unntak fra publisering
uavhengig av innhold. Dette vil f.eks innebære alle dokumenter knyttet til elever, ansatte, brukere i pleie og omsorg osv.
For alle andre dokumenter gjelder følgende:
Dersom dokumentet er offentlig og ikke inneholder andre
personopplysninger enn navn, adresse, kjønn, alder og eventuelt andre, for allmennheten, lett tilgjengelige opplysninger,
kan dokumentet publiseres uten samtykke fra avsender.
Inneholder dokumentet andre personopplysninger skal dokumentet registreres med unntak fra publisering dersom avsen-



der ikke har gitt samtykke til slik publisering.
Ansvaret for å vurdere publisering ligger hos saksbehandler.
Rutinen for vurderingen følger samme prinsipper som vurdering av unntak fra offentlighet. Dette betyr at arkivtjenesten
kan/skal foreslå gjennom registrering i sak-/arkivsystemet
hvorvidt et dokument skal registreres med unntak fra publisering eller ikke. Saksbehandler plikter deretter å kvalitetssikre
arkivtjenestens forslag, og eventuelt endre registreringen i
sak-/arkivsystemet. Saksbehandler skal i sin vurdering veie allmenne offentlighetsinteresser opp mot personvernhensynet.
Dette betyr at også dokumenter som ikke inneholder andre
personopplysninger enn de som er nevnt ovenfor kan registreres med unntak fra publisering dersom innholdet i dokumentet for øvrig vurderes som uinteressant for offentligheten.
Det skal komme fram av postlistene på internett at offentlige dokumenter som ikke er publisert likevel er tilgjengelig
ved henvendelse til kommunen.”
En svært vanlig feil som gjøres når man skal lage retningslinjer for publisering av saksdokumenter er at det settes likhetstegn mellom offentlighetsvurdering og publisering. Dette er
en misforståelse som må ryddes av veien så fort som mulig.

>>>

JESUS LIVSKURVE

I lørdagsintervjuet i VG blir kjendiser av ulikt slag
bedt om å tegne sin egen livskurve, med oppturer
og nedturer, samtidig som de kommer med en beskrivende kommentarer om hvordan livet har vært
til nå (merkelig nok er alt supert rundt den tiden
man blir intervjuet av VG).
Men lenge før ordet kjendis ble ytret for første

gang, satt en lærervikar i Lund kommune sør i
Rogaland og tegnet livskurven til kanskje den største kjendisen av dem alle, nemlig Jesus Kristus.
Kilde: Lund kommune, Skolestyret, korrespondanse
vikarkassen fra perioden 1920-1963.
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Konsekvensen av en retningslinje som legger opp til publisering av alle offentlige dokumenter, vil være at det er stor
fare for publisering av opplysninger som kan misbrukes. Et
11-sifret fødselsnummer kan stå som eksempel på en slik
opplysning, og må sees i sammenheng med den uthevede
setningen i rutinen over. Et fødselsnummer utløser ikke unntak fra offentlighet, men er heller ikke uten videre publiserbart. Årsaken til dette ligger i at fødselsnummeret ikke har
noen allmenn offentlighetsinteresse, samtidig som muligheten for misbruk av fødselsnummeret selvfølgelig øker jo
flere som har tilgang til det.
Avslutningsvis er det to andre viktige variabler som kommunen må vurdere før publiseringen kan ta til. Dette dreier seg
om søkbarhet og tidsrom, og det er to variabler som hvis de
kobles sammen kan få ganske vidtrekkende konsekvenser.
Jeg vil illustrere dette ved hjelp av en faktisk test som ble
utført i forkant av utarbeidelsen av rutinen over. Jeg gikk
inn på internettsidene til en kommune jeg viste hadde publisert dokumenter i forholdsvis lang tid. I journalen fant jeg et
tilfeldig navn på en privatperson. Gjennom å gå inn på
”avansert søk” kunne jeg søke på dette navnet, og fikk da
opp alle dokumenter som vedkommende sto som avsender
eller mottaker av de siste tre årene (dvs fra det tidspunktet
kommunen hadde begynt publisering). De mulige konsekvensene av slik tilgjengelighet er svært vidtrekkende, og
må selvfølgelig unngås. IKA Kongsberg anbefaler derfor at
det settes en tidsgrense på 3-6 måneder i forhold til hvor

lenge dokumentene holdes tilgjengelig på nett, og at man
samtidig foretar en grundig vurdering av hvilke av de søkemulighetene som ligger i publiseringsverktøyet som skal
gjøres tilgjengelig for publikum.
Den rutinen som er beskrevet ovenfor har sin styrke i at
den åpner for publisering av en stor andel av de aktuelle
dokumentene, samtidig som kommunen holder seg innenfor
de rammene som Datatilsynet ser som akseptable i forhold
til publiserte personopplysninger. Dette betyr selvfølgelig
ikke at rutinen ikke kan bli både bedre, sikrere og mer
brukervennlig. Men den kan likevel stå som eksempel eller
utgangspunkt for rutineutarbeidelse i de kommunene som
har behov for en slik rutine.
Formålet med denne artikkelen har ikke vært å skremme
noen fra å publisere saksdokumenter på internett. IKA
Kongsberg applauderer slik publisering fordi det har mange
positive effekter. Men vi har også et behov for å peke på
noen av de problemstillingene som oppstår i kjølvannet av
en slik beslutning, og vi håper kommunene følger oppfordringen om å gjennomføre gode prosesser og foreta veloverveide vurderinger før saksdokumentene publiseres i
fulltekst på internett. •

RØYKSUGEN
Bekreftelse og attester er en nødvendighet om man vil
komme seg frem her i verden. Det er ikke mange år
siden man trengte bevitnelse for å handle helt vanlige
forbruksvarer. I Hole kommunes forsyningsnemnds arkiv
finnes flere slike. En av de mest kuriøse er muligens
denne saken der vedkommende trengte bevis for hvor
mange sigaretter som ukentlig gikk med i dragsuget.
Vel bekomme…

REN SAMVITTIGHET
Våren 1949 fikk ordføreren i Stavern et brev som
nok kom som en behagelig overraskelse på flere
enn ham. (Brev over)
Sidsel Kvarteig
18

