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TEMA:
OFFENTLIGHETSLOVEN



INNHOLD

”Vær forberedt på det uventede” er vel et gammelt munn-
hell som kommer til sin rett med dette nummer av Arkheion.
Med valg av den nye offentlighetsloven som tema, kom vi opp
i en slik uventet situasjon da loven ble utsatt. Ny dato er vel ut på
sommeren, men vi tar likevel og kjører løpet. Det vi selvsagt ikke kan, er å presen-
tere erfaringer fra arkivet ved bruk av loven. Vi kjenner selvsagt heller ikke ordlyden
til forskriften.
Den nye loven er en oppdatering som følge av en rekke år med lappverk, og gir

oss kanskje ikke de helt store endringene fra den gamle loven. Den gir en klarere
presisering av formål og en utvidelse av retten til innsyn. Dette gir seg utslag i at
offentlige selskaper i langt større grad blir omfattet av loven enn tidligere. Unn-
takene fra offentlighet hjemlet i forvaltningsloven er likevel fremdeles de samme.
Vårt interkommunale arkivmiljø er i målgruppen for den nye loven når det gjel-

der journalplikt med tilhørende plikt til elektronisk tilgjengeliggjøring. Dette vil for
mange av oss også bli en ny erfaring. Det å legge postjournalen ut i det offentlige
rom krever stor grad av interne kontrollrutiner for ikke å legge ut taushetsbelagte
opplysninger. Nå er jo de fleste av oss ganske små som arkivskapere, så det blir vel
overkommelig å holde styr på dette.
En annen følge av loven er at den vil virke også på gamle dokumenter. Arkiv-

institusjonene vil derfor ikke lenger kunne unnta dokumenter fra innsyn etter eget
skjønn, men vil ha de samme unntaksregler som alle andre.
Vi vil også kunne lese litt om innsynsregler for de kommunale arkivdepotene. Det

viser seg at disse er så lite brukt at selv departementene ikke klarer å håndtere dem.
Forskere som ønsker innsyn i taushetsbelagt materiale skal søke det aktuelle fag-
departement om tillatelse. Kommunen selv kan ikke annet enn å gi sitt samtykke.
Vi kan denne gangen ønske en nyskapning velkommen. Fra 01.01.2008 var IKA

Opplandene en realitet med 24 kommuner i Hedmark og Oppland. Flere andre
kommuner er ventet å bli med. Det er Fylkesarkivet i Oppland som således har
utvidet sin virksomhet med en formell status som interkommunalt arkiv (IKA).
Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) kan også feire en nyskapning. I fjor

høst åpnet de en utstilling med et ekte ABM-perspektiv. Arkivsaker går inn som en
naturlig del av en museumsutstilling. Vi får håpe resultatet slår an slik at samarbeid
innen ABM-sektoren kan få et godt, konkret prosjekt å vise til.
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Internasjonalt har utviklingstendensen de senere år gått i retning av større åpenhet i forvaltningen.

Endringer innen forvaltningen går primært i retning av at færre opplysninger kan unntas fra offentlig-

het. Den nye offentlighetsloven som nå er på trappene er i stor grad en presisering av gjeldende rett,

men med noen endringer i retning av større åpenhet.

– RELEVANTE ENDRINGER FOR KOMMUNENE
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Arkheion - 1#2008 3

Denne artikkelen er ikke ment å gi noen uttømmende og
fullstendig redegjørelse for de juridiske grensegangene
endringene i loven innebærer, men formidler de mest rele-
vante endringene for kommunene. Dette inkluderer for-
målsbestemmelsen, lovens virkeområde, lovens hovedregel
og kjerneområde, hvilke unntak som kan gjøres fra offent-
lighetsprisippet samt litt om saksbehandlingsregler og
klagebestemmelsene.

FORMÅLSBESTEMMELSEN

Av lovens ordlyd framgår det at ”formålet med lova er å
leggje til rette for at offentleg verksemd er open og
gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytrings-
fridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken
for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå
ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av
offentleg informasjon.”

Gjeldende offentlighetslov inneholder ingen formåls-
bestemmelse, og bestemmelsen er således en nyskapning.
Formålsbestemmelsen er nyttig for å understreke utgangs-
punktet og hovedreglen i loven om at alle har rett til innsyn
i dokumentene i forvaltningen. Den har videre verdi ved at
den gir føringer for tolkningen av unntaksbestemmelsene,
og for den interesseavveiing som skal gjøres når forvalt-
ningen vurderer om et dokument som det er anledning til
å nekte innsyn i likevel skal gjøres kjent jfr. merinnsyns-
regelen. Bestemmelsen har slik sett en viktig signalfunksjon
og en pedagogisk funksjon i forhold til brukerne av loven.

LOVENS VIRKEOMRÅDE

Etter gjeldende offentlighetslov § 1 gjelder loven for ”den
virksomhet som drives av forvaltningsorgan.” Hva som anses
som forvaltningsorgan, angis konkret i loven, og er ”ethvert
organ for stat og kommune”.
Institusjoner og virksomheter som er en organisatorisk

del av den statlige eller kommunale forvaltningen, faller inn
under loven uavhengig av hvilken virksomhet de driver.
Private selskap og virksomheter som er skilt ut fra den
ordinære forvaltningen, for eksempel ved at det er opp-



rettet et aksjeselskap, en stiftelse
eller annet selvstendig rettssub-
jekt, er i utgangspunktet ikke
omfattet i loven, så sant disse ikke
fatter enkeltvedtak eller utferdiger forskrifter.
Reglene i den nye loven bygger på det utgangspunkt at

offentlighetsloven bør gjelde for alle virksomheter som det
offentlige har en bestemmende innvirkning på, uavhengig
av hvordan virksomheten er organisert.
I den nye offentlighetsloven § 2, 1. ledd litra c utvides

lovens virkeområde til også å omfatte ”sjølvstendige retts-
subjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller
indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av
røystene i det øvste organet i rettssubjektet”. Lovens virke-
område utvides med dette i forhold til private virksomheter,
altså private rettssubjekt som aksjeselskap og ansvarlige
selskap. Avgjørende for om det offentlige anses å ha en
bestemmende innvirkning på virksomheten, er om det offent-
lige har mer enn 50 % av stemmene i det øverste organet i
virksomheten. For rettsubjekt som faller inn under denne
bestemmelsen, vil loven som hovedregel gjelde for alle deler
av virksomheten og uavhengig av hvilken type virksomhet
rettssubjektet driver.
I den nye offentlighetsloven § 2, 1. ledd litra d, utvides

lovens virkeområde til å omfatte ”sjølvstendige rettssubjekt
der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller in-
direkte har rett til å velje meir enn halvparten av medlem-
mene med røysterett i det øvste organet i rettssubjektet”.
Bestemmelser tar sikte på rettsubjekter som ikke har eier,
f.eks. stiftelser, men vil i prinsippet også være aktuell for retts-
subjekt der stat eller kommune har rett til å oppnevne med-
lemmer til det øverste organet selv om de ikke har eierandel
i rettssubjektet.
Dersom staten og en eller flere kommuner til sammen har

en eierandel i et rettssubjekt som gir mer enn halvparten av
stemmene i det øverste organet eller kan utpeke mer enn
halvparten av medlemmene i dette organet, er det lagt til
grunn at det er den samlede innvirkningen fra det offentlige
som skal være avgjørende. Videre er det gjort unntak for
rettssubjekt som hovedsakelig driver næringsvirksomhet i
direkte konkurranse med og på samme vilkår som private.
Hele virksomheten vil da være utenfor lovens virkeområde.

LOVENS HOVEDREGEL

”Saksdokument, journalar og liknande register for organet er
opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift
med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journa-
lar og liknande register til organet hos vedkommande organ.”
Bestemmelsen er i stor grad videreføring av gjeldende rett.

RETT TIL Å KREVE EN SAMMENSTILLING FRA DATABASER

§ 9 i den nye offentlighetsloven innfører en rett til å kreve at
organet skal gjøre en sammenstilling av opplysninger som er
lagret i databasene til organet for å etterkomme et

innsynskrav. Bestemmelsen er
en utvidelse av innsynsretten.
Vilkår for at plikten skal inn-

tre, er for det første at sammenstil-
lingen kan lages av opplysninger som finnes elek-

tronisk lagret i databasene til organet. Databaser som tilhører
andre organ, skal ikke inngå. Sammenstillingen må videre
kunne foretas med enkle framgangsmåter, noe som viser til
arbeidsbyrden organet blir påført ved å lage sammenstilling-
en. Bestemmelsen sikter til sammenstillinger som kan gjøre
ved hjelp av databaserte løsninger som kan settes i gang ved
hjelp av enkle kommandoer. Eksempelvis sammensetting av
statistiske opplysninger fra dokument som finnes i databasene
til organet. Tidkrevende manuelle operasjoner faller utenfor.
En sammenstilling etter § 9 vil gjøre at et nytt dokument

oppstår. Dette dokumentet vil være underlagt de vanlige
reglene om innsyn og unntak fra innsynsretten. En må også
vurdere merinnsyn dersom det blir aktuelt å unnta dette
dokumentet fra offentlighet.

PLIKT TIL Å FØRE JOURNAL. TILRETTELEGGING AV JOURNALER

OG DOKUMENT PÅ INTERNETT

Gjeldende offentlighetslov har ingen regler om elektronisk
tilrettelegging av journaler og dokument. Forvaltningen har
derfor i dag ingen plikt til å gjøre journaler eller dokument
elektronisk tilgjengelig for eksempel på internett.
Forvaltningsorgan kan likevel av eget tiltak gjøre journaler
og dokument tilgjengelige på denne måten, så langt dette
ikke kommer i konflikt med reglene om taushetsplikt og
personopplysningsloven. Mange kommuner benytter seg av
denne muligheten allerede.
I den nye offentlighetsloven § 10 er det lovfestet en for-

skriftshjemmel som gir kongen fullmakt til å gi bestemmelser
om at organ som fører elektronisk journal, skal gjøre denne
allment tilgjengelig på internett. Målet er at hjemmelen skal
brukes til å forskriftsfeste en plikt for departementene, direk-
toratene og andre større statlige etater som fører elektronisk
journal. Det vil bli vurdert om plikten skal omfatte fylkeskom-
munene og større kommuner. Etter hvert som en får erfaring,
vil plikten eventuelt utvides til å gjelde for stadig flere organ.

HVILKE UNNTAKSREGLER FINNES SÅ I DEN NYE OFFENTLIGHETS-

LOVEN?

Hvilke dokument kan unntas fra offentlighet i følge den nye
loven? Adgangen er regulert i §§ 14 og 15, som henholdsvis
hjemler unntak for dokument som er utarbeidet for egen
saksforberedelse og dokument innhentet fra andre for den
interne saksforberedelsen. Mens § 14 ikke representerer
vesentlige endringer i forhold til gjeldende regelverk, inne-
bærer § 15 flere interessante endringer. § 15 som erstatter
offl. § 5 2. ledd i gjeldende lov og skiller seg fra denne ved
at det er tatt inn et skadevilkår.
Unntaksbestemmelsen for dokument innhentet fra andre

for den interne saksforberedelsen er ved den nye loven

>>>
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strammet inn, og dette er gjort ved at det innføres et
skadevilkår. Skadevilkåret innebærer at det ikke vil være
rettslig adgang til å gjøre unntak fra innsynsretten dersom
interessene som unntaket skal verne om, ikke vil bli skade-
lidende dersom det blir gitt innsyn.

NY BESTEMMELSE OM RETT TIL INNSYN I INTERNE DOKUMENT

HOS KOMMUNENE OG FYLKESKOMMUNENE

Etter gjeldende rett skal en kommune eller en fylkeskom-
mune i utgangspunktet regnes som ett organ i forhold til
offentlighetsloven. Dette innebærer at det som hovedregel
kan gjøres unntak for korrespondanse innen kommunen
etter gjeldende rett dersom korrespondansen er et ledd i
den interne saksforberedelsen. Det er riktignok gjort noen
unntak fra dette utgangspunktet etter gjeldende rett,
blant annet for særlovsorgan, kommunale foretak,
kontrollutvalg og revisjon til kommunen, klageinstanser og
saksforslag til folkevalgt organ. Likevel er det slik at kom-

munen for en stor del anses som ett organ i forhold til inn-
synsretten og hvilke dokument det kan gjøres unntak for
innsyn i.
En viktig del av bakgrunnen for offentlighetsloven og

ønsket om en åpen forvaltning, er at innbyggerne kan ta
aktivt del i det representative folkestyret. Slik deltakelse er
avhengig av informasjon om kommunens virksomhet, og
at denne informasjonen er tilgjengelig. Retten til doku-
mentinnsyn i kommunene bør derfor være minst like stor
som retten til innsyn i dokumentene til den statlige forvalt-
ningen.
Som et resultat av dette er det forelått inntatt en ny

bestemmelse (§16) i den nye offentlighetsloven. Denne >>>
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>>> bestemmelsen regulerer rekkevidden av unntakene i §§ 14
og 15 for dokument som blir sendt mellom ulike deler innen
kommunen eller fylkeskommunen.
Prinsipielt viktig og nyskapende er 3. ledd i denne bestem-

melsen, som innebærer en vesentlig utvidelse av innsyns-
retten. Det slås her fast at en enhet innen kommunen skal
regnes som et eget organ i lovens forstand dersom enheten
har selvstendig avgjørelsesmyndighet. Det avgjørende er
altså om enheten har fått delegert avgjørelsesmyndighet
innenfor sitt område. Bestemmelsen gjelder bare for doku-
ment i saker som gjelder saksområdene der enheten har
selvstendig avgjørelsesmyndighet. I så fall er det ikke av-
gjørende om det er aktuelt for enheten å fatte noen beslut-
ning i den konkrete saken. I generelle saker der enheten
ikke har avgjørelsesmyndighet, vil korrespondanse mellom
enheten og andre deler av kommunen fortsatt være om-
fattet av unntaket for organinterne dokument.
I kommuner som har kommunal parlamentarisme er det

kollegiet som har fått avgjørelsesmyndighet som utgjør
enheten. Det samme vil gjelde kommunedeler (bydeler)
i den grad disse har fått avgjørelsesmyndighet. I mindre
kommuner kan den samlede kommunale administrasjonen
være liten.
Er det ikke delegert avgjørelsesmyndighet til en egen

enhet, vil bestemmelsen § 16, 3. ledd ikke være aktuell.
Kommunen vil da utgjøre en enhet – ett organ.
Administrasjonssjefen vil være en egen enhet i den grad han
har fått delegert avgjørelsesmyndighet. Administrasjons-
sjefen må videre regnes som overordnet organ i forhold til
alle enhetene i kommunen. Det innbyrdes forholdet mellom
enhetene vil som oftest være slik at det ikke foreligger noe
over- og underordningsforhold.

