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Arkheion er medlemsblad for de kommunale
arkivinstitusjonene i Norge. Vi er 16 medeiere
som representerer 15 av landets fylker.
Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den
kommunale arkivsektor i landet.

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

”Kunnskap er makt”, heter det. I så tilfelle er arkivarene
verdens mektigste mennesker! For i våre arkiver ligger
grunnlaget for all verdens kunnskap. Denne kunnskapen er en
kilde som ligger der for alle, men det er ikke alle gitt å finne frem.
Arkivaren er den personen som skal sitte med kunnskap om hvor opplysninger er å
finne og hvordan vi skal gå frem for å finne disse. Dette er omtrent noe slikt
datafolkene kaller metadata; data om data. I papirarkivene er det arkivarene som er
bærerne av metadataene.
Selv for fagfolk er det ikke lett å vite hvordan man skal finne frem til de opplysninger man er på jakt etter. Det finnes arkivinstitusjoner for kommuner, for stat, for
viktige bedrifter og mye annet. I heldigste fall er disse registrert i en database hos
en kommunal arkivinstitusjon, i arkivverkets felleskatalog eller i Samkatalogen for
privatarkiver. På den annen side er det like sannsynlig at informasjonen er gjemt
bort i et uregistrert arkiv eller kanskje gått tapt for lenge siden. Det er store svarte
hull i våre systemer for bevaring av arkiv. At disse hullene i stor grad er et resultat av
geografisk beliggenhet, viser hvor tilfeldig systemet for bevaring, særlig av private
arkiver er.
Mange av oss har trolig opplevd at det er vanskelig å forklare hva vi driver med.
Arkiv, ja vel..? Folk har en formening om noe kjedelig, og så er det slutt på interessen. Vi har hos oss et ”prosjekt” som går på å finne ”The elevator pitch” for arkiv.
En slående beskrivelse som vil få selv en tilfeldig medreisende i en heis til å forstå
eller i det minste å fatte interesse. Arkivarene kan være ”historieforvaltere” eller
kanskje de som ”tar vare på kommunenes samfunnsmessige beslutninger”(?)
Dette vil være en del av det omfattende arbeid som i dag omtales som formidling. Arkivene har store skatter i form av opplysninger om personer og hendelser i
vår nære og fjerne fortid. Vi kan lære bort at innholdet i våre arkiver ofte kan være
som tatt ut av en roman og letingen mer spennende enn å lese romanen.
Dette er mitt siste nummer som redaktør av Arkheion. Etter åtte år med spennende utvikling av konseptet, er det på tide at nye krefter overtar. Fra og med
første nummer 2009, vil det bli et samarbeid mellom Aust-Agder kulturhistoriske
senter og IKA Vest-Agder som skal drive bladet videre. Jeg ønsker dem lykke til!
Takk for meg.
Red.
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KORTFATTET KOMMUNAL ADMINISTRASJONS-

HISTORIE

Det å finne frem arkivopplysninger er ofte ikke lett. Vi må vite hva vi leter etter, og så må vi vite hvem
som kan tenkes å ha behandlet den type saker. Vi må i tillegg vite hvem som kan tenkes å oppbevare
disse papirene. Når vi så har kommet så langt må opplysningene finnes mellom tusenvis av andre
opplysninger. Den eneste veien inn hit er gjennom kunnskap (og kanskje litt flaks?).
Bl.a. er kunnskap om administrasjonshistorie svært viktig for den som leter i offentlighetens arkiver.

Blant de store omorganiseringer som har funnet sted, må vi
regne 14.januar 1837 som en milepel i Norgeshistorien. Den
dagen ble nemlig de såkalte formannskapslovene sanksjonert. Det var egentlig to lover: ”Lov om Formandskaber paa
Landet samt om Bestyrelsen af Districternes almindelige
Commune-Anliggender” og en tilsvarende lov om ”Kjøbstæderne”, det vil si byene.
Dette var en forvaltningsreform som skulle få enorm
betydning for lokaldemokrati og utvikling i
distriktene. Det som ble opprettet