Arkheion - 2#2007

N O R S K L O K A L H I S TO R I S K I N S T I T U T T
TEKST: OLA ALSVIK

LOKALHISTORIKEREN OG KOMMUNEARKIVENE
– FORDOMMER, FORMIDLING OG SOSIAL TEKNOLOGI
Det sies ofte at lokalhistorikere i liten grad bruker kommunearkivene. Det er bare delvis sant. Noen av de første som aktivt tok i
bruk kommunearkivene som kilder til lokal historie var nettopp
lokalhistorikere. Ofte kunne det dreie seg om gamle skolestyrere
eller andre lokale strateger. De kjente arkivet godt. Mange hadde
sjøl vært med på å skape det. Og de skrev gjerne fra et politisk
aktørperspektiv: Det handler om formannskap og herredsstyre,
om store menn og store saker, om samferdsel og skole, om valg
og forsorg. Med andre ord er det nesten alltid styringen av lokalsamfunnet som er hovedsaken. Og denne tidligste tilnærmingen
har nok også vært med på å prege en bestemt forståelse av kommunearkivene på lengre sikt, nemlig at kommunearkivene
primært er egnet til å gi innsikt i styringen av lokalsamfunnet, i
de politiske prosessene og politiske aktørene på lokalplanet.
Altså historie ovenfra. Men på lokalt plan.
Denne fordommen mot kommunearkivene var lenge framtredende. Den bidro til å skape avstand. Avstanden til arkivene
ble understreket av det faktum at de historiske delene av
kommunearkivene i liten grad var ordnet og katalogisert.
Tilgjengeligheten var dårlig. Det samme var kompetansen. Fra
slutten av 1980-tallet opplevde mange lokalhistorikere at denne
situasjonen endret seg. Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalens bok
Administrasjonshistorie og arkivkunnskap fra 1987 var viktig.
Kunnskapene om kommunearkivene bedret seg radikalt.
Etter hvert dukket det også opp profesjonelle og fagutdannede
kommunearkivarer. Og fra sin spede begynnelse i Rogaland på
slutten av 1970-tallet bredte de Interkommunale arkivinstitusjonene seg utover landet på 1980- og 90-tallet. Til sammen innebar
dette en annen situasjon. Mange av oss oppdaget kommunearkivene på nytt. Ikke minst var det spennende å oppleve kommunearkivenes enorme potensial som kilder til historie nedenfra
– på lokalsamfunnets grasrotnivå – og innenfra – som kilder til
folks opplevelse av seg sjøl og lokalsamfunnet. Og i forlengelsen
av dette ligger det nok også en stor formidlingsutfordring: Å formidle rikdommen, variasjonen og bredden i kommunearkivene.
Hvordan skal det gjøres?
Formidling er et veldig vidt ord. Vi har for det første formidling
i en grunnleggende forstand, altså den formidling som består i at
arkivaren som fagperson formidler mellom et materiale og dets
bruker, og der det til sjuende og sist er brukerens behov som
styrer prosessen. Men som alle her selvfølgelig vet, er det ikke
denne formen for formidling som har vært i fokus i de senere år.
Tvert imot. Det har vært en tendens til å si at denne grunnleggende formen for formidling ikke er formidling i det hele tatt,

men derimot tilrettelegging eller tilgjengeliggjøring. Formidling
har man i stedet villet reservere til noe annet, nemlig de mer
aktive og offensive forsøk på å bringe arkivmateriale ut til
brukerne. Og der det er arkivinstitusjonene selv som styrer prosessen, i et forsøk på å skape behov eller gjøre sitt materiale synlig i
offentligheten og relevant for samfunnet og i samfunnsdebatten.
Denne nye og offensive formidlingen har mange utgaver. Jeg
vil trekke fram to konkrete eksempler, nærmest to trinn av
økende formidlingsstyrke. Det ene er nettsidene til IKA Hordaland. Her finner man ikke minst to typer av viktig informasjon.
På den ene siden generell informasjon hvordan man finner fram
i arkivene, hvordan arkivene er bygd opp. Og på den annen side
kataloginformasjon om avlevert materiale fra hver enkelt
kommune, med innledninger til arkivene. Dette er bra, nyttig og
viktig – sett fra lokalhistorikersynspunkt. Et annet eksempel er
Bergen byarkiv, som jeg opplever at har gått ett skritt videre i
oppslagsverket <oVe>. Gjennom en slags leksikonform – et alfabetisk emneordregister – gir dette oppslagsverket informasjoner
knyttet til alfabetisk orienterte emner.
Dette begynner å bli veldig interessant for lokalhistorikere. Kan
det bli enda bedre? Jeg har et forslag i forlengelsen av slike formidlingsprosjekter. Selv om oppslagverket til Bergen byarkiv på
den ene siden er veldig interessant og svarer til mine behov som
lokalhistoriker med interesse for kommunearkiv, så virker den på
den annen side også litt tradisjonelt. I alle fall i den forstand at
dette er en førstegenerasjons webtjeneste, altså en webtjeneste
laget etter prinsippet: ”vi skriver, du leser”. Jeg tror en slik tjeneste kunne bli enda mer spennende hvis vi tenkte den som et mer
sosialt prosjekt, altså et prosjekt der i prinsippet alle kan delta,
eller et Web 2.0-prosjekt – et annengenerasjons webprosjekt. La
oss forsøke et tankeeksperiment. La oss si at vi tok alle disse informasjonene og i stedet la dem ut på Wikipedia, som er en typisk
web 2.0-tjeneste. Hva ville skje med dem? Kanskje ikke så mye –
fordi dette feltet sannsynligvis blir for spesialisert for å passe inn
i Wikipedia-sammenheng. Men la oss si vi benyttet oss av den
teknologien som Wikipedia bygger på – wikiteknologien – til å
skape et sosialt oppslagsverk for kommunearkiv, der alle kommunearkiver kan bidra, der man sammen kan skape en nasjonal,
leksikalsk ressurs – en ressurs som bryter ned IKA-grensene, fylkesgrensene og kommunegrensene. Og der en bruker – som meg –
kan finne generelle informasjoner om hjemstavnsjournaler og
innholdet i dem og mer spesielle lokale informasjoner. Og
dessuten – en ressurs der jeg som lokalhistoriker kan bidra med
egne erfaringer fra egne prosjekter. •
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F Y L K E S A R K I V E T I S O G N O G F J O R DA N E
TEKST: KARIANNE SCHMIDT VINDENES

REGULERINGSKART
– EI SPANANDE KJELDE

20

Askvoll kommune har avlevert sine eldste arkiv til Fylkesarkivet sitt sentraldepot. I arkivet oppdaga eg ein brun,
anonym og ganske keisam konvolutt. Det skulle vise seg at
innhaldet var langt frå keisamt. I konvolutten låg det eit
reguleringskart for Askvoll sentrum. Kartet var fargerikt, og
utruleg flott laga. Vi var snart ein heil gjeng som var samla
på ordningsrommet for å studere kartet.
Kartet syner sjølvsagt vegar, hus og landskap, men har også
nokre skriftlege notat. Vi kan mellom anna lese at ingeniør
Bonde i Bergen har teikna kartet i 1943. I tillegg er det ei påteikning frå 1948. Kartet gjev oversyn over gamle bygningar,
nye bygningar, offentlege bygningar, industri, gamal veg og
regulert veg, og alt er merka med ulike fargesymbol.
Askvoll ligg heilt ute ved kysten, litt sør for Florø. Her har
sjølvsagt fisket ført til mykje næringsverksemd, noko vi også
kan sjå av reguleringskartet. Det er teikna inn ei stor båthamn, der det i følgje ei påskrift skal vere «plass til ialfall 60
(…) fiskeskøyter.» I ei anna hamn er det teikna inn plass til
småbåtar og motorbåtar, og på utsida av småbåthamna er det

sett av plass til rutebåt. Det er også funne plass til ei flytebrygge, og ved den er det teikna inn eit sjøfly. Reguleringa
tek også omsyn til innbyggjarane og det er teikna inn fleire
badeplassar og offentlege parkar.
Vi har også eit slikt reguleringskart frå Stryn. Det ein legg
merke til på dette kartet er ein flott jernbanestasjon. Har du
nokon gang tatt toget til Stryn? Nei, jernbana kom aldri så
langt. Den einaste jernbanelina i fylket vårt går frå Flåm til
Myrdal.