ENDRINGER I REGLENE OM SAKSBEHANDLING OG KLAGE

Når det gjelder formen og innholdet av selve innsynskravet,
er § 28 i den nye offentlighetsloven i stor grad en utfylling
og presisering av gjeldende rett. Den nye bestemmelsen
innebærer en viss oppmyking av identifikasjonskravet.
Den som ønsker innsyn må fortsatt vise til en

bestemt sak eller et bestemt dokument.
Identifikasjonskravet er oppmyknet ved at
det ”i rimelig utstrekning” kan kreves inn-
syn i saker av en bestemt art. Eksempelvis
alle saker om utslippstillatelse etter for-
urensningsloven. En slik rett kan være
nyttig for den som ønsker å sette seg inn

i forvaltningspraksis på et område. Avgrensningskriteriet ”i
rimelig utstrekning” sikter til den arbeidsbyrde forvaltnings-
organet blir påført når det skal behandle kravet. Dersom
organet ikke har teknologiske verktøy for å finne fram til
sakene, men må gjøre det manuelt, vil det ikke være adgang
til å kreve innsyn i saker av en bestemt art hos vedkom-
mende organ, da dette da vil innebære en urimelig arbeids-
byrde. Det er de mulighetene eksisterende søketeknologi gir,
som er bakgrunnen for at bestemmelsen er tatt inn i den nye
loven.

HVORDAN SKAL SÅ ORGANET GI INNSYN?

Etter gjeldende offentlighetslov § 8 bestemmer forvaltnings-
organet selv, ut ifra hensynet til forsvarlig saksbehandling,
hvordan innsynsretten skal gjennomføres. Kopier skal gis i
rimelig utstrekning, men utover dette er det ikke i dag noen
lovfestet rett til å få kopi av de dokument en ønsker innsyn i.
I den nye offentlighetsloven er det gått inn for styrke retten
til å få kopi. Hovedregelen i den nye loven er at den som
krever innsyn skal ha krav på papirkopi eller elektronisk kopi
av dokumentet. Dersom det er praktisk mulig å gi kopi, har
den som krever innsyn krav på å få kopier uten begrensning
i omfanget. Unntak fra dette gjøres der dokumentet er all-
ment tilgjengelig i det format eller den versjon det kreves
innsyn i.

AVSLAG OG BEGRUNNELSE

Gjeldende rett oppstiller ikke noe formkrav for avslag på
innsyn, og det kreves heller ikke i dag noen begrunnelse
utover at forvaltningsorganet må opplyse om hjemmelen
for avslaget og om klagerett og klagefrist.
Bestemmelsen om avslag og begrunnelse i den nye offent-

lighetsloven erstatter gjeldende retts § 9, 2. ledd, med noen
endringer. Det slås blant annet fast at avslag skal være skrift-
lig. Avslaget skal videre inneholde en presis hjemmelsanvis-
ning, det er ikke lenger nok bare å vise til paragraf. Videre
kan det innen tre uker etter at avslag er mottatt kreves en
nærmere begrunnelse for avslaget. Organet plikter da å

gi en mer utfyllende begrunnelse, der hovedhen-
synene som var avgjørende for avslaget nevnes.
Bestemmelsen krever likevel ikke at begrun-
nelsen skal være uttømmende eller omfat-
tende. Begrunnelsesplikten blir også be-
grenset av at organet ikke kan være forplik-
tet til å røpe opplysninger som er unntatt
fra innsyn. En utvidet begrunnelsesplikt vil
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likevel gi den som har krevd innsyn et bedre grunnlag for å
vurdere om avslaget skal påklages, og det vil også gjøre det
lettere å forstå og akseptere et avslag.

KLAGEADGANGEN

En vesentlig nyskapning i den nye offentlighetsloven, er
bestemmelsen om at dersom den som har krevd innsyn ikke
har fått svar fra forvaltningsorganet innen fem arbeidsdager
etter at organet mottok kravet, så skal dette regnes som et
avslag som kan påklages.
Den nye loven bestemmer også at vedtaket til klage-

instansen skal være særlig tvangsgrunnlag. Dette gir den
som har krevd og fått innsyn rett til å få kravet tvangsfull-
byrdet etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Når den nye
loven trer i kraft vil det således ikke lenger være nødvendig
å gå veien om dom for innsynsretten når en har vedtak i
klageinstansen. •

Når vi ordner til kommunenes ligningskontorer er det
ganske vanlig å finne brev skrevet av skatteytere som
har et og annet å si på sin egen lignete skatt.
I tilfellet over har vi en kar som forklarer hvorfor han
nekter å ligne skatt til Stavern kommune.
Skattesnytere har han derimot ikke noe til overs for.

Av Sidsel Kvarteig
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– Hvorfor trenger vi en ny
offentlighetslov?
– Om vi trenger en ny lov

eller ikke, skal ikke jeg ha
sagt noe om. Men så langt
jeg har fått med meg politi-
kernes begrunnelse, er hen-
sikten å befeste og utvide
offentlighetsprinsippet i
norsk forvaltning. Dette har
også skjedd tidligere i tiden
fra 1971 og framover, litt
i rykk og napp. Først og
fremst gjennom at man

flere ganger har innskjerpet plikten til meroffentlighet,
slik den går fram av offentlighetslovens § 2, siste ledd.
Samtidig har det også kommet inn bestemmelser som har
gitt flere hjemler for unntak fra offentlighet, jeg kan vise
til § 6a og flere punkter i § 6. Disse endringene har gjort
loven litt mindre oversiktlig og noen ganger kan det ha
krevd nokså lange henvisninger for å klargjøre hvilken
hjemmel man bygger en avgjørelse på.

Men den viktigste grunnen for å lage en ny lov, er kan-
skje den økende tendensen til å legge offentlige oppgaver
til forskjellige slags selskapskonstruksjoner. Dette kommer
til uttrykk ved at den nye loven får et videre virkeområde
enn den gamle. Man kan ikke lenger uten videre unndra
seg offentlighet ved å opprette et selskap i en eller annen
form. Samtidig er unntaksbestemmelsene splittet opp, slik
at det nå vil bli lettere å gi en presis henvisning til hjemmel
for et vedtak.
– Er det noen endringer i forhold til gjeldende lov

som vil være spesielt viktige for kommunene og fylkes-
kommunene?
– Det at loven i utgangspunktet blir gjort gjeldende for

offentlig eide selskaper (mer enn 50% eierskap, eller mer
enn 50% innflytelse i vedtaksorganer), vil få stor betydning
i kommunal sektor, der flere og flere oppgaver nå løses
gjennom slike selskaper. Samtidig er det også slik at man
har ment å stramme inn på muligheten til å definere doku-
menter som interne i kommunen. I NOU var dette åpen-

bart et av de punktene som hadde skapt diskusjon og
som forårsaket noen av dissensene der. Hvis jeg har for-
stått dette riktig, vil det nå bli slik at man skal definerer
sektorer i kommunen og at dokumenter som krysser gren-
sen mellom to sektorer, ikke lenger kan kalles interne.
En annen ting er at bestemmelsen om at loven ikke

gjelder for dokumenter som har blitt til før loven trådte i
kraft, nå faller bort. Det vil si at det kan kreves innsyn i
dokumenter uavhengig av når de er skapt. Det vil antake-
lig komme bestemmelser i forskriften som på visse vilkår
gir hjemmel for å unnta dokumenter som er i for dårlig
forfatning, eller som kan finnes i arkiver som er i slik orden
at det ikke med rimelighet kan ventes at organet skal kun-
ne finne det enkelte dokumentet. Men samtidig er kravet
om at den som krever innsyn, må kunne identifisere hvilket
dokument, eller hvilke dokumenter, man krever innsyn i,
myket noe opp.
– Loven virker altså også inn på behandling av arkiv-

materiale som er blitt dannet uten hensyn til offentlighets-
prinsippet. Dette materialet inneholder ofte sensitiv infor-
masjon, og dette medfører at behandling av innsynssaker
kan kreve store ressurser.
– Ja, offentlighetsprinsippet vil også bli gjeldende for

dokumenter som har blitt til uten tanke på at offentlighet
ville gjelde. Det er mulig at det i forskriften vil bli sagt noe
om håndteringen av dette, men foreløpig vet ikke jeg noe
om hvordan dette vil bli uttrykt. Taushetsplikt for bestemte
opplysninger vil imidlertid fortsatt gjelde etter de samme
regler som før. Problemet vil, som hittil, være å lokalisere
de opplysningene som er taushetsbelagte. Det vil også
fremdeles være slik at det er grenser for hvor store ressur-
ser man kan vente at et offentlig organ skal bruke for å
forsikre seg om at man ikke leverer ut taushetsbelagte
opplysninger. Der man er i tvil, vil det være taushetsplikten
som har forkjørsrett. Den største forskjellen er egentlig at
mens man tidligere kunne avslå innsyn på skjønnsmessig
basis. Etter den nye loven kan man ikke lenger gjøre dette
dersom opplysningene er eldre enn 60 år (forvaltnings-
loven § 13 c), eventuelt andre frister dersom særlovgiving
eller særlige forskrifter kommer inn.
I depotinstitusjoner som jeg har kjennskap til, og det vil

DEN NYE OFFENTLIGHETSLOVENS KONSEKVENSER FOR

KOMMUNALE ARKIVDEPOT

I KA TRØNDELAG
T EKS T : JENS RØNN ING

Intervju med
Tor Breivik, Riksarkivet
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Enhver som har søkt jobb vet at en god attest er gull verd.
Slik har det vært i manns minne, og det kan vi også se på
en forespørsel til ordføreren i Strømmen fra 1902. I dette
tilfellet ber Einar Solberg om en attest som bevitnelse for
vel utført arbeid. Det som er fascinerende med dette do-
kumentet er ikke selve forespørselen, men at ordføreren
har benyttet baksiden av brevet til å kladde attesten:

Efter opfordring er det mig en fornøielse at bevidne at jeg
kjenner agronom Einar Solberg som er i enhver henseende
agtverdig i arbeidet, edruelig og paalidelig ung mann.
Efter at han kom tilbage fra Fosmos landbruksskole var
han i Cirka et aar bestyrer af sin bestemoders gaard i
Solberg i Strømmen. Som noget nære nabo havde jeg
saaledes anledning til at iakttage saavel hans dygtighed
som gaardsbestyrer som hans personlige vandel forøvrig.
Jeg kan i begge henseende give ham mit bedste skudsmål
og anbefaling.

Av Sidsel Kvarteig

Guriby den 27/1 1902

Hrr Ordf Haugen, Strømmen

Unskyld at jeg er så fri at spørge Dem om
Di vilde være af den godhed at skrive en attest
til mig for det års ophold på Solberg efterat
jeg kom ut av L.b. skolen.
Opholdet på Solberg kjender De, så jeg vil
være Dem meget taknemlig for det bryderi jeg
forvolder dem med dette.