var et kommunalt, politisk nivå som fikk ansvar for en del
allerede eksisterende samfunnsfunksjoner. Det skulle være
valg på kommunestyrer som igjen valgte sin ”regjering” i
form av formannskaper, og fagstyrer til å lede skolevesen,
fattigforsorg og forliksråd.
Det var de første årene ikke store endringer i praksis når
det gjaldt styre og stell. Formannskapene ved sine ordførere
hadde hånd om lokalt veistell og kirkene, og de fikk regnskaps- og utligningsrett. Ellers var virksomheten svært
beskjeden.
Et av de områder kommunene fikk ansvar for i 1837 var
kornmagasinene. Disse var opprettet som kornbanker på 1770-tallet for å ha reserver til
dårlige tider. Overskuddet skulle gå til
gode formål. På denne tiden rundt
1837 begynte avvikling av systemet
>>>
De mest sentrale arkivene i en kommune
kommer fra formannskapskontorene eller sentraladministrasjonen som de ofte har blitt til i våre
dager. Alle viktige vedtak er å finne i møteprotokollene
fra formannskap og kommunestyre og bakgrunnsmaterialet skal være i saksarkivene.
Det er satt i gang prosjekter for skanning av formannskapenes protokoller i Sogn og Fjordane og Vest-Agder.
Resultatet er å finne på internettsidene til Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane (http://fylkesarkiv.no/) og
IKA Vest-Agder (http://www.ikava.no/).
IKA Kongsberg har også et prøveprosjekt på
gang for å få møtebøkene ut på Internett
(http://www.ikakongsberg.no ).

FORMANNSKAPET
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med kornmagasiner og pengene som kom inn ble ofte brukt
til opprettelse av sparebanker. Det tok lang tid før de fleste
kommuner fikk noe særlig administrativt omfang. Ordførerne
hadde styring med saksbehandling og arkiv. De store kommunene hadde statlig ansatte magistrater og byfogder. Først
med kommuneloven 1921 ble det pålagt bykommunene å ha
borgermestre til erstatning for magistratene og landkommunene skulle ha formannskapssekretærer. I 1938 ble borgermestrene til rådmenn, men på landet var ansettelse av rådmann en frivillig sak.
De største kommunene har et skille mellom arkivene til
magistrat/borgermester/rådmann og arkivene til formannskapet. I de fleste mindre kommuner var det ordfører/formannnskap som hadde hele arkivet. I nyere tid har ordførerkontoret ofte blitt omtalt som politisk sekretariat, men
det blir nå ganske vanlig at kommunene opptrer som en
enhet: Sentraladministrasjonen. Dette er både et uttrykk
for maktforholdene i kommunen og for sentralisering av
arkivene.
De store fagområdene var skole- og fattigvesen. Disse ble
på mange måter videreført som de hadde vært, men som
ordninger i kombinasjon med formannskapene. Ved fattig-

Fasadetegning av Romberggata skole, Larvik.
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lovene 1845 ble dette delt slik at det kom egne fattigkommisjoner. Sogneprestene var automatisk leder av kommisjonene
og inntekter kom gjennom retten til å utligne og kreve inn
skole- og fattigskatt.
Skolevesenet fikk også, som vi skal se, nytt lovgrunnlag
etter hvert.
SKOLEVESEN

Etter 1837 tiltrådte skolekommisjonene møter i formannskapene slik at det ble kombinerte formannskap med sogneprestene som ordfører som i realiteten utgjorde skolekommisjonene. Skoledriften ble finansiert ved at skolekommisjonen
hadde rett til å skrive ut og kreve inn skatter.
Det oppsto en del uklarheter rundt forholdet mellom skole
og kommune som ble lappet på med resolusjoner. For byene
kom det en ny lov om allmueskole i 1848 og på landet i 1860.
Disse lovene bekreftet sogneprestenes stilling som leder for
skolekommisjonene. Først etter skolelovene 1889 finner vi
den moderne folkeskolen med fritt valgte formenn, syv års
skolegang og et bedre undervisningstilbud. Som følge av
dette endret også skolenes protokollføring seg, og vi fikk tilsynsutvalg ved alle skoler.