Utsnitt av reguleringskartet. Her ser vi mellom anna
fiskebåthamna.

Utsnitt av reguleringskartet. Vi kan sjå sjøflyet som er teikna inn
på kartet. Til høgre ser vi også eit området som er regulert for
næringsverksemd.
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Vi tenkjer at desse karta kan vere interessante kjelder for
skulane. Karta fortel om næringsverksemd og kan såleis vere
eit godt utgangspunkt for vidare studiar. I tilfellet Stryn vil
kartet kunne vere utgangspunkt for å finne ut meir om jernbaneutbygginga i Noreg. I tillegg vil karta kunne danne eit
fint utgangspunkt for ei bygdevandring. •

FYLKESARKIVET I OPPLAND
TEKST: TORMOD HOLDBREKKEN

DELTIDSSTUDIER
FOR ARKIV- OG INFORMASJONSFORVALTNING PÅ HØGSKOLEN I LILLEHAMMER
Torsdag 30. august startet Høgskolen i Lillehammer et nytt
studietilbud i Arkiv og informasjonsforvaltning. Studiet skal
gi økt kunnskap om ulike sider ved håndtering, lagring og
tilgjengeliggjøring formidling av digital arkivinformasjon
innen offentlig og privat sektor.
På den første studiedagen var 33 studenter (av 35 ledige
plasser) møtt fram. Av disse var Statlige organer som
Forsvaret, Statens vegvesen og Mattilsynet representert med
17 studenter, og kommunene med 8 studenter.
Innen det som tradisjonelt kalles arkivfaget, har all utdanning og videreutdanning tidligere vært knyttet til sentrale
utdanningsinstitusjoner i Oslo-området: Universitetet i Oslo,
Høgskolen i Oslo og Arkivakademiet. Arkivmiljøene utover i
landet har derfor lenge argumentert for en desentralisering
av utdanningstilbudet, som kan imøtekomme det store behovet for formell kompetanse som etterspørres fra offentlig
og privat sektor.
Et mål med studiet er å innfri et kompetansebehov, og
dermed være en bidragsyter til omstilling og handlingskompetanse i offentlig sektor og privat virksomhet. Videre et det et
mål å igangsette emner som ikke dekkes godt nok av de eksisterende sentraliserte tilbyderne. De siste årene har innføring
av elektroniske systemer og dokumenthåndtering, elektronisk
dokumentutveksling og bruk av e-post, gitt nye utfordringer
for arkivering.
Det er Høgskolen i Lillehammer, Oppland fylkeskommune
ved Fylkesarkivet i Oppland og Arkivverket ved Statsarkivet i

Hamar som sammen har utviklet et pilotstudium i Arkiv- og
informasjonsforvaltning.
Studiet vil samlet gi 60 studiepoeng fordelt på 5 emner:
• Emne 1. Elektroniske arkiver – muligheter og utfordringer.
• Emne 2. Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver.
• Emne 3. Bevaring, registrering og formidling av foto, film,
video og lyd.
• Emne 4. Moderne arkivarbeid.
• Emne 5. Arkiv og informasjonssikkerhet.
OMFATTENDE SAMARBEIDSPROSJEKT

I utviklingsfasen har studiet fått økonomisk støtte fra Oppland
Fylkeskommune – regional utvikling og Norgesuniversitetet.
I tillegg har Fylkesarkivet i Oppland ved Svein Amblie og
Arkivverket ved Statsarkivet i Hamar ved Børge Strand lagt
ned en betydelig egeninnsats i å få studiet opp å stå.
Rolf Rønning og John Torstad fra Høgskolen i Lillehammer
har vært høgskolens representanter i utviklingsgruppa.
Studiet er faglig forankret på Avdeling for samfunnsvitenskap med Trond Feiring som studieleder. Administrativt er
studiet ivaretatt av Senter for Livslang Læring - SeLL.
Målet videre er å få studiet formelt godkjent, slik at det
kan inngå som en del av et ordinært mastergradstudium. •
FOR MER INFORMASJON:

http://www.arkivutdanning.info

Kontakt Høgskolen i Lillehammer, Senter for livslang læring, ved prosjektleder John Torstad: e-post: John.Thorstad@hil.no,
telefon 61 28 83 50 eller Fylkesarkivet i Oppland ved Svein Amblie: e-post: svein.amblie@oppland.org telefon: 61 27 18 00 .
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ØSTFOLD
INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP
NY INTERNETTSIDE
IKA Østfold har lansert ny internettside som vi er meget godt fornøyd med og har også fått mange
positive tilbakemeldinger på. Her vil vi legge ut nyheter og annen nyttig informasjon som dukker
opp så vi anbefaler alle våre eiere til å ta en kikk på sidene med jevne mellomrom for å holde seg
oppdatert. Sidene finner du her: http://www.smaalensveven.no/IKA/Default.aspx
KURS
Kurs for arkivarer uten formell utdannelse innen arkiv starter opp igjen den 8.november.
De resterende samlingene vil bli avholdt våren 2008.
Ellers av andre planlagte kurs skal vi i høst ha kurs for bl.a. barnehagene i Rakkestad, for skolesekretærene i Indre Østfold samt kurs i dokumenthåndtering for saksbehandlere i Hobøl kommune.
For mer informasjon om våre kurstilbud, se våre nettsider.
ARKIVLEDERFORUM
Vi jobber for å få arrangert et arkivlederforum før jul. Dato og agenda for dette blir sendt ut i
løpet av høsten.
ORDNINGSARBEID
Vi har mye ordningsarbeid på gang ute hos våre eiere og vi vil fortsette dette arbeidet i høst.
Det er mye som skal ordnes og det er et tidkrevende arbeid.

FELLES ARKIVLØSNING FOR KOMMUNENE I OPPLAND
En arbeidsgruppe på oppdrag fra styret i rådmannsutvalget i Oppland og KS-Oppland, utarbeidet i
mars 2007 en rapport med forslag til en felles arkivløsning for kommunene i fylket. Arbeidsgruppa,
bestående av representanter fra Fylkesarkivet og 3 kommuner, hadde som forutsetning i sitt mandat
at det skulle tas utgangspunkt i, og bygges videre på Fylkesarkivet i Oppland med hensyn til lokaliteter, bemanning og kompetanse. Arkivsamarbeidet er tenkt formalisert med hjemmel i kommunelovens § 27 a. Tilbudet om samarbeid ble sendt ut til kommunene 3. sept. 2007. Til nå er det kommet
tilbakemeldinger fra 17 kommuner som er positive til et slik samarbeid.
DIGITALISERING AV ARKIV BASERT PÅ GÅRDS-/BRUKSNR
Fylkesarkivet gjennomfører for tiden et digitaliseringsprosjekt for kulturvernavdelingen i Oppland
fylkeskommune. Alt materiale i dette arkivet som er eldre enn fra 2003 blir skannet, indeksert og
gjort tilgjengelig for saksbehandlerne i et eget verktøy (ADOS) og deretter avlevert til Fylkesarkivet.
Det jobbes med integrering av det digitaliserte materialet mot fylkeskommunens GIS løsning, slik at
det også blir en kartbasert inngang mot informasjonen i arkivet.
PERSONALNYTT
Kjersti Sæther har vært midlertidig tilsatt ved Fylkesarkivet siden 2005, hun er nå tilsatt i fast 50%
stilling. Hun har tidligere drevet med digitalisering av dokumenter og tegninger for Kulturminnevern
i fylkeskommunen, og jobber nå hovedsaklig med ordning og registrering av tannjournal arkiver for
Tannhelsetjenesten. I tillegg har hun ansvaret for fakturaoppfølging på Fylkesarkivet. Kjersti har også
en 50 % stilling på Tannhelsetjenesten i Oppland fylkeskommune..
Mari Charlotte Nilssen har siden mars 2007 arbeidet i 50 % praksisplass gjennom yrkesmessig attføring, med digitalisering av dokumenter og tegninger for Kulturminnevern.