I ærbødighet
Einar Solberg
Guriby

også si noen kommunale, har ikke identifikasjonskravet
vært praktisert på langt nær så strengt som det
vil være mulig etter dagens offentlighetslov. Selv det
oppmykede kravet i den nye loven vil jeg mene setter
større krav til brukeren enn det som til vanlig praktiseres
i depotinstitusjoner for arkiver. Jeg tror derfor denne
forskjellen ikke blir så stor i praksis.
– Bør depotinstitusjonene forberede seg på sterkt

økende antall henvendelser i kjølvannet av den nye
loven?
– Ny offentlighetslov skaper jo i seg selv ikke noe nytt

behov, men det er mulig enkelte vil tenke seg at det nå
skal det bli lettere å kreve innsyn i eldre materiale. Noen
henvendelser med slikt utgangspunkt må vi nok regne
med, men jeg ser ikke for meg en økning i slik størrelses-
orden at det skulle gi store utslag i antallet henven-
delser. Men noen av de som måtte ha en slik tilnær-
mingsmåte, kan nok tenkes å bli noe mer krevende enn
det vi har vent oss til når det gjelder våre brukere. •

Attest
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BERGEN BYARKIV
TEKS T : T ERJE HARAM

PRIVATISERING – KVA SÅ?
Mykje bra har opp gjennom åra kome frå "over there". Ronald Reagan er vel ikkje den vi nordmenn tenkjer

først på i denne samanhengen. Ekspresidenten har derimot sett mange spor etter seg, og minst eit av dei

kan ha relativt store konsekvensar for arkiv. Dette blir stort sett omtalt som New Public Management.

Dette kom via Storbritannia til oss og resten av Norden tidleg
på 1980-talet. I starten skreik sosialdemokratiet i desse landa
høgt opp om farane ved dette. Eit tiår eller to etterpå er
mange av desse tankane implementert også her.
Kva er så dette?
"New Public Management (NPM) er et svært vidt begrep som
har vært benyttet for å beskrive en rekke reformer innenfor
offentlig sektor siden 1980-tallet. På grunnlag av innsikter fra
public choice og bedriftsledelse forsøker New Public
Management å øke effektiviteten innenfor offentlig sektor
og kontrollen myndighetene har over offentlig sektor. En
sentral hypotese innenfor New Public Management er at mer
markedsorientering innenfor offentlig sektor vil lede til et
mer kostnadseffektivt tilbud av offentlige goder uten at
dette vil ha negative bieffekter i forhold til andre mål og
vurderinger. Blant virkemidlene som har blitt benyttet for å
sikre større samsvar mellom behov og ressursbruk i offentlig
sektor er konkurranseutsetting, privatisering, internpris-
setting, og stykkprisfinansiering." Kilde: Wikipedia

Dei som ønskjer meir kunnskap om det teoretiske grunnlaget
bak NPM kan orientere seg på internett omkring oppslags-
orda: Principalagent teori, Public choice og Transaksjons-
kostnadsteori. Alle desse teoriane kjem frå amerikanske
forskingsmiljø innan økonomi og administrasjon.
Stykkprisfinansiering kjenner vi alle frå debatten om helse-

føretaka. Styringsreiskapen "Balansert målstyring" blir
gjennomført av fleire og fleire kommunar, uavhengig av
farge på det politiske styringsfleirtalet. Internprissetting har
mange kommunar drive på med i ti år. Alle desse forholda
har arkivkonsekvensar, men det fenomenet som i størst grad
påverkar arkivet og arkivets funksjon, er truleg konkurranse-
utsetting.
Svært mange statlege og kommunale verksemder har dei

siste åra anten blitt privatiserte eller konkurranseutsett. Desse
verksemdene er opplærte i eit offentleg regelverk som seier at
alt dei gjer skal kunne etterprøvast. Offentleg journal, forvalt-
ningslov, arkivlov og avlevering av arkiv til ein offentleg arkiv-
institusjon, der kostnadane skal dekkjast av den som avleverar
arkivet, er ein innarbeida praksis i statleg forvaltning, og i
aukande grad gjeldande også kommunalt. Tanken er at

individa som blir påverka av desse verksemdene sine vedtak
skal sikrast ein rettstryggleik. I tillegg skal samfunnet ha ein
muligheit til å kunne forske i dette materialet. Derfor må
arkivet avleverast til ein arkivinstitusjon. Private aktørar, utan
denne innarbeida praksisen, blir så tilbydt å konkurrere om
dei same tenestene – eller blir dei det?
Ein kommunal barnehage har arkivplikt etter arkivlov,

offentleg lov, forvaltningslov mm. Når ein privat organisasjon
opprettar ein konkurrerande barnehage har kommunen lov til
å pålegge dei å følgje det same lovverket. Men gjer dei det?
Når kommunen driv ein sjukeheim har dei arkivplikt etter

arkivlova, men Røde Kors og den lokale kyrkjelyden har det
ikkje. Er konkurransen rettferdig? Og er oppdragsgjevarar klar
over forskjellen i rettstryggleiken?
I utredningsrapporten om spesialhelsetenester:

"NOU 2006:5 Norsk helsearkiv - siste stopp for pasientjourna-
lene. Om arkivdepot for spesialisthelsetjenesten," blir det skis-
sert korleis utvalet meinar at denne dokumentasjon skal beva-
rast. Men vil dei private spesialhelsetenestene bli underlagt
same dokumentasjonskrav? Og kven skal betale for dette?
Når kommunen lager ein reguleringsplan, vil heile grunnlags-
dokumentasjonen for planen bli arkivert. Dersom ein lokal
entreprenør eller arkitekt gjer arbeidet, vil vanlegvis berre
sluttproduktet, dvs saksdokumentet som går til behandling i
dei politiske organa, bli arkivert.

Det underlege er at vi har mange politikarar som viser stor
interesse for fri konkurranse, men spørsmålet om likeverdige
krav til offentlegheit og arkivlov er ikkje særleg synleg. Vi har
òg eit konkurransetilsyn, som er sett til å ivareta den frie kon-
kurransen. Når eit kommunalt tenesteorgan taper ein konkur-
ranse mot ein privat aktør, er vi då sikre på at det har vore fri
konkurranse med like vilkår? Og dersom vi ikkje er sikre, er
taparane og dei som tildeler kontrakten, klar over problem-
stillinga? Enno verre er problemstillinga dersom vi fokuserar
på rettane til individet. Er folk klar over at dersom dei sender
sitt barn til ein privat barnehage eller ein privat skole, vil doku-
mentasjonen for dette sannsynlegvis ikkje vere tilgjengeleg
20 år etterpå? Dersom ikkje dei som tildelar pengane pålegg
aktørane å overlate arkivet til ein arkivinstitusjon, vil dette
neppe bli gjort. I alle fall ikkje dersom dei sjølve skal betale for
ordninga.
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Verst av alt er det kanskje innan barnevern og rusmiddelom-
sorg. Med det aukande fokus vi har opplevd dei siste åra med
manglande dokumentasjon omkring såkalla taparar i samfun-
net, er det underleg å vere vitne til at ein stor del av omsorga
for desse blir lagt til private aktørar utan krav om avlevering av
arkivet.
Bergen Byarkiv har i sin strategiplan frå 2007 tatt opp denne

problemstillinga. Her foreslår vi at alle innkjøp og avtalar med
private aktørar, der desse utfører tenester på vegne av kom-
munen, skal ha avleveringsplikt. I dette ligg det at kostnaden
for ordning og avlevering av arkiva skal betalast av arkiv-
skapar. No gjenstår det å sjå om vi får vedtatt denne på poli-
tisk nivå, men håpet er denne skal kunne fungere som ein
styringsreiskap. Håpet er at New Public Management ikkje
skal påverke graden av reell konkurranse. Håpet er at
borgarane skal ha dei same rettane uavhengig av om
dokumentasjon er skapt av private aktørar på vegne av
det offentlege, eller av det offentlege sjølve. Håpet er
at forskarar, journalistar og andre, skal ha tilsvarande

sjanse til å undersøke vedtak, prosessar og system, uavhengig
av kven som skapte dokumentasjonen. Med andre ord:
Privatisering - Kva så? Svar: Sørg for at offentlegheitslov,
forvaltningslov og arkivlov blir etterfølgt, då spelar resten
ikkje så stor rolle. •

SPANSKESYKE
I KOMMUNEARKIVENE
Året 1918 var det året ”spansken” herjet som verst i
Norge. Her til lands ble så mange som 1,2 mennesker
smittet og av disse døde om lag 15 000. Sykdommen
rammet hovedsakelig unge voksne. At det var krise-
stemning i kommunene finner vi spor etter i arkivene,
som i dette tilfellet fra et dokument fra Fredriksverns
helseråd.
Her ser vi at de folkevalgte treffer et desperat og

nødvendig tiltak for å hindre at smitten brer seg. I tolv
dager i oktober 1918 ble det iverksatt tiltak ovenfor
lokalbefolkningen. Det ble forbud mot sosiale tilstel-
ninger som kinoforestillinger, offentlige fester, forsam-
linger eller benyttelse av bedehusene. I en tid uten
influensavaksine var isolasjon det mest effektive
middelet mot smitte. Dette viser hvor alvorlig sykdom-
men ble tatt blant landets styresmakter.

Av Sidsel Kvarteig
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AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T EKS T : BER I T S T I E

§ 2 i loven slås fast at loven gjelder fortsatt for stat, fylkes-
kommune og kommune og andre rettssubjekt i saker der det
gjøres enkeltvedtak eller utferdiges forskrift. I tillegg gjelder
loven nå også for selvstedige rettssubjekt der stat og fylkes-
kommune eller kommune har:
• En eierdel som gir mer enn 50 % av stemmene i det

øverste organet til rettssubjektet
• Rett til å velge mer en 50 % av medlemmene med

stemmerett i det øverste organet i rettssubjektet.

Journalføringsplikten er nedfelt i § 10 i loven. Alle som er
omfatta av loven skal føre journal. Det vil si at interkommu-
nale selskaper (IKS), kommunale eller interkommunale aksje-
selskap, stiftelser eller lignende fra og med juli 2008 har
journalføringsplikt. Det skal føres journal i henhold til
reglene i arkivloven med forskrifter. Bestemmelser om
journalføring finnes i arkivloven § 12 og i §§ 2-6 til 2-10 i

arkivforskriften. I § 2-9 i arkivforskriftene heter det at for
elektronisk journalføring skal det normalt brukes et system
som tilfredsstiller Noark-standarden.
Utover bestemmelsene om journalføringsplikt gjelder ikke

arkivloven m/forskrifter for andre rettssubjekt, d.v.s. inter-
kommunale selskaper, kommunale aksjeselskaper stiftelser
eller lignende. Riksarkivaren kan imidlertid fastsette at
arkivet til et offentlig eid rettssubjekt helt eller delvis skal
behandles etter reglene i arkivloven med forskrifter, jfr. arkiv-
loven § 19.
I paragraf § 10 omhandles også tilgjengeliggjøring av

journal og dokumenter på Internett.
I kommunesektoren har offentlig journal vært lagt ut på

kommunenes nettsider i et flertall av kommunene i en år-
rekke, enkelte kommuner har i tillegg valgt å legge ut doku-
menter tilhørende journalen. Pålegg om offentliggjøring
av postjournal på Internett skulle dermed ikke by på store
problemer for kommunesektoren. Imidlertid er det ulik
praksis i de interkommunale selskapene og offentlig eide
aksjeselskaper.

JOURNALFØRINGSPLIKT
OGSÅ FOR INTERKOMMUNALE SELSKAP,
OFFENTLIG EIDE AKSJESELSKAP OG STIFTELSER
Med lov av mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentleglova) vil også inter-

kommunale selskap, offentlig eide aksjeselskap og stiftelser eller lignende ha en journalføringsplikt.

Offentleglova
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JOURNALFØRINGSPRAKSIS I INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG

KOMMUNALE AKSJESELSKAPER

Med lov om interkommunale selskaper av 1999 er det vokst
fram en rekke slike selskaper. Oppgaver som kommunalt brann-
vesen, renovasjon, vannforsyning, informasjons- og kommuni-
kasjonsteknologi, arkivoppgaver, helse-miljø-sikkerherhet m.fl.
Journalføring og arkivdanning i hht arkivloven m/forskrifter har
nok vært svært ulik for disse selskapene. Ved et søk på Internett
på ulike interkommunale selskaper fikk vi få treff på postjour-
nal. Og de vi fant tilhørte naturlig nok arkivinstitusjoner som er
organisert som interkommunale selskaper.

Vi har vært i kontakt med et par av selskapene som er
etablert i Aust-Agder; IKT Agder IKS og HMS Agder IKS:
Daglig leder i HMS Agder Elin Pedersen forteller at de fører en
daglig postjournal. Denne blir ført i et Excel-ark. De kjenner til
offentleglova som gjøres gjeldende fra og med 1. juli og tar
sikte på å etterkomme denne. På forespørsel om det hadde
vært etterspørsel fra presse/publikum på den daglige journa-
len som føres i dag, kunne Elin Pedersen fortelle at det hadde
aldri skjedd.
Ved IKT Agder IKS forteller daglig leder Asle Fossberg at de

fører manuell journal. Dette i påvente av avgjørelse i valg av
felles sak/arkivsystem for kommunene Arendal, Froland,
Grimstad samt Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Når dette
er på plass vil de bruke programvaren som blir valgt for å føre
egen journal. Postjournalen vil da bli lagt ut på deres nettsted.
Deres intensjon er å etterkomme lovverket.