Mange av de eldste skolene var knyttet opp mot en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet. Slike verks- og bruksskoler
var å betrakte som private, men med sognepresten som
leder. Skoleloven 1889 la disse under skolestyrene og i
årene fremover overtok kommunene driften før hele ordningen ble avviklet i 1936.
Fortsettelsesskoler i byene etter allmueskolen skulle
gjøre undervisningstilbudet bedre. Skoleloven 1827
åpnet mulighet til å fortsette undervisningen også på
landet, men først i 1889 ble det lovfestet. En del kommuner startet slike skoler allerede rundt 1900, men mye
gikk på frivillighet. I 1946 kom framhaldsskoleloven der
kommunene ble pålagt å ha slikt tilbud. Skoletypen gikk
inn i ungdomsskolen etter grunnskoleloven 1969.
En annen type skole etter folkeskolen var yrkesskolene.
Ved yrkeskoleloven 1940 ble disse lovfestet, men gikk også
inn i grunnskolen etter 1969. Andre kommunale skoler var
tekniske aftenskoler, arbeidsskoler, sjømannsskoler, husmorskoler, syskoler og andre praktisk rettede kurs og skoler.
De høyere allmennskolene i byene har ofte en lang historie fra lenge før kommunene. Etter hvert ble de til kommunale middelskoler, særlig etter lov 1869. Middelskolene ble
ut over 1900-tallet til realskoler, og vi finner ofte at skolene
i tillegg var gymnas. Enkelte steder ble disse drevet som en
skole. Etter lov om realskoler og gymnas 1964 overtok
fylkeskommunene gymnasene mens kommunene fortsatte
å drive realskolene. Disse ble til ungdomsskoler etter hvert
som grunnskoleloven 1969 trådte i kraft.
ØKONOMISKE FORHOLD

Den selvstendige økonomiske stilling de forskjellige kommisjoner og styrer hadde, ga seg utslag i at alle førte egne
regnskaper. Vi finner skolekasse, fattigkasse, kirkekasse,
veikasse og så videre med egne regnskapsprotokoller, ofte
regnskaper ført i forhandlingsprotokollen (møteboka) for
kommisjonen. Det ble etter hvert mer vanlig å leie ”profesjonell hjelp” gjennom regnskapsførere som tok seg av en
eller flere av ”kassene”. Vi finner derfor ofte flere regnskaper i samme bok. Skattelovene 1882 førte til at Departementet i 1883 ga forskrifter for regnskapsføringen med
skjemaer og en enkel kontoplan. Det ble da svært vanlig å
få en kommunekasserer som tok seg av alle regnskapene i
kommunen. Men først med landkommuneloven 1921 ble
kommunene pålagt å ha en herredskasserer. I byene var det
allerede vanlig å ha en kommunekasserer/kemner.

Autorisasjon av den første
ligningskommisjonsprotokollen fra Hof
med henvisning til Fattigloven av 1863.

Byene fikk i 1924 forskrifter om budsjettoppstilling og
regnskap. Landkommunene kom etter i 1936. Dette førte
til helt nye regnskapsformer og følgelig nye arkivserier.
Mens de gamle regnskapene stort sett hadde kontobøker
og kassabøker, finner vi etter de nye reglene mange forskjellige protokoller.
Regnskapsåret var lik kalenderåret frem til sommeren
1913. Fra da finner vi halvårene høst/vår som regnskapsår.
Dette ble endret tilbake med virkning fra 1/1-1961. Vi
finner derfor selvstendige regnskaper for 1. halvår 1913
og 2. halvår 1960.
Skatteinnkreving var altså en viktig del av kommunenes
drift og de forskjellige kassene hadde rett til utligning av
skatt. På landet var det fogd og lensmann som sto for selve
innkrevingen, mens i byene var det kemner eller magistrat
som foretok dette. Skatteloven 1882 endret praksis slik at
kemner/kommunekasse selv skulle forestå innkreving og
hadde selv utpantingsrett. Oppgavene ble derfor mye større enn tidligere. Det ble følgelig behov for å ansette faste
kommunekasserere og i større kommuner også egne
kemnere til å foreta skatteinnkreving. Det kompliserer
selvsagt også bildet at bykommuner hadde underfogder
til å drive innkreving og utpanting.
Fra 1892 skulle det også utlignes statsskatt og denne
oppgaven ble tillagt de kommunale ligningskommisjonene.
I arkivene finner vi årlige lister med utlignede og innbetalte
skatter. Det kan her ofte være vanskelig å skille mellom
utligning og innkreving. Det var opprinnelig de forskjellige
kassene som selv hadde utligningsrett. På 1860-tallet kom
det en rekke lover som prøvde å samkjøre ligningen.