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
Internett:
http://www.smaalensveven.no/IKA/
Default.aspx
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

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
E-post: 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, IKT- og fotoarkivar
(pal.mjorlund@oppland.org)
Dagmar Buen, arkivar
(dagmar.buen@oppland.org)
Mildri Een Eide, Prosjektl. - kulturnett
(mildri.een.eide@oppland.org)
Kjersti Sæther, arkivmedarbeider
(kjersti.saeter@oppland.org)
Mari Charlotte Nilssen, arkivmedarb.
(maricharlotte.nilsen@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 (Heidal),
Sør Odal, Trysil, Kongsvinger
Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvol
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk
behandlingsenhet i Oppland
Forsvaret (Utdannings- og kompetansesenter for hærens samband, SBUKS)
Annet: Norsk fredssenter
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Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 76 40 20
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
Personale:
Wenche Risdal Lund, 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, sekr. Tlf.: 32 76 40 29
Eli Tuv, prosjektmedarb. Tlf. 32 76 40 32
Eierkommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hole, Hurum,
Lier, Nedre Eiker, Nes, Nore og Uvdal,
Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal, Øvre
Eiker, Andebu, Hof, Horten, Lardal,
Larvik, Nøtterøy, Re, Sande, Svelvik,
Tjøme, Tønsberg, Fyresdal, Hjartdal,
Nissedal, Nome, Notodden, Porsgrunn,
Seljord, Siljan, Tinn, Tokke, Vinje, Asker,
Buskerud fylkeskommune

Adresse: Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37073500, Faks: 37073501
E-post: postmottak@aaks.no
Nettsted: www.aaks.no
Åpningstider Arkivet:
Ekspedisjon: Man -fre 8-15
Lesesal: 15.9-14.5
Ma,on,fr kl. 9-15, ti,to kl. 17-20
Lesesal 15.5-14.9: ma-fr kl. 9-15
Personale arkivavdelingen:
Berit Stie, leder arkivavd.
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf
Kjell Knudsen, arkivar/rådgiver
Claus Å. Gramm, bokbinder
Ismail Rafieh, bokbinder
Inge Manfred Bjørlin, arkivar/rådgiver
Monika Kurszus Håland, arkivar/rådgiver
Kristoffer Vadum, 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
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I N T E R KO M M U N A LT A R K I V F O R
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

IKA KONGSBERG
KONTAKTSEMINARET
for 2007 blir arrangert 22.-23. november. Kontaktseminaret er et forum hvor arkivmedarbeidere og ansatte
fra andre fagdisipliner kan samles for å utveksle erfaringer og knytte kontakter.
Hovedtemaet for årets kontaktseminar er Noark-5. Vi vil også se nærmere på den nye veilederen til
eForvaltningsforskriften som ble publisert sommeren 2007. I tillegg til dette vil Drammen Byarkiv
presentere sitt pågående digitaliseringsprosjekt.
ARKIVMINNER
Sidsel Kvarteig er i disse dager i ferd med å etablere et prøveprosjekt som vil ta for seg arkivminner fra
Øvre og Nedre Eiker. Vi ønsker at dette vil være med å belyse arkivhistoriene fra en utradisjonell innfallsvinkel. Formålet er å se om arbeidsmetoden er en mulighet for å forstå arkivenes oppbygging.
Blir prosjektet vellykket, vil vi gå videre med øvrige kommuner i BTV-regionen.
OPPNEVNING AV REPRESENTANTER
Vi vil minne eierkommunene om at etter kommunevalget i høst skal det oppnevnes nye medlemmer av
representantskapet for IKA Kongsberg.
ARKIVKATALOG PÅ HJEMMESIDEN
Asta-katalogene ligger nå på hjemmesiden vår. Der er det mulig å foreta et enkelt fritekstsøk.
PERSONALE
Eli Tuv er engasjert to dager i uken. Hun ordner personmapper.
Nina Vikøren fra Drammen byarkiv er hos oss 10 dager utover høsten for å lære om ordning og deponering.

AUST-AGDER

KULTURHISTORISKE SENTER, ARKIVET
PERSONALNYTT
Vår arkivar/rådgiver Gro Stormoen Nilsen har dessverre sluttet hos oss og gått over i ny jobb hos pasientombudet. Den ledige stillingen etter henne har vært lyst ut, og søknadsfristen var 12. oktober. I mellomtiden
har vi tatt inn en vikar ut januar, Sigrid Kristine Mykland Marvik, som spesielt skal hjelpe oss med fotoprosjektet for å digitalisere våre fotosamlinger og ordning av privatarkiver.
ARKIVPLANARBEID
I juni og september arrangerte AAks arbeidsseminar i arkivplan for Setesdalskommunene. Arbeidsseminarene
ble holdt som en kombinasjon av foredrag og selvstendig arbeid på arkivplan.no.
ARKIVDEPOT
En ny del i vår føljetong om fulle magasiner og istandsetting av nye arkivlokaler: Vi har nå fått innredet et nytt
tilleggsmagasin i våre lokaler i Barbu. Magasinet rommer 1400 hyllemeter. Dermed er vi klare for å motta
resten av de 1500 hyllemeterne som avleveres fra Arendal kommune samt arkivmateriale fra andre kommuner.
SEMINARER OG KURS
I vår avholdt vi to arkivkurs for saksbehandlere for Aust-Agder fylkeskommune og for Valle kommune.
Arkivfaglig fylkesforum ble arrangert 2.-3. oktober. Årets tema var overgangen til fullelektroniske arkiver og
Noark 5. Den 12. og 13. oktober var vi en av arrangørene av Agderseminaret 2007 som hadde temaet ”Egdene
og de ti bud. Mentalitetshistorisk tilnærming til moral- og rettsfølelse ca. 1600 - 2000”. Arrangører var:
Forskernettverk Agder (som AAks er en del av) i samarbeid med HIFO Agder og Agder historielag. Seminaret
ble holdt på AAks.
I samarbeid med Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) arrangerer vi kurs i desember om den reviderte
offentleglova som iverksettes fra årsskiftet. Kurset er beregnet for arkivledere i kommunene i Agder og ansatte
ved IKAVA og AAks. Kursholder er hentet inn fra IKA Rogaland.