Tilgang til forvaltningens dokumenter er en viktig faktor i et
demokratisk samfunn. Intensjonen i loven er nettopp å styrke
allmennhetens innsynsrett i forvaltingens dokumenter,
eller som det heter i formålsparagrafen:…Formålet med lova
er å leggje til rette for at offentleg verksemnd er open og
gjennomsiktig, for slik å styrke informasjons- og ytringsfrido-
men, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den en-
kelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta…

Journalføringsplikten for offentlige eide rettssubjekt ( IKS, AS,
Stiftelser) må derfor sees som et framskritt og styrke i et demo-
kratisk samfunn. •

ET SAMARBEID MELLOM NORSK ARKIVRÅD OG RIKSARKIVAREN

Arkivakademiet har som formål å drive arkivutdanning på
høyt nivå til beste for arkivfunksjonene så vel i offentlige
som i private virksomheter. Arkivakademiets studietilbud er
godkjent som høgskolestudium.

ARKIVAKADEMIET HAR FØLGENDE TO STUDIETILBUD:

• Grunnenhet i arkivfag
• Spesialenhet i elektronisk arkiv

INTERESSERT?

Søknadsskjema, studieplan og ytterligere opplysninger kan
du få ved å kontakte: Arkivakademiet, tlf. 22 02 26 71,
telefaks 22 23 74 89 eller ved å gå inn på våre nettsider:
http://www.arkivverket.no/
arkivverket/utdanning/arkivakademiet.html

SØKNADSFRIST OG ADRESSE:

Søknadsfristen er: 1. august 2008.
Adressen er:
Arkivakademiet, c/o Riksarkivet,
Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

���

Journalføringsplikten er nedfelt i § 10 i loven.
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I KA TR OMS
T EKS T : H I LDE ELV INE BJØRNÅ

OVERFORMYNDERIET
SOM ARKIVSKAPER
Vi har vanligvis ikke hatt noe stort fokus på Overformynderiet i arkivsammenheng, men alle som

har ordnet eldre og avsluttet arkiv eller som arbeider med å lage arkivplaner har vært nødt til å forholde seg til

denne kommunale arkivskaperen. De har hatt flere særegne arkivserier, som f.eks. de såkalte rullene (store rulle og

mindre rulle), som er kontobøker med oversikt over alle myndlinger, deres midler og hvor de er plassert.

HISTORIKK OG FUNKSJON

Overformynderiet på landet går tilbake til 1770-tallet, men i
byene er det langt eldre. Norske Lov fra 1687 har bestem-
melser om overformynderne, men disse bygger igjen på be-
stemmelser fra eldre lovgivning og praksis. Kommunale over-
formynderier ble opprettet ved lov av 28.9.1857, som trådte
i kraft fra 1.1.1859. For landkommuner i Troms og Finnmark
først i 1899. Det var forskjellig lovgivning for by- og land-
kommuner fram til vergemålsloven kom i 1927. Lov om
vergemål for umyndige trådte i kraft 1. juli 1927, og gjelder
med en rekke endringer fortsatt.
Overformynderiets oppgave har vært å forvalte umyndiges

midler. Overformynderiet har utøvd forvaltningen selv og
gjennom oppnevnte verger. Det skal være et overformynderi
i hver kommune. Det er ikke tillatt å dele en kommune inn i
flere overformynderier, men det er lov at flere kommuner går
sammen om å benytte en felles formann på tvers av kommu-
negrensene. Det er også anledning til å ha felles sekretariat
for flere overformynderier. Overformynderiet består i ut-
gangspunktet av to overformyndere. Den ene av overformyn-
derne skal være forretningsførende, og den andre blir såkalt
kontrollerende.
I en del større kommuner har overformynderiet en fast

lønnet formann i tillegg til de to valgte overformynderne.
Om anledning til å ansette og lønne en fast formann, som
skal ha de samme egenskapene som en dommer, innvilges av
fylkesmannen, avhenger blant annet av forretningsmengden
og størrelsen på midlene som forvaltes der.

ARKIVMATERIALET

Arkivmaterialet etter overformynderiene kan ikke sies å være
voluminøst, men det er innholdsrikt og svært ensartet.
Arkivserier man støter på i forbindelse med ordningsarbeidet
er møteprotokoller, kopibøker, brevjournaler, dagbøker, store
rulle (hovedrulle), mindre (lille) rulle, bidragsprotokoll,
uskiftebok, protokoller over skifteutlegg, protokoller over
panteobligasjoner, kassabøker, avgangslister, klientarkiv, en
del korrespondanse og saksdokumenter, hele regnskap
samt regnskapsbilag.

Materialet skifter i løpet av 1970- og 1980-tallet karakter
fra å hovedsaklig bestå av innbundne protokoller til løsblad-
baserte løsninger, og mer bevart regnskap og korrespon-
danse. Regnskapet føres som regel av kommunens økonomi-
avdeling, og det brukes i dag elektroniske hjelpemidler til
dette. Som de fleste andre kommunale enkeltarkiv bærer
materialet preg av å aldri ha vært periodisert. Hyppige skifter
av forretningsførende overformynder har også ført til kaos-
lignende tilstander, og mange forskjellige systemer for sorte-
ring og oppbevaring.

ARKIVPLANLEGGING

Som del av arkivplanarbeidet skal overformynderienes arkiver
kartlegges og registreres. Overformynderiene er pliktige til å
følge arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Det
må derfor stilles like høye krav til organisering, rutiner og
oppbevaring som til andre kommunale arkivskapere. Mange
kommuner har i de siste årene derfor organisert overformyn-
deriet inn i sentralarkivet, og på denne måten sørget for at
de nødvendige arkivrutiner er kommet på plass. •
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Alle arkivinstitusjonene har dem. Stam-
gjestene. Lesesalsgjester som kommer til-
bake gang etter gang. De er de flittigste
brukerne av arkivet. Det er lokalhistori-
kere, forskere, slektsgranskere, og ofte
aktive og engasjerte pensjonister. Ernst
Lapin er en av dem, og nå har han sanne-
lig også fått en fot innenfor arkivet.

Etter at han ble pensjonist for et par
år siden har Lapin brukt mye tid på lese-
salen til Statsarkivet i Stavanger og IKA
Rogaland. Han har hovedfag i historie og
har arbeidet flere år i skoleverket, blant
annet en rekke år som rektor på Trones
skole i Sandnes kommune. Vi satt oss
ned med den aktive mannen for en kvikk
tête-à-tête.
– Hva holder du på med nå?
– Jeg er nesten ferdig med å skrive en

bok for utdanningsforbundet i Sandnes
om deres historie fra 1890 og frem til
1965. Jeg venter bare på noen siste opp-
lysninger fra Oslo.
Ellers så er det en del artikler jeg hol-

der på med. Jeg har nettopp skrevet en
om navnet til Sandnes. Det var en stund
diskusjon om å forandre navnet til Gand.
Det har vært kjekt å følge den prosessen
der. Samtidig holder jeg på med en artik-
kel om byvåpenet til kommunen.
Artiklene vil etter planen bli publisert i

årboken til Sandnes historie- og ætte-
sogelag.
Det er Sandnes det handler om. Lapin

er født og oppvokst i der og har et bren-
nende engasjement for byen og dens
historie.
– Sandnes er en ung by og har samtidig

vært en forholdsvis liten by. Dermed er
den nokså grei å få oversikt over, men på
slike i utgangspunktet halvstore eller små
steder har det ofte skjedd en enorm ut-
vikling som det er kjekt å følge.
– Hva slags arkivmateriale har du

brukt?
– Når det gjelder boken om utdan-

ningsforbundet, så har jeg stort sett
brukt skolearkivet til Sandnes. Spedt på
med litt aviser og annen litteratur. Dette
fordi arkivet til utdanningsforbundet
er tapt. Så jeg var nødt til å rekonstruere
alt som hadde skjedd via det kommunale
materialet.
Jeg har brukt både møtebøker og saks-

arkiv, men for det meste saksarkivet fordi
henvendelsene fra lærerlaget ofte var
skriftlige og arkivert der. Generelt vil jeg
og si at det er i saksarkivet du finner de
kjekke og spennende tingene; personlige
brev og notater. Men det er selvfølgelig
også mye arbeid å gå gjennom denne
typen materiale.

Servicen som gjestene får på lesesalen
er Lapin stort sett fornøyd med. Han
forstår at ressursene er knappe og at
publikumsbiten av virksomheten til arkiv-
institusjonene ofte blir nedprioritert i
konkurranse med andre gode formål.
Den pensjonerte rektoren har imidlertid
problemer med å forstå at det ikke er
flere gjester på lesesalen.
– Det forundrer meg. Lokalt har inter-

essen for historie økt betraktelig. På det
siste møtet til Historie- og ættesogelaget
i Sandnes var det sikkert 70 oppmøtte og
da var det Inge Særheim som snakket om
stedsnavn i Rogaland. Det betyr at folk er
interessert, men jeg kan ikke forstå hvor-
for folk ikke går til primærkildene. Hvor-
for sitter man stadig og ser på sekundær-
kilder?
Det er først og fremst her Lapin ser et

forbedringspotensiale for arkivinstitusjo-
nene. Moteordet "formidling" blir ikke
brukt, men svever likevel i luften.
– Man må være på hogget, og prøve å

gjøre arkivene kjent blant folk. Det gjøres
også en god jobb flere steder, men i dette
informasjonssamfunnet må man være
veldig bevisst på akkurat dette. Det er en
enorm konkurranse om folks oppmerk-
somhet.
– Hva vil du si er det mest spennende

INTERKOMMUNALT ARKIV I R OGALAND
T EKS T OG FOTO: TOR INGVE JOHANNESSEN

INTERVJUET:
ERNST LAPIN
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eller artige funnet du har gjort når du
har sett igjennom gamle bokser og proto-
koller?
– Det er alltid ting som kan være litt

spesielle. Det er jo egentlig det du leter
etter hvis du skal skrive noe.
Blant annet var det en veldig diskusjon

når skoleloven av 1892 ble innført. Spørs-
målet var om lærerne skulle ha anledning
til å ta i bruk korporlig avstraffelse på ele-
vene. På Stortinget endte man opp med at
kommunene skulle få velge selv. I Høyland
kommune var de veldig demokratiske til å
være på den tiden: de sendte ut et spørre-
skjema om saken til de forskjellige skole-
kretsene. Det viste seg at brorparten var
for korporlig avstraffelse, og muligheten
for slik straff ble dermed tatt inn i det
lokale skolereglementet.
– Er det en form for arkivmateriale som

du skulle ønske det var bevart mer av?
– Jeg skulle ønske at arkivene påtok seg

en jobb med å intervjue eldre mennesker.
Dette har skjedd delvis lokalt, men det har
ikke vært noe system på det. Sånn som det
er nå vil utrolig mye kunnskap gå tapt for-
di det er tilfeldighetenes spill som rår. Du
kan selv tenke deg alle de yrkene som har
vært, men som ingen lenger vet noe om.
En skulle ha intervjuet personer med den
aktuelle kunnskapen. Men det er jo bare

en
drøm,
og
siden du
spør så
drømmer jeg.
– Nå jobber du

litt for IKA i ny og ne,
hvordan skjedde det?
– Det var nærmest tilfeldig. Jeg som er

pensjonist har jo god tid. Jeg ble egentlig
pensjonist fordi jeg ønsket å jobbe mer
med historie. Det har vært en hobby og
interesse siden jeg var liten. Og jeg tenkte
som så at hvis dere hadde brukt for litt
hjelp, så kunne jeg godt bruke noe av ti-
den til det. Jeg spurte og dere hadde bruk
for meg.

Lapin har siden desember i fjor jobbet
noen timer i uken for IKA Rogaland med å
rydde og ordne i arkivet etter Sandnes
Energi. Det er kanskje ikke det mest spen-
nende materialet, men han klager ikke,
tvert i mot ser han ut til å like seg nede i
magasinet blant rullende reoler og hylle-
meter på hyllemeter med protokoller og
bokser.
– Det er utrolig kjekt å kunne være i

arkivet hvor kildene er. Sånn sett misunner
jeg dere i jobben.

Lapin
vil ikke si

at hans syn
på arkivet eller

arkivaren har en-
dret seg etter at han kom

inn på innsiden av arkivet, men han
har lagt merke til at ting er i endring i
arkivverdenen generelt. Det blir mer og
mer data.
– Jeg synes det er litt tragisk at så mye

blir 'digitalisert'. Jeg er litt redd for at den
menneskelige siden av arkivet, de person-
lige brevene eller hva det måtte være som
finnes i et arkiv, rett og slett forsvinner.
Jeg er redd for at du ikke finner men-
neskene igjen i all elektronikken. I så
måte tror jeg at verden og arkivene blir
fattigere.

Den engasjerte pensjonisten skal også
bidra på kontaktkonferansen til IKA
Rogaland som i år er i Sandnes. Han vil
da snakke om den lite kjente bybrannen
i Sandnes på slutten av 1800-tallet.
Du kan gjerne si at gjesten har blitt et
fast inventar. •
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EN VIRKELIG DRØM?
Dokumentet ligger i Hjartdal Helseråds saksarkiv.
Mottakeren av brevet kan umulig ha trodd sine egne
øyne når han eller hun åpnet konvolutten med den-
ne beskjeden inni. Vi får tro at vedkommende har
hatt stor glede av ekstrainntektene.