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

I

VEST-AGDER

VEST-AGDER

ORDNINGSPROSJEKT – KRISTIANSAND KOMMUNES ELDRE ARKIVER
September startet vi opp et ekstraordinært ordningsprosjekt med sikte på å få ordnet alle de eldre
arkivene etter Kristiansand by. Arkivene strekker seg fra 1700-talllet og frem til 1960-tallet og består av
godt over 500 hyllemeter. Det siste året har vi betjent publikumshenvendelser til dette materialet, men nå
er det altså på vei opp til våre magasiner for ordning. Vi har engasjert to personer til arbeidet, Maria
Braadland og Anette Askedal. Vi hadde mange velkvalifiserte søkere, men valget falt på disse to som er
kommet godt i gang med arbeidet allerede.
STOR INNSATS PÅ FORMIDLING
I år har vi hatt fokus på formidling av alle de spennende arkivene vi har fått inn til depotet de siste
årene. Vi har nettopp avsluttet vår turne til syv forskjellige barneskoler og presentert vårt opplegg
”Fra fjærpenn til SMS” for nærmere 250 5-7 klassinger. Opplegget er blitt godt mottatt av både elever
og lærere og til våren står en rekke nye skoler for tur. Vi har også lagt ned mye arbeid i prosjektet
”Lokalarkiv i bibliotek”, med deltakelse på en rekke kulturarrangementer, kommunestyremøter, egne
foredragskvelder og ikke minst ”Arkivbussen”. Arkivbussen gir folk mulighet til å lese originalkilder fra
eget nærmiljø på sitt eget folkebibliotek. Prosjektet har vakt en del oppmerksomhet og det blir spennende å se publikumsresponsen.

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

PERSONALET
Turid Holen er i permisjon, og kommer tilbake i januar slik at vi kan tilby mer bistand til eierne. Vi prøver
som vanlig å dekke opp fravær med innleid ordningsarbeid, men eierne vil nok merke en liten nedgang i
det totale bidraget fra IKAVA i 2007.

IKA

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

ROGALAND IKS

ASTA PÅ NETT
I høst ble asta-katalogene våre søkbare på nettet. I forbindelse med 170-årsjubileet for Formannskapsloven ble det laget en oversikt over kommunene i Rogaland med en oversikt som viser nye og gamle
kommunegrenser på kart. I tillegg en søkbar arkivkatalogbase og søkbar kartsamlingsdatabase.
FOTO
Fylkesfotonettverk i Rogaland har fått ABM-u midler til en stilling for å digitalisere/registrere fotoarkiv
og - samlinger. IKA nyter godt av et månedsverk av denne stillingen og vil få digitalisert Widerøe-foto
over Sandnes kommune.
KURS
Vi har hatt grunnkurs og k-kodekurs i september med god deltakelse og vil holde kurs i kommunale
samarbeidsformer og i offentlighetsloven i november/desember.
PERSONALNYTT
I år har det vært en del skifte på personalsiden; Hallgeir Olsen har takket for seg etter 14 år hos IKA
Rogaland. Tor Ingve Johannessen tar over hans stilling. Vigdis Bergstad som har hatt permisjon fra
stillingen som arkivsjef har sluttet. Anne-Lise Kirkerud overtar som daglig leder. Videre har vi styrket
arbeidsstokken med Lin Øiesvold som begynte hos oss 3. september. Lin kommer fra IKA Trøndelag
hvor hun har jobbet som rådgiver.

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, daglig leder
Tlf 51 50 12 80 Mob: 917 74 397
E-post:
annelise.kirkerud@ikarogaland.no
Sigve Espeland, arkivkonsulent
Tlf 51 50 12 81 Mob: 952 02 965
E-post: sigve.espeland@ikarogaland.no
Lin Øiesvold, arkivkonsulent
Tlf. 51 50 12 82
E-post: lin.oiesvold@ikarogaland.no
Tor Ingve Johannessen, arkivkonsulent
Tlf. 51 50 12 84 Mob. 916 85 703
E-post: tor.johannessen@ikarogaland.no
Gerd Hertaas, arkivsekretær
Tlf 51 50 12 80 Mob. 952 06 025
E-post: gerd.hertaas@ikarogland.no
Medlemskommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund,
Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland,
Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund,
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda,
Sokndal, Sola,Suldal, Time, Tysvær,
Utsira, Vindafjord
Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk
IKS, Interkommunalt Vann-, Avløp- og
Renovasjonsverk IVAR
Faste abonnenter:
Helse Stavanger og Helse Fonna
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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 Aksdal,
Oddbjørn Berntsen, Ingfrid Bækken,
Morten Sverre Jenssen, Bjørn R.Jahnsen,
Charles Grande, Lars Bostrøm Johannesen,
Egil Foldøy, Ine Merete Baadsvig,
Stein Johannesen

Postadresse BBA sentral:
Boks 7700, 5020 Bergen
E-postadrese:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no
Personale:
Ann O. Gjerde (leder), Grethe Andersen
Nina Buene, Morten Dyrdal (vikar/prosjekt), Marita Eide
Yngve Eknes (vikar), Grethe Espedal
Roar Flagtvedt (prosjekt, Rune Gjerde
Elisabeth Håvåg, Heidi Johannessen
Mona Johnsen, Brith Kvale
Sigrund E. Lill (vikar), Tina Lindstrøm
Geir Madsen, Liv Meyer. Inger Johanne
Rene Betty Salhus, Astrid Skarsvåg
Inger Strømme, Anne-Marie Vatle Tangen
Bente Toft, Vidar Woldseth
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BERGEN BYARKIV
KULTURNATT I BERGEN
Siden Kulturbyåret 2000 har Bergens kulturinstitusjoner arrangert kulturnatt i september. I år deltok 59
aktører 7. september med til sammen langt over 100 arrangementer. Byarkivet deltok sammen med DISHordaland med tema slektsforskning. Arrangementet samlet ca 45 deltakere.
INNSYNSLØSNING FOR ELEKTRONISKE DATA
Prosjektet Historiske Elektroniske Arkiv har det siste året overtatt ansvaret for avviklingen av kommunens
gamle storserver fra Hewlett-Packard, HP3000. 67 systemer er analysert og vurdert, 49 av dem er funnet
bevaringsverdige og det er foretatt uttrekk, konvertering av deler av dem, og alle er er nå lagt over i en ny
innsynsløsning. Systemene er lese-tilgjengelige for sine tidligere brukere. Ca 350 brukere er gitt tilgang til
den nye versjonen. (Maskinen er flyttet til byarkivet som ”museumsgjenstand” og virker fremdeles). Noen
få systemer skal gjøres tilgjengelig for publikum fra kommunens portalløsning.
STRATEGIPLAN FOR ARKIV I BERGEN KOMMUNE 2008 – 2017
har vært på høring. Det er kommet 9 svar med gjennomgående god respons, og noen svært positive tilbakemeldinger, (bl.a. fra Riksarkivaren og Universitetsbiblioteket) spesielt mht. det samlende grep vedr. elektroniske arkiv, digitalisering og avvikling av papirarkiver.
LOKALUTVIDELSER
Selv om det ikke er lenge siden byarkivet flyttet inn i nye lokaler (2004) begynner plassen å bli trang, både
for folk og arkivsaker. Vi er derfor glade for at det i budsjettet for 2008 og kommende år er lagt opp til
bevilgninger som både gjør det mulig å øke magasinkapasiteten og å etablere nye arbeidslokaler for
Sentralarkivet (som planlegges flyttet fra Rådhuset), en ny digitaliseringsenhet for Bergen kommune,
Historisk Elektronisk Arkiv samt større plass for ordning av arkiv.
REGISTRERINGER
Vi har nå passert 250.000 registrerte mapper (med sakstittel) i Asta. Til sammen er det registrert ca 400.000
arkivelementer (arkiv, serier, arkivstykker, saker og dokumenter.)
ORGANISASJON
Jan Tore Helle er ansatt i fast stilling for å koordinere arbeidet med digitale medier: Historisk Elektronisk
Arkiv, Digitaliseringsenheten og BKBILDE. Bjarne Medby er ansatt i halv stilling som systemkoordinator for
BKBILDE.

SENTRALARKIVET
EN EGEN AVDELING I BYARKIVET
I disse dager blir Sentralarkivet en egen avdeling i Bergen byarkiv. Hittil har Sentralarkivet vært en del av
Avdeling for moderne arkiv, og arkivleder i Sentralarkivet har rapportert til fagsjef for moderne arkiv. Når
Sentralarkivet nå blir en egen avdeling, vil arkivleder delta i byarkivets ledergruppe. Arkivleder vil også
rapportere direkte til byarkivaren. På denne måten blir Sentralarkivet mer synlig, og fagsjefens retningsgivende og kontrollerende rolle skilles fra lederfunksjonen i Sentralarkivet.
BYGGESAKSARKIVET
I løpet av sommeren har plassmangelen i Sentralarkivet blitt presserende, og særlig da for byggesakene sitt
vedkommende. Vi har derfor overført rundt 20 arkivskap tilbake til byggesaksavdelingen, stort sett med avsluttede eldre byggesaker. Roar Flagtvedt er nå ansatt i et prosjekt for å klargjøre en avlevering av de byggesakene som har blitt opprettet etter 2005 (ved opprettelsen av Sentralarkivet) og som nå er ferdigbehandlet
på byggesaksavdelingen. Dette vil føre til bedre plass for enda flere byggesaker.
PERSONALSITUASJONEN
Sentralarkivet er avhengig av kvalifisert personale med ulik og allsidig kompetanse, og vi ser nå frem til å
kunne lyse ut to faste stillinger om ikke så lenge.
Sentralarkivet møter stadig nye utfordringer og neste store skritt blir helektronisk arkiv. For å klare å møte
de krav som stilles, må også arkivpersonalet ha spesialkompetanse. Dette vil gjenspeiles i utlysningene som
kommer framover.
Sentralarkivet i Bergen har i dag god arkivfaglig kompetanse, et stabilt og kompetent personale er viktig for
videre utvikling. Sentralarkivet har som mål å bli et sentralt arkiv for hele Bergen kommune.

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

HORDALAND IKS
ELEKTRONISK ARKIV OG DEPOT
IKAH har ansvar for avslutta elektronisk arkivmateriale frå 24 kommunar i Hordaland. Tilsaman 34
datasett er avlevert til depottenesta. Dette er hovudsakleg registerinformasjon og elektroniske
dokument frå både Noark-baserte system og andre fagretta dokumenthandsamingssystem.
IKAH tilbyr kommunane tenester innan arkivdanning knytt til arkivsystem og fagsystem, bevaringsplanlegging, migrering og bearbeiding av data, forvaltning av avleverte datasett og formidling.
ORDNINGSARBEID
Sidan forrige nummer av Arkheion er ordninga sluttført med ferdigstilt arkivkatalog for arkivet etter
Hosanger kommune, som etter 1964 vart ein del av noverande Osterøy og Lindås kommunar.
Arkivet etter Askøy kommunen i tidsrommet 1918 – 1970 er no under ordning. Arbeidet vil etter
planen vera sluttført vinteren 2008. Samstundes vil det føregå ordning av arkivet etter Hamre
kommune 1837 – 1963.
Etter kvart som arkivkatalogane vert ferdigstilte, vert desse lagde ut på vår heimeside.
Sjå www.ikah.no under eldre arkiv.
ARKIVPLAN / ARKIVDANNING
Verktøyet elektronisk arkivplan er teke i bruk av fleire av Hordalands kommunane. Vi deltek for tida i
2 arkivplanprosjekt som skal vere ferdig til 1. november. Vi deltek og i eit prosjekt om samanslåing til
NAV kontor i ein kommune, samt innføring av nytt fagsystem for pleie og omsorg i Fjell kommune.
Vi skal og til med eit prosjekt kring arkivplan og personalarkivet for Øygarden kommune.
PERSONALNYTT
IKT-arkivar Jan Tore Helle sluttar ved IKAH i desember for å gå over i ny stilling i Bergen Byarkiv.
Arbeidet med å tilsetje ein ny IKT-arkivar er i gang.

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

MØRE OG ROMSDAL IKS
DEPOT
Det er 17 kommunar som har tilknytta seg depot for papirarkiv. Dermed er depota fulle og vi har
derfor signalisert utviding. 8 kommunar har gjort bindande vedtak om tilslutnad. Det kjem difor ei
utvidning av depotet på 1300 hm, depotet vil stå klart ved utgangen av året. Totalt har vi da 5000
hyllemeter med depot.
ARKIVDANNING
30 av medlemskommunane har teke i bruk Arkivplan.no. IKA er også tungt inne i innkjøps- og
opplæringsprosessar i samband med at fleire kommunar i fylket går over til 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 Arkivplan.no. I tillegg er vi i gang med et 2 årig privatarkivprosjekt
støtta av fylket, 25 kommuner og ABM-u. I samarbeid med Høgskulen i Ålesund, Sunnmøre Museum
og næringslivet vert det arbeid med å opprette arkiv for maritime og marine næringar. Vi er også
deltakara i eit ABM-u støtta prosjekt om formidling av arkiv i folkebiblioteka.
KULTURNETT
Har i år arbeida med utvidelse av databaseløsninger i samarbeid med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.
Kulturnett deltar i prosjekt ”Verdensarv” i Geiranger og ”Kvinneløftet” i Herøy kommune.
PERSONALE
Rolf Petter Waage har slutta hjå IkA Møre og Romsdal våren 2007.