Av Sidsel Kvarteig

INNSYN I ELDRE KOMMUNALT ARKIVMATERIALE –

I KA TR OMS
T EKS T : FRØYD I S ANTONSEN

uproblematisk?
Av arkivlovens formålsparagraf går det fram at arkiv som har
kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder retts-
lig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon skal bevares
og gjøres tilgjengelig for ettertida.1) Gjennom ordning og ka-
talogisering av eldre og avsluttet arkiv legges det til rette for at
arkiv kan benyttes som kilder til forskning. Arkivinstitusjonene
ønsker nettopp at flere skal forske i kommunalt arkivmateriale.
Men det er selvsagt ikke fritt fram. Samtidig som lovverket

sikrer oss retten til å benytte eldre arkiv til nye formål, skal det
også ivareta og verne enkeltpersoner mot at sensitiv informa-
sjon blir gjort kjent. Arkivloven, forvaltningsloven, offentlig-
hetsloven og personopplysningsloven, samt en rekke særlover,
har bestemmelser som regulerer tilgang til arkiv og som samti-
dig gir enkeltmennesker og grupper nødvendig
beskyttelse.
Erfaringene våre viser at både lokalhistorikere og forvaltning

har liten kunnskap om framgangsmåte og lovverk når det skal
søkes om innsyn. I noen tilfeller har rådmenn gitt
lokalhistorikere generell tilgang til arkivmateriale basert på at
rådmannen som øverste administrative leder skal kunne gi en
slik tilgang – også til taushetsbelagt materiale. Det er videre
uklart for dem som har gitt slikt uhjemlet innsyn, hva som
kreves for å bli betegnet som forsker.
Dette aktualiseres særlig når det ønskes innsyn i arkivmateri-

ale fra perioden 1948-1971. Det vil si perioden hvor forvalt-

ningslovens krav om taushet på 60 år ennå ikke er falt, men før
offentlighetsloven trådte i kraft i 1971.
I journaler og registre med tilhørende saksarkiv som ble dan-

net på slutten av 1940-tallet og utover 1950- og 1960-tallet, er
det ikke skilt mellom offentlige opplysninger og sensitive opp-
lysninger som er underlagt taushet. For å få benytte arkivmate-
rialet til forskningsformål, må det derfor i mange tilfeller søkes
om innsyn, avhengig av omfang og forskingsmål. Det må søkes
om tilgang når arkiv inneholder opplysninger som er underlagt
taushet eller er unntatt offentlighet etter offentlighetslovens
bestemmelser.
Forvaltningslovens (1967) bestemmelser om taushet omtales i

§ 13. De fleste opplysninger som er underlagt taushet har en
varighet på 60 år, med unntak av adopsjons- og barnevernssa-
ker (100 år).2) Arkivmateriale eldre enn 1947 er forbi sperre-
grensen på 60 år.
I denne sammenhengen er det viktig å presisere at også for-

skeren har taushetsplikt. Dette innebærer at forskeren kan
bruke disse opplysningene som grunnlag for å trekke generelle
konklusjoner, men opplysningene kan ikke bringes videre på en
slik måte at de kan tilbakeføres til en enkelt person eller iden-
tifiserbare personmiljøer. 3)
Offentlighetsloven trådte i kraft i 1971. I lovens hovedregel

(§ 2) heter det at forvaltningens saksdokumenter er offentlige
så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov.
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Offentlighetsloven er ikke tilbakevirkende, men den er likevel ret-
ningsgivende. Det vil si at selv om loven ikke eksplisitt gir oss en rett
til innsyn i dokumenter før 1971, er det heller ingen ting som taler
for det motsatte.
Ny offentlighetslov vil tre i kraft fra 1.7.2008. I motsetning til gjel-

dende lov vil den nye loven også gjelde for dokumenter eldre enn
1.juli 1971, og vil da gi en lovbestemt rett til innsyn i eldre arkiv.
Departementet har følgt opp forslaget frå utvalet om at lova

også skal gjelde for dokument som er eldre enn 1. juli 1971. Som
følgje av dette foreslår departementet heimlar som gir Kongen
høve til å fastsetje særlege reglar om unntak og om korleis innsyn
skal bli gitt for å ivareta arkivtekniske omsyn når det blir opna for
innsyn i eldre arkivmateriale. 4)
Innsyn i eldre arkiv vil bli beskrevet i forskrift til ny offentlighetslov.

HVEM AVGJØR SØKNAD OM INNSYN?

Forskere kan få tilgang til taushetsbelagt arkivmateriale: Når det
finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for
andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltnings-
organ kan eller skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at
dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter § 13.5)
Søknad om tilgang til kommunalt arkivmateriale som omfatter

taushetsbelagte opplysninger skal gå via rådmannen til gjeldende
departement. Det vil si at hvis man som forsker søker innsyn i arkiv-
materiale som omfatter skole/utdanning skal søknaden vurderes av
Kunnskapsdepartementet. Gjelder søknaden flere kommunale saks-
områder kan det være slik at flere departement må uttale seg.
Søknader om innsyn i statlige arkiv i arkivdepot er lagt til Riks-

arkivaren og Arkivverket. Det ser ut til at samme ordning vil bli
gjort gjeldende for arkivmateriale med kommunalt opphav som
blir deponert hos et statsarkiv 6) etter avtale mellom kommunen og
det statlige arkivverket. Dette har blant annet bakgrunn i at Stats-
arkivet i Oslo kan bli depot for en del kommuner i Akershus.
I praksis vil det si at forskere som søker om innsyn i kommunalt
materiale i depot hos en kommunal arkivinstitusjon, må gå veien
om vedkommende departement (er), mens søknader om innsyn i
kommunalt arkivmateriale deponert hos et statsarkiv vil bli behand-
let i Arkivverket på linje med statlige arkiver. Det er da grunn til å
stille spørsmål om vurdering av innsynsforespørsler fra forskere og
andre bør delegeres til kommunale/fylkeskommunale arkivinstitu-
sjoner med depotfunksjon. Dette vil legge forholdene enda bedre
til rette for forskning i kommunalt arkivmateriale. •

Fotnoter:
1) Arkivloven § 1 Føremål
2) Barnevernssaker er taushetsbelagt i 100 år jf. § 10 i
forvaltningsforskriften av 15.12.2006

3) Tor Breivik, artikkel i Arkheion 1/2006, Tie er gull s.10
4) Ot.prop, nr. 102 (2004-2005) Om lov om rett til innsyn i
dokument i offentleg verksemd (offentleglova), s.89

5) Forvaltningsloven § 13d
6) Korrespondanse mellom Riksarkivet, Kultur- og
kirkedepartementet og Justisdepartementet om
Riksarkivarens fullmakt til å treffe vedtak etter
forvaltningslovens § 13 d
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Til tross for navnet er ikke Stiftelsen Arkivet et arkiv. Stiftelsen
ble etablert etter sterk folkelig mobilisering for å sikre at det
gamle statsarkivet som en gang hadde fungert som Gestapo-
hovedkvarter under krigen, ikke ble solgt på det åpne marke-
det, men etablert som senter for historieformidling og freds-
bygging. Dette sterke folkelige engasjementet har vært av-
gjørende for den rivende utviklingen som har skjedd siden.
Et liknende folkelig engasjement vil naturligvis ikke et kom-
munalt arkivdepot ha som utgangspunkt. Men kanskje vil
folks engasjement kunne vekkes og kanaliseres inn i institu-
sjonen hvis arkivet utad har lokalhistorie som fokus?
Nøkkelordet for å få dette til er samarbeid. Sammen med

dedikerte enkeltpersoner, lokale historielag eller andre
enkeltgrupper, kan man finne gode prosjekter å samarbeide
om. Kanskje kan historielaget stille med gratis arbeidskraft
for å skanne en viktig arkivserie eller et fotoarkiv? Åpne

kveldsarrangementer kan også trekke mange mennesker til
arkivet dersom vinklingen og man samarbeider med en
etablert organisasjon. Og det behøver jo ikke være slik at alt
som fortelles eller vises fram på en lokalhistorisk kveld må
hentes fra arkivet. Har noen laget en spennende bok om
”gamledager”, så la den bli lansert på deres arkiv!
Bøker går det også an å gi ut selv – i samarbeid med andre.

Siden 2001 har Stiftelsen Arkivet gitt ut 10 bøker på eget for-
lag, og vår erfaring er at lokalhistoriske bøker selger godt. I
tillegg til bøkenes egenverdi, har de dermed gitt institusjonen
en pen ekstrainntekt, men også en sterkere posisjon i folks
bevissthet. Kanskje vil det være imot vedtektene for et inter-
kommunalt selskap å drive forlag på si, men gøy (og en del
arbeid) er det!
Det er naturligvis viktig med en god dose samarbeidshold-

ning for å bli regionens lokalhistoriske senter, men det hjelper

ST IFTELSEN ARKIVET
T EKS T OG FOTO: BJØRN TORE ROSENDAHL

Kan et kommunalt arkivdepot ta rollen som regionens lokalhistoriske senter?

Og ønsker arkivet å ha en slik rolle? I så fall kan kanskje noen av grepene

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand har gjort være av interesse.

KOMMUNALT ARKIVDEPOT
– ET LOKALHISTORISK SENTER?
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lite dersom det aldri er midler til å følge dette opp.
Budsjettet settes gjerne opp lenge før de gode idéene pop-
per inn. Derfor kan det være lurt å ha en egen og litt roms-
lig post som f.eks. kan kalles prosjektutvikling. Det gir
handlingsrom og fleksibilitet når den lokale historielags-
lederen banker på døra med et spennende prosjekt. Blir
man møtt med velvilje, og noen midler i tillegg, blir arkiv-
institusjonen fort stedet man går for å samarbeide.
Skolen er en annen aktør som mange arkivinstitusjoner

allerede har utviklet et godt samarbeid med. I Kunnskaps-
løftets lærerplaner for historie er det svært sentralt at
elevene skal lære å jobbe og tenke som historikere. Da må
den lokale arkivinstitusjonen være det perfekte sted å lære
dette! I tillegg til læreplanlinken, gir den kulturelle skole-
sekken arkivene en gylden mulighet å komme i kontakt
med skolene på. Også her kan samarbeid med andre aktører
være nyttig. Ikke alle tilbudene må ha arkiv som hoved-
fokus. Hovedsaken må være at elevene får se bredden av
bruksverdien til arkivene. F.eks. kan en forfatter arrangere
skrivekurs på grunnlag av utvalgt arkivmateriale.
Til sist vil jeg nevne en målgruppe som kanskje ikke så

mange kommunale arkivinstitusjoner har satset mye på;
studentene. Stiftelsen Arkivet tildeler årlig tre mastergrad-

stipender til studenter som skal skrive om de temaene som
vi mener er viktige å sette på dagsorden. Kanskje kunne
arkivinstitusjoner hatt et likende tilbud til studenter som vil
bruke arkivene i sine MA-oppgaver? Det vil kunne gi fin
oppmerksomhet rundt institusjonen og dens arkiver, og i
dessuten kommer man i kontakt med de mange lovende
akademikerne som er i starten av sin yrkeskarriere. Dersom
institusjonen ikke har midler til dette, koster det lite å
publisere forslag til MA-oppgaver basert på kommune-
arkiver. Dette vil mange studenter være interessert i.
Flere arkivinstitusjoner får stadig vekk besøk av både

historie- og lærerstudenter, på omvisning. Her har institu-
sjonene en unik anledning til å gjøre noe mer ut av et
besøk, ved f.eks. å lage et seminar som kan være faglig
relevant og nyttig. For arkiver er så mye mer spennende
enn kun en vandring mellom rullereoler – men det er det
jo ikke så mange som vet. •



22 Arkheion - 1#2008

SJØFARTSUTSTILLINGEN
MED «ARKIVSKUFFER»

Hele 250 personer kom til utstillingsåpningen lørdag 17.11.07.
Utstillingen om Aust-Agders sjøfartshistorie er konsentrert
rundt syv hovedtemaer. Hvert tema presenteres ved tekst,
bilder, gjenstander og arkivmateriale. Hovedfokus er på over-
sjøisk skipsfart i perioden 1650 – 1914, og sentralt står sjøfartens
viktige betydning for Agder og hvordan denne næringen på-
virket øvrig næringsliv, samfunnsliv og kultur.

SAMARBEID MELLOM ARKIV OG MUSEUM

I arbeidet med denne utstillingen har arkivavdelingen deltatt i
produksjonen helt fra begynnelsen. Dermed skiller utstillingen
seg fra andre museumsutstillinger ved bruk av arkivmateriale.
Vi har forsøkt å finne en løsning på hvordan man kan lage en
utstilling som inkluderer både arkiv og museum. I tillegg til
gjenstander, arkivmateriale, tekst og bilder belyses temaene
også ved bruk av lydkulisser, luktbeholdere (tjærelukt), en kino
med et 9-minutters billedspill og mp3-spillere som besøkende
kan låne for å høre spennende fortellinger og sjømannssanger
mens de ser utstillingen.