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

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:
IKA Møre og Romsdal, PB 739,
6501 Kristiansund. Tlf: 71 57 33 16
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 S. Soknes, arkivkons.
Tlf.:71 57 33 16
E-post: torun.soknes@ikamr.no
Gunnar Olav Morsund, arkivrådgjevar,
privatarkivprosjekt, Tlf.: 70 13 44 47
E-post: gunnar.morsund@ikamr.no
Torbjørn Aasen, IKT-arkivar
Tlf.: 70 13 44 43
E-post: torbjorn.aasen@ikamr.no
Jan Aakvik, Tlf.: 70 13 44 46
Kulturnett Møre og Romsdal,
E-post: jan.aakvik@ikamr.no
Rolf Braadland. Arkivkonsulent.
Tlf. 70 13 44 47
E-post: rolf.braadland@ikamr.no
Maria Fausa, arkiv og kontormedarb.
Tlf: 7 13 44 40 / 45
E-post: maria.fausa@ikamr.no
Medlemskommunar:
Aukra, Aure, Averøy, Eide, Frei, Fræna,
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, Ålesund
Møre og Romsdal fylke

27

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
Tone Stakvik, rådgiver
Tlf. 73 88 46 88/ 93 05 13 00
E-post: tone.stakvik@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
Leif Kristiansen, prosjektmedarbeider
Tlf: 73 88 46 87
E-post: leif.kristiansen@ika-trondelag.no
Ingunn Kobberrød, prosjektmedarb.
Tlf: 73 88 46 84
E-post:
ingunn.kobberrød@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
Nord Trøndelag fylkeskommune

Besøksadresse:
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret
Maskinistgata 1, Trondheim
Postadresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, 7004 TRONDHEIM
Tlf.: 72 54 82 80 Faks: 72 54 63 00
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.: 72 54 22 37
Kari Korsen, fagansvarlig moderne
arkiv-dokumentsenteret
E-post: kari.korsen@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72 54 22 18
Morten Johansen,
fagansvarlig historisk arkiv
E-post: morten.johansen@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72 54 22 21
Per Lohse, fagansvarlig Grafisk senter
E-post: per-johannes.lohse@
trondheim.kommune.no
Tlf.: 72 54 74 22
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I N T E R KO M M U N A LT A R K I V I

TRØNDELAG IKS
IKA Trøndelag er et interkommunalt selskap eid av 33 kommuner og de to trønderske fylkeskommunene. Vi er samlokalisert med Statsarkivet i Trondheim, Trondheim Byarkiv,
Universitetsbiblioteket og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og har kontor og magasin i Dora i
Trondheim.
KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET
Vi avholder kurs om den nye offentlighetsloven 5. desember. For våre øvrige kurs og tilbud ligger
det informasjon på våre hjemmesider.

PERSONALE
Tone Stakvik begynte i et ordningsprosjekt etter påske. Hun har nå gått inn i et ettårig vikariat
som blant annet innebærer hovedansvar for rettighetsdokumentasjon.

TRONDHEIM BYARKIV
TRONDHEIM BYARKIV OMORGANISERER
Kommunens interne posttjeneste har lenge vært organisert som et eget fagområde ved Trondheim
byarkiv. Fra nyttår blir posttjenesten organisert under ett av kommunens dagtilbud for yrkeshemmede.
Trondheim byarkiv ser også på mulighetene for et tettere samarbeid med IKA Trøndelag. I første omgang
er det samarbeid om utfordringene på el-arkiv området som utredes parallelt med at en ser på ulike
modeller for å organisere dette samarbeidet.
PERSONALE
Fagområdet moderne arkiv/dokumentsenteret har fått tilført 5 nye årsverk siden forrige nummer av
Arkheion. Det medfører en økt satsing på så vel utviklingsprosjekter i enheten og produksjon ved
dokumentsenteret.

FYLKESARKIVET I

SOGN OG FJORDANE
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er ein fylkeskommunal kulturverninstitusjon som arbeidar med vern
og formidling av arkiv og anna kjeldetilfang. Formidlingsverksemda til Fylkesarkivet skjer via Internett,
www.fylkesarkiv.no, føredrag, konferansar, artiklar i ulike fagblad og gjennom Fylkesarkivet sitt eige
tidsskrift, Kjelda. Kommunearkivordninga er ein av fagavdelingane ved Fylkesarkivet, og arbeider med
arkivfaglege tenester for fylkeskommunen og alle dei 26 kommunane i fylket.
AKTUELT FRÅ FYLKESARKIVET
SKULESTOVA.NO
Som ein del av prosjektet Nettbasert kultur- og kunnskapsformidling har det blitt lansert ei ny
teneste for skulane. Denne har namnet skulestova.no. Her samarbeider arkiv, bibliotek og museum
om å lage digitale læringsressursar. For oss er dette ein flott måte å gjere kjeldemateriale tilgjengeleg på. Elevar får presentert utvalde kjelder, dei vert trent i kjeldekritikk og dei lærer om nasjonal
historie med eit lokalt utgangspunkt. Til no har arkivet mellom anna presentert oppgåver om
utvandringa til Amerika og andre verdskrigen.
KONTAKTMØTE
Kommunearkivordninga kunne denne hausten lansere eit nytt tilbod til kommunane. Kontaktmøtet
skal vere eit forum der praktisk arkivarbeid blir sett i fokus. I år var hovudfokus på kvardagen med
eit fullelektronisk arkiv og problemstillingar knytt til e-post og arkiv. Arkivleiar i Aurland kommune,
Torild Mo hadde eit interessant og lærerikt innlegg om sine erfaringar med fullelektronisk arkiv. Vi
fekk også tid til å gjennomføre gruppearbeid der kommunane skulle komme med innspel til korleis
dei ynskjer tenestene frå fylkesarkivet i tida framover.
PERSONALNYTT
Frå mai 2007 har fylkesarkivar Gunnar Urtegaard hatt permisjon frå stillinga si for å arbeide med ABMsamarbeid i Sogn og Fjordane. I denne perioden har Snorre Øverbø vore konstituert som fylkesarkivar. Snorre kom frå stillinga som privatarkivar, og Per Olav Bøyum er tilsett som vikar. Fylkesarkivet
har fått eit nytt engasjement til digitalisering av kjeldemateriale og har tilsett Magni Svanevik.

ARKIV I

NORDLAND
FULLELEKTRONISK I NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Nordland fylkeskommune legger om til fullelektronisk arkiv fra 1.1.2008. Det har gitt mange
spennende oppgaver for Arkiv i Nordland (AiN) som er fylkeskommunens fagorgan for arkiv.
I første omgang blir sentraladministrasjonen og politiske organ berørt sammen med AiN.
Senere skal alle videregående skoler og andre ytre etater innlemmes i systemet.
HØSTENS KURS
AiN skal i år legge til rette for en modulbasert kurspakke. Slik kan arkivpersonell i fylkeskommune
og kommuner bygge opp arkivkompetanse gradvis, ved å ta kursene i rekkefølge. Kursene vil gi
bedre utbytte for deltakerne når de er på samme faglige nivå. Høstens kurs holdes i Bodø i mai,
med modul 1, der temaet vil være generell arkivdanning med k-koder. Vi har også kurs om offentligloven og kurs i skattedokumentasjon og kommunekassens arkiv på programmet, men dette
kurset blir forskjøvet til januar 2008.
ARKIVPLANKURS
Vi fortsetter arkivplanarbeidet for kommuner på nettstedet arkivplan.no denne høsten. Kursene
er delt opp i 2 deler, og kjøres for utvalgte grupper. Del 1 av kurset tar for seg AiNs arkivplanmal,
generelt om arkivplan, hvordan finne fram/bli kjent på nettstedet, og hva som er viktig før
gjennomføringen i egen kommune. Del 2 er kurs i hvordan bruke og lage sidene i egen arkivplan
på nettstedet. Videre oppfølging tas med den enkelte kommune.
Les mer om kurs og arbeidet med arkivplan.no på vår hjemmeside.
NY ABM-UTSTILLING!
Nordland fylkeskommune markerer i år at det er 20 års siden Leningrad oblast og Nordland fylkeskommune inngikk avtale om vennskapssamarbeid. Det skjedde på et tidlig tidspunkt, bare to år
etter at Michael Gorbatsjov kom til makten og lanserte Glasnost og Perestrojka.
Samarbeidet markeres med arrangementer begge steder, blant annet ved en utstilling. Utstillingen
er et ABM-samarbeid, og vises i høst bl.a. ved Høgskolen i Bodø.