ARKIVSKUFFER

Utfordringen i forhold til arkiv var å finne en løsning på hvor-
dan vi kunne stille ut originalt arkivmateriale i lang tid uten å
skade arkivstykkene eller å gi publikums tilgang til arkivene. Til
hvert hovedtema i utstillingen er det opptil fire ”arkivskuffer”
med originalt arkivmateriale. Løsningen med skuffer ble valgt
for å minske mengden lys arkivstykket blir utsatt for. Publikum
trekker ut skuffen når de ønsker å se på innholdet som er luk-
ket og sikret. Alle skuffene er dekket innvendig med aktivt kull
(ser ut som sort filt) som absorberer eventuelle skadelige gasser
som vil oppstå i det lukkede rommet. Arkivstykkene ligger
stabilt i skuffene i spesialtilpassede vugger av plexiglass, og

skuffene er sikret med plexiglass på toppen. Tekst på plexiglas-
set forteller historien om arkivstykket og det setter det inn i
sammenhengen i utstillingen. På denne måten kommer arkiv-
stykkene frem på sine egne premisser. Om publikum ønsker å
studere arkivstykkene på lesesalen er det mulig å ta de midler-
tidig ut fra utstillingen for bruk av lesesalsgjestene, eller
eventuelt fremstille en kopi for lesesalsbruk.

NYTT SAMSPILL

Det har vært veldig spennende å jobbe sammen i en prosjekt-
gruppe der både museums-, arkiv- og formidlingsavdelingen
har jobbet tett sammen i over 2 år. Med dette samarbeidet har
vi forsøkt å lage en utstilling som inkluderer arkiv på sine egne
premisser, gjenstandene får økt fokus i en mer symbolistisk
presentasjon og samtidig bruke moderne former som film, lyd
og lukt. I dette samspillet får vi frem et bredere spekter av
kilder, formidlingsformer og innfallsvinkler til kunnskap og
innsikt. Barna er også ivaretatt i utstillingen. De kan følge skips-
kattens vandring mellom små kikkhull som inneholder ulike
overraskelser. •

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T EKS T : INGE MANFRED BJØRL IN

Sjøfartsutstillingen ”Contrari vind” ved Aust-Agder kulturhistoriske senter viser originalt arkivmateriale

sammen med gjenstander, tekst, foto, lyd, film og lukt for å fortelle landsdelens sjøfartshistorie.

”Lille Je”: I denne arkivskuffen kombineres originale brev fra
kapteinen ”Lille Je” hjem til reder Prebensen da han var på reise til
England med bilde av kapteinen og skuten hans i skuffen, og tekst
om reder Prebensen på veggen. (Foto: Tore Knutsen, AAks)

HOVEDTEMAER I ”CONTRARI VIND”

• Hovedtrekk i utviklingen 1500 til 1900
• Varer og handel
• Rederen
• Skipsbygging og teknologiske endringer
• Sjømannens landskap
• Kysten som impulssenter
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ØSTFOLD
INTERKOMMUNALE ARK IV S E L S KAP

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:
www.ika-ostfold.no

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

DEPOT
Styret vedtok på sitt møte 25.02.08 mandatet for prosjektet: Opprettelse av arkivdepot.
Det ble også oppnevnt en referansegruppe, en styringsgruppe og en prosjektgruppe. I prosjekt-
gruppen vil det sitte to representanter fra styret, direktøren for Østfoldmuseet; Gunn Mona
Ekornes, fra IKA Østfold deltar: Lene-Kari Bjerketvedt og Vigdis Bjørnstad. Prosjektgruppen vil be-
gynne sitt arbeid etter at representantskapet har valgt nytt styre på sitt møte 17. april d.å.

KURS
Kurset for arkivarer uten formell utdannelse innen arkiv fortsetter med sin 4. samling den 29. mai
og den 5. og siste samlingen vil bli avholdt 18. juni 2008.
Den 26.-27. august vil arkivlederne i eierkommunene bli invitert til et kurs i presentasjonsferdig-
heter. Kursholdere vil være: Jan Marberg og Solveig Grotterød. På dette kurset er det plass til 12
deltakere og vi regner med rift om plassene til disse to spennende og interessante dagene. Mer
informasjon om kurset blir sendt ut i god tid før sommerferien.

ARKIVLEDERFORUM
Det vil bli arrangert Arkivlederforum den 22. mai og den 6. november.
Vi oppfordrer arkivlederne til å melde inn tema og ønsker om saker som vi kan diskutere på begge
samlingene. Hvilke tema som skal diskuteres vil bli sendt ut til deltakerne på forhånd slik at alle kan
få forbredt seg. Nærmere invitasjon med agenda kommer når datoene nærmer seg.

FELLES ARKIVLØSNING FOR KOMMUNENE I HEDMARK OG OPPLAND
Fra 1.1.2008 er IKA Opplandene en realitet. Medlemskommunene omfatter kommuner fra både
Hedmark og Oppland. Arkivsamarbeidet er formalisert med hjemmel i kommunelovens § 27 a, der
IKA’et ikke framstår som et eget rettssubjekt. Det hele er et resultat av et samarbeid mellom styret
i rådmannsutvalget i Oppland og KS-Oppland. Det har vært lagt tilgrunn som en forutsetning at
IKA -samarbeidet skal basere seg på, og bygge videre på Fylkesarkivet i Oppland med hensyn til
lokaliteter, bemanning og kompetanse. Til nå er følgende kommuner med i samarbeidet:
Lillehammer, Lunner, Jevnaker, Øyer, Ringebu, Sør Fron, Vestre Slidre, Kongsvinger, Våler, Grue, Vågå,
Åmot, Nord Fron, Vang, Åsnes, Engerdal, Stor-Elvdal, Sør-Odal, Gjøvik, Sør-Aurdal, Gausdal, Gran,
Dovre og Trysil. I løpet av 2008 vil trolig ytterligere kommuner slutte seg til samarbeidet: Sel, Nordre
Land, Øystre Slidre, Nord Aurdal, Etnedal, Alvdal, Tynset, Rendalen, Søndre Land.

ARKIVDEPOT
I forbindelse med en felles arkivløsning for Hedmark og Oppland vil det bli behov for mer depotplass,
så i disse dager utvider derfor Fylkesarkivet magasinkapasiteten med ca 5 000 hyllemeter. Samlet
kapasitet vil da ligge i underkant av 10 000 hyllemeter.

DELTIDSSTUDIE I ARKIV OG INFORMASJONSFORVALTNING
I januar 2008 falt sensuren for det første 33 studentene som har gjennomført 1. emnet av studiet:
Elektroniske arkiver – muligheter og utfordringer, gir 15 studiepoeng. 31 studenter er godt i gang
med emne 2: Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver.

PERSONALNYTT
Dagmar Buen har utvidet sin stilling som arkivar fra 50 til 80 %. Gjeldende fra 1.1. 2008.

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, Lunner,
Jevnaker, Øyer, Ringebu, Sør Fron, Vestre
Slidre, Kongsvinger, Våler, Grue, Vågå,
Åmot, Nord Fron, Vang, Åsnes, Engerdal,
Stor-Elvdal, Sør-Odal, Gjøvik, Sør-Aurdal,
Gausdal, Gran, Dovre og Trysil.
Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvol
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk
behandlingsenhet i Oppland
Forsvaret (Utdannings- og kompetanse-
senter for hærens samband, SBUKS)
Annet: Norsk fredssenter



AUST-AGDER
KULTURHISTORISKE SENTER,ARKIVET

PERSONALNYTT
Vi har ansatt to nye personer i arkivavdelingen siden sist. Sigrid Kristine Mykland Marvik og Gaute Chr. Molaug
er begge ansatt som arkivarer/rådgivere. Den ene stillingen var ledig etter Gro S. Nilsen som sluttet hos oss i
høst, og den andre stillingen er nyopprettet. De skal begge i hovedsak jobbe med kommunearkiver, men vil
også ha ansvar innen formidlingsoppgaver og privatarkiv.

SAK/ARKIV-SYSTEMER
AAks har siden november i fjor vært involvert som prosjektleder i fellesanskaffelse av nytt sak/arkiv-system til
Arendal kommune, Grimstad kommune, Froland kommune, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkes-
kommune. For de tre kommunene og Aust-Agder fylkeskommune inngår dette i en storsatsing på felles datasy-
stemer, felles IKT-tjeneste og etablering av en omfattende innbyggerportal samt en ansattportal.

PROSJEKTER
Vi har fått støtte fra ABM-utvikling til et prosjekt for formidling av kultur- og naturhistorie basert på arkivma-
teriale som videoproduksjoner i avdankede hvitevarer (junkboxer) på rockefestivalen Hovefestivalen 2008. Vårt
fotoprosjekt med digitalisering og bevaring av fotosamlingen fortsetter gjennom året.

SEMINARER OG KURS
Før jul arrangerte vi kurs sammen med IKAVA, og med kursholder fra IKA Rogaland, for egne ansatte og våre
medlemskommuner om den nye offentlighetsloven. Nye kurs er under planlegging. Den 6. mai er det planlagt
kurs i den nye offentlighetsloven i Evje kommune, og vi regner med å holde flere slike kurs utover året.

I N T E RKOMMUNALT ARK IV FOR
BUSKERUD , VE S T FOLD OG TE L EMARK I K S

IKA KONGSBERG
NYE KOMMUNER
Fra nyttår har 6 kommuner søkt om å bli medeiere i IKA Kongsberg. Det er Ål og Hol kommuner i
Hallingdal, Telemark fylkeskommune og Kviteseid, Bø og Sauherad kommuner i Telemark. Vi venter spent på
den formelle behandling av søknadene.

STRATEGIPLAN
En ny strategiplan for IKA Kongsberg er under arbeid. På et fellesmøte med Styret og de ansatte før jul kom
vi frem til visjonen ”IKA Kongsberg - en kilde til kunnskap” som ledestjerne for utviklingen. Strategiplanen
skal konkretisere denne visjonen.

REPRESENTANTSKAPSMØTE
Årets representantskapsmøte blir den 23. april.

ARKIVLEDERSEMINAR
Den 21.-22.mai vil vi arrangere årets arkivlederseminar. I år er det Asker kommune som er vertskommune. Vi
er spesielt glade for å få med oss professor Ruth Fjeld som ga oss et flott innlegg om språk og språklige bar-
rierer på KAI-konferansen i høst.

ABM-PROSJEKT
Sidsel Kvarteig har fått midler til IKA Kongsberg fra ABM-utvikling til å gjennomføre et prøveprosjekt med
tittelen ”Arkivminner”.

PERSONALE
Anne Magnussen er fra 1. mars fast ansatt som sekretær i 80 % stilling.

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

Sigrid K. Mykland Marvik, arkivar/rådg.
Gaute Chr. Molaug, 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, Lillesand, Risør,

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

Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg

Tlf.: 32 76 40 20
E-post: postmottak@ikakongsberg.no

Internett: www.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, Hol, Hole,
Hurum, Lier, Nedre Eiker, Nes, Nore og

Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal,
Øvre Eiker, Ål, Andebu, Hof, Horten,
Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re, Sande,

Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Bø, Fyresdal,
Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Nome,

Notodden, Porsgrunn, Sauherad, Seljord,
Siljan, Tinn, Tokke, Vinje, Asker,

Buskerud fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
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Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf: 51 50 12 83 Faks: 51 86 11 40
E-post: epost@ikarogaland.no
Internett: http://www.ikarogaland.no

Personale:
Anne-Lise Kirkerud, 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

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
Maria R. Braadland, prosjektmedarb.
Tlf: 38 14 551 91
Anette Askedal, prosjektmedarb.
Tlf: 38 14 55 91

Medlemskommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Songdalen,
Søgne, Vennesla,
Åseral, Vest-Agder fylkeskommune

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

VEST-AGDER
ARKIVSENTER SØR
Statsarkivet i Kristiansand og IKAVA har lenge hatt et godt samarbeid. Dette ble tydelig da vi for ti år si-
den flyttet sammen i nybygget i Kristiansand og ytterligere tydeliggjort med åpningen av felles lesesal
samtidig med åpning av det interkommunale depotet i 2006. For å markere samarbeidet og for å utvikle
det videre har vi tatt i bruk navnet ”Arkivsenter sør”. Navnet skal brukes på bygningen begge holder til i,
det skal brukes når institusjonene har felles prosjekter, og på vårt felles nettsted www.arkivsentersor.no.
Det er også satt ned en komité for å planlegge feiring av tiårsjubileet for åpning av bygningen og for å
markere det nye navnet.

MER BARNEVERNSGRANSKING I VEST-AGDER
Kristiansand kommune har tidligere gjennomført gransking av situasjonen for personer som har vært i
kontakt med barnvernet i kommunen siden 1950-tallet frem til slutten av 1970-tallet. Nå er det satt ned
et Erstatningsutvalg som skal bistå med utbetaling av erstatning fra alle kommunene i Vest-Agder til de
som opplevde overgrep i sin kontakt med barnevernet. Det er også opprettet nok et utvalg,
Granskingsutvalg II, som skal ta for seg forholdene for personer som har vært plassert i barnehjem eller
skolehjem i Aust-Agder og i Vest-Agder. Alle kommunene i Vest-Agder har sagt seg villige til å delta i det-
te arbeidet. Vi venter oss en god del arbeid med disse to utvalgene i årene som kommer.

FORMIDLINGSPROSJEKTER
I 2008 fortsetter vi turneen med den kulturelle skolesekken, mer enn 250 nye elever venter på oss.
Opplegget skal også inn i skoleåret 2008-2009. Det store prosjektet Lokalarkiv i bibliotek går mot avslut-
ning og evaluering, men vi kan si allerede nå at vi ønsker å fortsette med Arkivbussen i en eller annen
form i fremtiden. Vi har hatt stor respons og oppmerksomhet rundt IKAVA og arkivene fra en rekke ulike
brukergrupper og vi har fått oss uvant mye medieoppmerksomhet.

IKA

KURS OG KONFERANSER
Vi har avholdt kurs om kommunale samarbeidsordninger og arkiv i november og om den nye offentlig-
hetsloven i desember 2007. Det ble grunnkurs i mars d.å. Kontaktkonferanse for eierkommunene var også
i mars, på Gamlaværket i Sandnes, med 20 deltakere i tillegg til IKA Rogaland, Torleif Lind fra IKA
Kongsberg foreleste om fagsystemer og elektronisk sak/arkivsystem.

NETTVERKSGRUPPER
Nettverksgrupper hvor deltakerne arbeider med arkivplan.no har vist seg å være så vellykket at vi har
startet en ny gruppe i Nord-fylket fra nyttår. Det er under planlegging å starte en gruppe i
Dalaneregionen i løpet av våren.

PERSONALNYTT
Ernst Lapin er engasjert en dag i uken med å ordne Sandnes e-verk. Ernst begynte hos oss i desember.

DIVERSE
Vi har i skrivende stund to ungdomsskoleelever som er hos oss i arbeidsuken.

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

ROGALAND IKS



BERGEN BYARKIV

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/

organisasjonsenhet/byarkivet/
http://www.oppslagsverket.no

Personale:
Administrasjon:

Arne Skivenes, byarkivar
Marit Andersen, konsulent

Avd. Moderne arkiv:
Karin Gjelsten, fagsjef

Jan Tore Helle, rådgiver
Phat Di Duong, spesialkonsulent
Nina Klæboe, spesialkonsulent
Stig Narve Brunstad, rådgiver

Sedef Sicakkan, rådgiver
Bjarne Medbye, rådgiver

Avd. Sentralarkivet:
Ann O. Gjerde, arkivleder
Grethe Andersen, fagleder

Nina Buene, konsulent
Marita Eide, konsulent
Yngve Eknes, konsulent

Grethe Espedal (perm), konsulent
Rune Gjerde, fagleder

Roar Flagtvedt, konsulent
Elisabeth Håvåg, konsulent
Mona Johnsen, konsulent

Brith Kvale, fagleder
Sigrund E. Lill, konsulent

Tina Lindstrøm, konsulent
Geir Madsen, konsulent

Liv Meyer, fagleder
Inger Johanne Rene,, fagleder

Astrid Skarsvåg. konsulent
Anne-Marie Vatle Tangen, konsulent

Bente Toft, konsulent
Vidar Woldseth, konsulent
Vikarer ved Sentralarkivet:

Morten Dyrdal, Øyvind Grønner
Foto og digitalisering:

Anne Louise Alver, avdelingsleder
Avd. Formidling og publikumsbetjening:

Mona Nielsen, avdelingsleder
Åsta Vadset. arkivar

Marit Haugland, konsulent
Edna Olaug Kallset, rådgiver

Grete Fjeldtvedt, rådgiver
Ragnhild Botheim, rådgiver

Ingfrid Bækken, rådgiver
Avd. Depot og katalog:

Knut Geelmuyden, avdelingsleder
Birgit Stølen, rådgiver

Aslak Wiig, fagkonsulent
Erik Hillestad, konsulent
Paul Lossius, bokbinder

Per Meyer, typograf
Bjørn Borlaug, saksbehandler

Sondre Hess, registrator
Tiankham Johannesen, renholder

Avd. Privatarkiver/LAB:
Terje Haram, avdelingsleder

Birger Haugdal, arkivar
Prosjektmedarbeidere:

Knut Skeie Aksdal, Oddbjørn Berntsen,
Morten Sverre Jenssen, Bjørn R. Jahnsen,
Charles Grande, Lars Bostrøm Johansen,

Ine Merete Baadsvig, Olav A. Mjelde,
Kristin Tvedt Brekke, Kjerstin Kragseth,

Benedicte Skjerping, Torgeir Aase, Lisbeth
Larsen, Ulv Tore Skaar

Sivilarbeidere: Audun Reigstad26

OMLEGGING AV NETTSIDER, NY NETTADRESSE
Bergen kommune har de siste månedene lagt om hele sin internettstruktur. All kommunal informasjon
er nå samlet i en felles portalløsning, der det skal være mulig for publikum å finne de tjenester de er ute
etter, uten å måtte vite hvem som har ansvaret for dem. Hovedgrepet dreier seg derfor om tjenester og
emner. Organisasjon er også et oppslag, men underordnet hovedstrukturen. Byarkivets tjenester og
emner kan derfor finnes forskjellige steder. Men byarkivet kan også som før finnes som egen organisa-
sjon med samlede sider. Sidene våre har fått helt ny layout i tråd med portalens felles uttrykk, og ny
adresse: www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/byarkivet. Denne gjelder inntil ny beskjed blir
gitt (det kan hende man vil velge en enklere struktur). Alt er ikke helt på plass slik vi ønsker det, og vi
kommer til å jobbe mer med nettsidene fremover gjennom en utvidet redaksjonsgruppe.

ASTA 5
I slutten av januar la vi om til Asta 5, etter lengre tids forberedelser. Omlegging og konvertering gikk
greitt, og vi har hatt alle brukerne på opplæring.

LOKALUTVIDELSER
Vi har inngått leieavtale for to etasjer (tils. 936 kvm, derav 250 til magasiner) i den gamle tapperi-
bygningen som ligger vegg i vegg med nåværende lokaler. Her skal vi bygge opp ny digitaliseringsenhet
og lokaler for ordningsprosjekter. Det er også aktuelt å flytte Sentralarkivets byggesaksgruppe til disse
lokalene. Det er et ønske om å flytte hele Sentralarkivet til Hansaanlegget, men dette er pt ikke god-
kjent.

SKOLEARKIVER
Byrådsavdeling barnehage og skole har satt av et betydelig beløp for å klargjøre arkiver fra skoler og
barnehager for avlevering til byarkivet og et større prosjekt rundt dette vil pågå både dette og neste år.

STYRKING AV AVD FOR MODERNE ARKIV
Det er under etablering en felles digitaliseringsenhet for Bergen kommune ved Byarkivet. Det er opp-
rettet tre nye stillinger for dette. Enheten skal holde til i nye lokaler i nabobygningen vår. Lokalene skal
stå ferdig til sommeren, og da starter også de første prosjektene. Digitalisering av det store byggesaks-
arkivet (ca 1500 hyllemeter) er den første og største utfordringen. Dette prosjektet finansieres hoved-
sakelig fra Etat for byggesak og private planer, men administreres av den nye enheten. Et annet prosjekt
som starter nå er sentrale serier fra oppmålingsarkivene.
Avd. for moderne arkiv har overtatt ansvaret for kommunens billedarkivsystem, BKBilde, fra Avd for AV
og digitalisering, som er under omstrukturering.

SENTRALARKIVET EGEN AVDELING
Sentralarkivet i Bergen kommune står nå foran flere utfordringer, som periodisering, overgang til hel-
elektronisk arkiv, flytteforberedelser med mer. Vi teller i dag 25 personer inkludert vikarer/engasjement
og vi har alle har travle dager.

Fra ca 1.oktober ble Sentralarkivet egen avdeling under byarkivaren og arkivleder deltar i byarkivets
ledergruppe. Arkivleder rapporterer direkte til byarkivaren og Sentralarkivet blir med dette mer synlig.

Sentralarkivet har fortsatt som mål å bli et sentralt arkiv for hele Bergen kommune. Vi har i dag god
arkivfaglig kompetanse, og vi vil også i 2008 ha fokus på kompetansehevende tiltak og godt samarbeid
med de enheter vi betjener. Et stabilt og kompetent personale er viktig for videre utvikling.

STYRKING AV AVD FOR FORMIDLING
Gjennom omdisponeringer har vi kunnet styrke bemanningen ved formidlingsavdelingen med 2,5 års-
verk, noe som betyr mye for kvaliteten av tjenestene våre. I tiden fremover skal vi bl.a. arbeide med
videreføring av skoleformidlingsprosjektet. Ellers danner Mangfoldsåret en tematisk ramme rundt
Byarkivets formidlingsvirksomhet i år.

BUDSJETTPROBLEMER OG ABM-UTREDNING
I sin budsjettbehandling i desember gjorde Bystyret et uventet og dramatisk vedtak da det frøs samtlige
midler på byarkivets investeringsbudsjett inntil en felles ABM-plan for Bergen kommune er behandlet.
Det ble gjort unntak for enkelte prosjekter relatert til digitalisering, men det har vært arbeidssomt å få
disse utløst. Vedtaket kan få store konsekvenser for tjenestetilbud og utviklingsarbeid, men vi håper at vi
skal få gjort overgangen fra prosjekt til drift på de viktigste områdene, slik planen var. Arbeidet med
ABM-planen starter opp omtrent når disse linjer skrives. Vi går inn i det med en konstruktiv holdning,
men hadde nok håpet at rammene omkring dette skulle være noe annerledes.
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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
Arkivet etter Askøy kommune i tidsrommet 1918 – 1970 er no under ordning. Arbeidet vil etter planen
vera sluttført våren/sommaren 2008. Arkivet etter Hamre kommune, som etter 1964 vart ein del av
noverande Osterøy og Lindås kommunar, er henta inn for ordning og katalogisering. Arbeidet vil etter
planen vera sluttført våren / sommaren 2008. Etter kvart som arkivkatalogane vert ferdigstilte, vert desse
lagde ut på vår heimeside. Sjå www.ikah.no under eldre arkiv.

ARKIVPLAN / ARKIVDANNING
Vi deltek for tida i fleire arkivplanprosjekt. Os kommune er ein av kommunane som har starta eit stort
arkivplanprosjekt. Dei har etter modell frå Osterøy tilsett ein person over to år som skal arbeide mellom
anna med kartlegging og førebuing til elektroniske arkiver. Osterøy kommune er i ferd med å avslutte sitt
toårige prosjekt. No gjenstår overgang til drift og evaluering av arbeidet. Ellers er ei rekkje kommunar og
opptekne med oppgradering av sak arkiv system, samt integrasjon mot fagsystemer. Vi deltek og i desse
samanhangane. Utviklinga den siste tida tyder på at kommunane har vorte flinkare til å setje av ressursar
til arkivplanarbeidet og arkivdanningsarbeidet. At fleire føl Osterøy sitt eksempel og opprettar prosjekt-
stillingar som konkret skal arbeide med arkivdanning er eit eksempel på dette.

PERSONALNYTT: Øyvind Olsen er tilsett som ny IKT-arkivar etter Jan Tore Helle, som slutta i desember 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
Øyvind Olsen, rådgjevar
Tlf. 55 30 60 92
E-post: oyvind.olsen@ikah.no
Randi Krüger, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 97
E-post: randi.kruger@ikah.no
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 93
E-post: aase.stroemme@ikah.no
Rune Lothe, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 90
E-post: rune.lothe@ikah.no

Deltakarkommunar
Askøy, Austevoll, Austrheim, Bømlo,
Eidfjord, Etne, Fedje, Fjell, Fitjar, Fusa,
Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad,
Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen,
Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger,
Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang,
Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden
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DEPOT: Det er 22 kommunar som har tilknytta seg depot for papirarkiv. Vi er nå i ferd med å utvide
arkivdepotet med 1300 hm. Depotutvidinga vil vere ferdig i løpet av våren og IKAMR vil då disponere
om lag 5000 hyllemeter.

ARKIVDANNING: Samtlege kommunar så nær som to har teke i bruk arkivplan.no og dei fleste prosessane
som vedkjem arkivdanning vert knytta opp mot dette verktøyet. IKAMR held kurs og deltek i møter der
overgang til fullelektronisk arkivering- og sakshandsaming er hovudtema.

ELDRE ARKIV: I samband med utviding av arkivdepot vil det bli henta inn eldre arkiv frå kommunane
Averøy, Hareid, Eide, Rauma, Frei og Fylket.

PROSJEKT: IKA har prosjektleiaransvaret for Arkivplan.no. I tillegg er vi inne i andre året i eit 2 årig
privatarkivprosjekt støtta av fylket, 25 kommuner og ABM-u. Vi er også deltakara i eit ABM-u støtta
prosjekt om formidling av arkiv i folkebiblioteka.