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, arbeid med ABM-samarbeid
for Vestlandet, tlf 57656403,
E-post gunnar.urtegaard@sfj.no
Randi Melvær, sekretær/stadnamn, tlf: 57656400,
Snorre Øverbø, konstituert fylkesarkivar, tlf:
57656401, E-post: snorre.d.overbo@sfj.no
Karianne Schmidt Vindenes, fagleiar –
komm. arkiv, tlf: 57656406
Sturla Binder, arkivar - kommunale arkiv,
tlf: 57656420,
Per Olav Bøyum, arkivar – privatarkiv, tlf:
57656414, e-post: per.olav.boyum@sfj.no
Arild Reppen, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124,
Elin Østevik, fotoarkivar, tlf: 57656418,
Oddvar Natvik, utvandring/pers.data/fotovern,
tlf: 57656405,
Øystein Åsnes, musikkarkivar, tlf 57656404 ,
Hermund Kleppa, prosjekt nettbasert kultur- og
kunnskapsformidling tlf: 57656402,
Bjarnhild Samland, prosjekt nettbasert kulturog kunnskapsformidling, tlf: 57656408,
Jurmy Rahimollah, prosjekt nettbasert kulturog kunnskapsformidling, tlf: 57825015
Marit Anita Skrede, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656416,
Magni Svanevik, engasjement digitalisering,
tlf: 57656417, E-post: magni.svanevik@sfj.no
Ulf Palm, engasjement digitalisering av foto,
tlf: 57865124, E-post: ulf.palm@sfj.no
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,
(perm) tlf: 75 51 75 80, E-post: sj.ain@nfk.no
Rolf Bjerke Holte, it-ansvarlig (vikar),
tlf: 75 51 75 80, E-post: rh.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, tlf: 75 51 75 66, E-post: ,
oystein.almas@nfk.no, Anders Pedersen, assistant,
tlf: 75 51 77 18, E-post: ap.ain@nfk.no
Medlemskommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Brønnøy,
Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy,
Lurøy, Lødingen, Meløy, Nesna, Røst, Saltdal,
Skjerstad, Steigen, Sørfold, Tjeldsund,
Træna, Tysfjord, Vega, Vevelstad, Værøy
Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)
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TROMS (IKAT)
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, Skjervøy, Sørreisa,
Torsken, Tranøy

Postadresse
c/o Porsanger kommune,
Rådhuset, 9712 Lakselv
Kontoradresse
Gamle herredshuset,
Meierivn. 2, 9700 Lakselv
Tlf: 78 46 46 60, Fax: 78 46 47 55
E-post: ikaf@ikaf.no
Hjemmeside: www.ikaf.no
Personale
Marion Sørensen, leder
E-post: marion@ikaf.no
Solgunn Wagelid, arkivkonsulent
E-post: solgunn@ikaf.no
Galina Isaksen, arkivmedarb.
E-post: galina@ikaf.no
Orie Kimura, it-arkivar
E-post: orie@ikaf.no
Telefon 78 46 46 60 / 78 46 30 60
Medlemskommuner
Alta, Berlevåg, Båtsfjord
Deanu - Tana
Gamvik, Hasvik
Hammerfest
Kárásjohka - Karasjok
Kvalsund, Loppa
Måsøy, Nordkapp
Porsanger
Sør - Varanger
Unjargga - Nesseby
Vadsø, Vardø
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UTBYGGING AV DEPOTTJENESTENE
Våre depottjenester vil fra nyttår også omfatte elektronisk arkiv. Vi vil da ha på plass en nyansatt
rådgiver som skal arbeide med å utvikle dette tilbudet. Som følge av en prisjustering av driftstilskuddet, og økte inntekter fra depotordningen for papirbasert materiale, har vi også vært i stand til
å opprette en halv stilling på dette området. Stillingen vil øke i samsvar med inntektene, og vi
håper å bli i stand til å videreutvikle publikumstjenestene ytterligere som følge av dette. Særlig
ønsker vi å utvikle informasjons- og formidlingstiltak rettet mot skoleverket - og det allmenne
publikum.
NYTT OM PERSONALET
IKAT får to nye ansatte fra januar 2008. Dette er Solveig Olsen, som er ansatt som rådgiver i 50 %
stilling, og skal arbeide med depottjenestene for papirbasert arkiv, og Jim-Arne Hansen, som er
ansatt som rådgiver i 100 % stilling, og skal arbeide med depottjenestene for elektronisk arkiv.
En nærmere presentasjon vil komme på våre nettsider.
ORDNING AV ELDRE OG AVSLUTTET ARKIV
Ordningsarbeidet går sin gang. Eldre og avsluttet arkiv fra Bjarkøy, Ibestad og Skjervøy står for tur,
og vil bli hentet inn til ordning i løpet av det neste halvåret. Arkivkatalog for Lyngen blir lagt ut på
våre nettsider i løpet av den neste måneden.
ARKIVPLANLEGGING
Vi har som mål å få startet opp arkivplanarbeid i alle deltakerkommunene så snart som mulig. Dette
arbeidsområdet prioriteres høyt, og IKAT vil bidra til at alle våre kommuner får en funksjonell arkivplan på plass i løpet av de neste årene.
KURS OG OPPLÆRING
Det regionale felleskurset vil denne høsten ha Arkiv i teknisk sektor som tema. Kurset blir arrangert
i Harstad 6. november og i Tromsø 8. november. 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 nettsider.
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FINNMARK
DEPOTTJENESTE
IKAF flytter inn i nye lokaler i løpet av november 2007, et flott nytt depot på 3500 hyllemeter,
lesesal og nye kontorlokaler. Den offisielle åpningen vi bli foretatt i desember på IKAF 10 årsdag. Da kan vi også markere at bemanningen er økt i løpet av året til 4 personer og at vi er en
flerkulturell gjeng med ansatte fra Russland, Japan, Troms og Finnmark. Kompetansen ved IKAF
er utvidet med en stilling som It-arkivar/rådgiver, og vi ser fram til å kunne serve medlemskommunen våre både med innhenting av eldre arkiv, rådgiving og bevaring av elektoniske
arkivmateriale i 2008.
ARKIVPLAN/ARKIVDANNING
Arkivplanarbeidet i Øst-Finnmark forventes avsluttet dette året. Flere kommuner ønsker å
komme i gang med sine arkivplaner og IKAF vil bidra til at medlemskommunene skal få
utarbeidet arkivplaner. Det har vært avholdt et felles grunnkurs/arkivdanning i Alta i høst for
medlemskommunene, og kursvirksomheten vil bli trappet opp neste år.
PERSONALE
Lill Tove Ottesen er sluttet som daglig leder. Nytilsatte er : Marion Sørensen, leder,
Galina Isaksen, hospitant/arkivmedarbeider og Orie Kimura, it-arkivar.