KULTURNETT: Kulturnett MR fått tilskudd fra ABM utvikling til prosjektet; ”Forhistorie og eldre historie
på nett”. Haram er valgt ut som pilotkommune i prosjektet.
I tillegg har vi prioritert å besøke samtlige kommuner i Møre og Romsdal og fronte kulturnett. Dette
gjøres i tett samarbeid med Kulturavdelinga i fylket og fokuset er på Kulturminneåret 2009.
Kulturnett MR deltar fortsatt som samarbeidspart i prosjekt ”Verdensarv” i Geiranger. Vi har også et
sterkt fokus på å få mer informasjon inn i våre databaseløsninger. Dette gjøres i nært samarbeid med
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

PRIVATARKIV
IKA er koordinator for privatarkiv i fylket. Det er stor fokus på å få etablert ei fast ordning for private
arkiv. Som ein del av dette arbeider IKA med å få etablert ei arkivordning for maritime og marine
næringar i Møre og Romsdal. Det skjer i nært samarbeid med fleire partar. Næringslivet viser stor
interesse for dette for å sikre at dokumentasjon av verksemd basert på ressursane i havet vert sikra.
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MØRE OG ROMSDAL IKS

Adresse hovudkontor IKAM&R:
Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 13 44 40 Faks: 70 13 44 41
e-post: postmottak@ikamr.no
Heimeside: http://www.ikamr.no/
Adresse avdelingskontor:
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: 70 13 44 40 / 45
E-post: maria.fausa@ikamr.no

Medlemskommunar:
Aukra, Aure, Averøy, Eide, 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 fylkeskommune
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TRØNDELAG IKS
IKA Trøndelag er et interkommunalt selskap eid av 34 kommuner og de to trønderske fylkes-
kommunene. 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
IKA Trøndelag vil i løpet av februar, mars, april og mai arrangere fem arbeidsseminar i den
web-baserte arkivplanen. For våre øvrige kurs og tilbud ligger det informasjon på våre
hjemmesider.

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks

Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebroG)
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

IKA NESTE?
Formannskapet i Trondheim kommune går inn for at Trondheim kommune søker medeierskap i IKA
Trøndelag. Bystyret vil i sitt møte 28.03.2008 fatte endelig vedtak om man skal søke slikt medeierskap.
Eventuell søknad vil behandles i IKA-Trøndelags representntskapmøte i slutten av april. Ønske om
medeierskap utviklet seg som et resultat av at Trondheim kommune måtte finne løsninger for utfor-
dringene rundt elektroniske arkiv og depot for disse.

Stillingen som ny enhetsleder etter Hans Frederik Selvaag er lyst ledig og prosessen rundt tilsetting er i
gang. Vi håper i neste nummer av Arkeion å kunne presentere den nye enhetslederen.

Internposten i Trondheim kommune er ikke lengre under paraplyen Trondheim byarkiv. Fra 01.01. ble
posttjenesten organisert som en del av et av byens dagtilbud for yrkeshemmede.

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 Myhre,
avdelingsleder moderne arkiv

E-post:
kari.myhre@trondheim.kommune.no

Tlf.: 72 54 22 18
Morten Johansen,

avdelingsleder historisk arkiv
E-post: morten.johansen@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72 54 22 21
Terje Antonsen,

avdelingsleder dokumentsenteret.
E-post: terje.antonsen@

trondheim.kommune.no tlf. 72542222
Hilde Guldteig Lien,

prosjektleder Grafisk senter
E-post: hilde-guldteig.lien@

trondheim.kommune.no

TRONDHEIM BYARKIV
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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
ABM SOGN OG FJORDANE
Skulestova.no , abm-samsøk, primusdatabase for musea og lydguider for musea er nokre av
resultata av prosjektet Nettbasert kultur- og kunnskapsformidling som Fylkesarkivet har vore ein
del av. No vert arbeidet ført vidare gjennom nyetableringa ABM Sogn og Fjordane.

KONTAKTKONFERANSEN 2008
Kommunearkivordninga har no sendt ut invitasjon til årets kontaktkonferanse. Hovudtema vert
arkiv og demokrati. Vi ser fram til ein spanande konferanse i Florø.

PERSONALNYTT
Gunnar Urtegaard har persmisjon frå stillinga som fylkesarkivar for å arbeide hjå ABM-utvikling.
Snorre Øverbø held fram i stillinga som fylkesarkivar medan Urtegaard har permisjon.
Øystein Åsnes og Bjarnhild Samland arbeider no for ABM Sogn og Fjordane.

NORDLAND FYLKESKOMMUNE FULLELEKTRONISK
Oppstarten av prosjektet er forskjøvet til 5. mai 2008. Sentraladministrasjonen, politiske organ og
Arkiv i Nordland er de første som starter opp, videregående skoler og andre ytre enheter skal inn-
lemmes etter hvert.

KONTAKTKONFERANSE
15.–16. april avholdes kontaktkonferanse. Temaet er todelt, bevaring av elektroniske arkiv og
utfordringer for personvernet ved omorganisering.
Bevaring av elektroniske arkiv er den største overskuelige utfordringen kommuner og fylkes-
kommuner står overfor på arkivsektoren. Utfordringen består både i de digitale medienes usynlige
forgjengelighet og dataverktøyenes begrensede evne til å handtere informasjon i et langt tids-
perspektiv. Nye verktøy avløser de gamle stort sett uten tanke på at informasjonsinnholdet skal
bevares. Årets kontaktkonferanse tar opp disse utfordringene og peker på hvordan vi skal møte
dem. Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Sosialtjenesten i kommunene og etaten
vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvalt-
ningsreformene i nyere tid. Høsten 2006 åpnet de første kontorene, deriblant Fauske. Innen 2010
skal alle innbyggere i Nordland ha tilgang til et NAV-kontor.
På årets kontaktkonferanse kommer NAV for å orientere om prosessen, og vi er spesielt interessert
i arkivenes rolle i den integrerte saksbehandlingen som etaten legger opp til.
Reformen blir voktet med kritiske øyne, og fra vårt ståsted har særlig personvernspørsmål blitt tatt
opp. Datatilsynet kommer til konferansen og vil legge fram sitt syn på disse spørsmålene, og det
vil bli rom for diskusjon og dialog.

DEPOT
Depotsituasjonen hos Arkiv i Nordland er nå prekær. Nordland fylkeskommune innleder derfor
samtaler med Høgskolen i Bodø om ta i bruk ytterlige lokaler for midlertidig depot inntil vi skal
flytte til nye lokaler en gang i framtiden.
Vi er nå klar for å motta elektroniske avleveringer og vil på vårparten ta initiativ til et løft innen
dette arbeidet.

PERSONALNYTT
Øystein Almås har fått fornyet engasjement og skal jobbe med ordning av kommunale arkiv og
andre oppgaver i IKAN. Anders Pedersen er på prosjekt med bevaring av personarkiv.

ARK IV I

NORDLAND

Adresse:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,
6863 Leikanger, www.fylkesarkiv.no
Tlf: 57656400 Faks: 57656101
E-post: postmottak.sffarkiv@sfj.no
E-post enkeltpersoner: fornavn.etternavn@sfj.no
Tilsette:
Gunnar Urtegaard, permisjon, 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,
Arild Reppen, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124,
Elin Østevik, fotoarkivar, tlf: 57656418,
Oddvar Natvik, utvandring/pers.data/fotovern,
tlf: 57656405,
Øystein Åsnes, ABM Sogn og Fjordane
tlf 57656404 ,
Hermund Kleppa, Kulturhistorisk leksikon
tlf: 57656402,
Bjarnhild Samland, ABM Sogn og Fjordane
tlf: 57656408,
Jurmy Rahimollah, Kulturnett Sogn og Fjordane
tlf: 57825015
Marit Anita Skrede, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656416,
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, prosjekt-
medarbeider, tlf: 75 51 75 66, E-post: ,
oystein.almas@nfk.no, Anders Pedersen, assistent,
tlf: 75 51 77 18, E-post: ap.ain@nfk.no
Eierkommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Brønnøy,
Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy,
Lurøy, Lødingen, Meløy, Nesna, Røst, Saltdal,
Steigen, Sørfold, Tjeldsund,
Træna, Tysfjord, Vega, Vevelstad, Værøy
Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)
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FINNMARK
DEPOTTJENESTE
IKAF flyttet inn i nye lokaler i desember 2007 med depot på 3500 hyllemeter og nye kontorer.
Offisielle åpning av depotet, Finnmarks første og mest moderne arkivlokaler og IKAFs 10 års
jubileum ble feiret 1. februar. Sammen med styret, ansatte og gjester fra medlemskommuner
og arkivinstitusjoner: Statsarkivet i Tromsø, Samisk arkiv og IKAT, klippet ordfører Mona Skanke
snora til depotet. Flotte taler, foredrag, gaver og kulturinnslag var med på å gi dagen ekstra løft.
Det ble også markert at bemanningen er økt til 4 personer og at vi i mangfoldsåret er en fler-
kulturell arbeidsplass med ansatte fra Russland, Japan, Troms og Finnmark som jobber i en
trespråklig kommune.

INNHENTIG AV ARKIV
IKAF er i gang med å hente inn de eldste arkivene fra medlemskommunene og vi har til nå
besøkt 7 kommuner på nyåret. Besøkene ute i kommunene er kombinert med arkivfaglig
kontakt, og vi ser at opplæring og oppfriskning av grunnkurs vil være en prioritert oppgave
for IKAF i år.
Vi merker oss at interessen for å avlevere privatarkiv til IKAF er økende etter at vi ble depot.

ARKIVPLAN/ARKIVDANNING
Flere kommuner ønsker å komme i gang med eller ta opp arbeidet med sine arkivplaner. IKAF vil
bidra til at medlemskommunene skal få utarbeidet arkivplaner så snart som mulig.

KURS OG OPPLÆRING
Det vil bli avholdt seminar om elektroniske arkiver seminaret blir arrangert i Alta den 1. april
2008. Vi prøver å få til kurs/samarbeid om opplæring i den nye offentlighetsloven. Oversikt over
kurs og opplæringstilbud vil også bli lagt på vår nettside.

UTBYGGING AV PUBLIKUMSTJENESTENE
I året som kommer vil vi bruke tid på å bygge ut, og informere om, våre tjenester rettet mot arkiv-
brukere. Vi planlegger også en felles presentasjon av våre ressurser med Statsarkivet i Tromsø.

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 kommune og
privatarkivet Alf Kiils samlinger til Nordnorsk historie, blir lagt ut på våre nettsider i løpet av kort
tid.

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 arkiv-
plan på plass i løpet av de neste årene.

KURS OG OPPLÆRING
Årets kontaktseminar vil bli arrangert i Tromsø 8. -9. mai, på vårt faste kurssted Grand Hotell.
Tema skal være Offentlighet - Personvern, og i tillegg til IKATs ansatt vil det bli flere eksterne
forelesere. Det regionale felleskurset til høsten vil sannsynligvis ha Standarder med betydning for
arkiv som tema. Det vil ellers bli avholdt grunnkurs og temakurs i kommuner som har bestilt dette.
Oversikt over hvilke kurs og opplæringstilbud som kan bestilles finnes på våre nettsider.

Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø

9293 Tromsø
Tlf: 77 67 69 80

Faks: 77 64 72 01
E-post: postmottak@ikatroms.no

Hjemmeside:
http://www.ikatroms.no

Ansatte:
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef

Telefon: 90137535
E-post:

Hilde.Elvine.Bjornaa@ikatroms.no
Harald H. Lindbach, rådgiver

Telefon: 91813315
E-post:

Harald.Lindbach@ikatroms.no
Frøydis Antonsen, rådgiver

Telefon: 91810649
E-post:

Froydis.Antonsen@ikatroms.no
Jim-Arne Hansen, rådgiver

Telefon: 94173909
E-post:

Jim-Arne.Hansen@ikatroms.no
Solveig Olsen, rådgiver

Telefon: 94173459
E-post: Solveig.Olsen@ikatroms.no

Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Bjarkøy,

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

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

Nordreisa, Salangen, Skånland,
Storfjord, Skjervøy, Sørreisa,

Torsken, Tranøy

Postadresse
c/o Porsanger kommune,
Rådhuset, 9712 Lakselv

Kontoradresse
Holmenveien 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

Medlemskommuner
Alta, Berlevåg, Båtsfjord

Deanu - Tana
Gamvik, Hasvik

Hammerfest
Kárásjohka - Karasjok

Kvalsund, Lebesby, Loppa
Måsøy, Nordkapp

Porsanger
Sør - Varanger

Unjargga - Nesseby
Vadsø, Vardø
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Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor:
Pb. 363, 1323 Høvik Magnus Barfotsvei 5 Auglendsmyrå 9 O. J. Brochs gt. 16A Nørvevika Østre Rosten 102B
Sandviksvn. 36, 1363 Høvik 4633 Kristiansand 4016 Stavanger 5006 Bergen 6008 Ålesund 7075 Tiller
Tlf.: 67 11 26 00 Tlf.: 38 19 90 96 Tlf.: 51 90 63 90 Tlf.: 55 30 27 90 Tlf.: 70 10 22 90 Tlf.: 72 89 61 40
Fax. 67 11 26 01 Fax. 38 19 90 97 Fax. 51 90 63 91 Fax. 55 30 27 91 Fax. 70 10 22 91 Fax. 72 89 61 41

www.constructor.no

NOEN LEVERANSER
SENESTE ÅR:
IKA Rogaland,
Fylkesarkivet i Oppland,
Bergen Byarkiv,
Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane,
IKA Kongsberg,
DORA,
Interkommunalt arkiv i
Møre og Romsdal,
Aust-Agder
Kulturhistoriske Senter,
Statsarkivet i Tromsø,
Nasjonalbiblioteket.
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