>>>
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Fattigloven 1863 opprettet egne ligningskommisjoner som
skulle foreta en samlet vurdering, men fortsatt ble skatten
utlignet på den enkelte kasse. Denne standardiseringen ble
videreført ved skattelovene 1882. Da ble skatten delt i tre.
Det var eiendomsskatt, skatt på formue og inntekt.
Kontroll med folks inntekt ble skjerpet og vi fikk selvangivelsen etter lov om skatt på inntekt og formue fra 1892.
Skattelovene 1911 forankret de endringer som var gjort og
kommisjonene ble til nemnder. Ligningsrådene skulle gå
gjennom selvangivelsene og vi fikk overligningsnemnder for
behandling av klager. Kontrollen med skatteplikten ble altså
skjerpet med den følge at det ble behov for fast ansatt
personale. Ligningsnemndene fra 1911 ble etter hvert en
del av ligningskontoret og senere en ligningsetat. Det endte
med at staten overtok det hele fra 1/1-1965. De eldre
ligningsarkivene er likevel en del av de kommunale arkiver.
Inni her finner vi den store runddansen der ligningsnemndene forteller hvor mye hver og en skal betale i skatt, kommunekassene mottar lister og krever inn penger. Folk klager
og overligningsnemndene sender ut nye lister og folk får
penger igjen eller må betale mer. Endelige beslutninger om
nedsettelse etter ettergivelse av skatt ble tatt av kommune-

styret. Man betalte skatt på etterskudd for ett år frem til
1957. Pengene skulle gå til inntekt i et senere budsjettår.
Det blir derfor ofte mange årstall å holde rede på alt etter
som det er inntektsår, budsjettår eller kanskje behandlingstidspunkter som oppgis. Til slutt går utestående skatt til
innkreving, kanskje utpanting og auksjon.
DE SOSIALE FORHOLDENE

Fattigforsorg var blant de opprinnelige oppgavene til kommunen. Som ved alle de andre oppgaver de første årene, det
var de valgte representantene selv som foretok alt fra å sikre
inntekter via vurderinger av søknader, utbetaling av penger
og sikring av arkiver. Det er egentlig forbausende hvor dyktige de var og hvor mange godt beskrevne og dokumenterte
saker som er å finne. De viktige beslutningene finner vi i
forhandlingsprotokollene, mens forskjellige bøker med regnskaper omkring understøttede viser detaljene. Saksarkivene,
ja også ofte bilagsarkivene, kan være et oppkomme av detaljer omkring enkeltpersoner og deres skjebner. Dokumenter
med hjemstavnsforklaringer gir ofte hele livshistorier.
Fattigstyrene ble i mellomkrigstiden gradvis til forsorgsstyrer, men først i 1948 ble det lovfestet. Det dannet seg i

HjemstavnsforklaringTønsberg
Jens Olsen forklarer om sin Hjemstavn følgende: Han er
født den 25de Juli 1820 paa Gaarden Østby under Brække
Brug i Rakkestad Præstegjeld af Forældrene Ole Jensen
og Olea Olsdatter, konfirmeret i Skiptvedt Præstegjeld af
Præsten Kjønick. Han reiste derifra i 1839 til gaarden
Haug i Esberg og var der en Tid af Sommeren; siden til
Gaarden Solberg i Frons Præstegjeld, hvor han var i 2 Aar;
senere arbeidede han af og til i Aasogn i 8 Aar; siden
reiste han tilbage til Frons Præstegjeld og arbeidede der
omtrent ½ Aar. I Kraakstad Prestegjeld har han af og til
arbeidet i 4 Aar; paa Gaardene Fos og Melby i Haabøl har
han arbeidet fra og til i 8 Aar. Siden reiste han til Gaarden
Baarud i Oppegaards Anex og var omtrent ½ aar; senere
var han i Tjeneste hos Ingier paa Jan i 2 Aar. Siden var han
til dels i Christiania og dels i vestre Aker og arbeidet en
Tid. Senere begav han sig til Bærum og derfra til Asker og
arbeidede af og til i begge disse Bygder i omtrent 8 Aar.
Siden begav han sig til Ringerige hvor han blev syg og
sendt til Kongsberg og laa der i 2 Maaneder; derefter
begav han sig til Holmestrand, hvor han atter maatte
søge Lægehjelp og blev han da anmodet om at begive sig
til Amtets Sygehus, hvor han blev indlagt den 5.Juni d.A.
Tønsberg den 13de juni 1873
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mellomkrigstiden også kontorer med fast ansatte funksjonærer. De tidligste ansatte var nok fattigforstanderne. Hele
sektoren ble noe omorganisert etter lov om sosial omsorg i
1964. Det tidligere forsorgsvesenet ble fra 1965 til sosialkontorer. Som følge av lov om kommunalt helse- og sosialstyre fra 1987 ble disse to sektorene da ført sammen til en
felles etat.
Lov 1896 om behandling av forsømte barn opprettet en
ny kommunal instans kalt vergerådet. Disse var i virksomhet
fra 1900 og skulle ta seg av barn som av forskjellige grunner
hadde det vanskelig. Med lov om barnevern i 1953 ble mandatet noe endret og vergerådene skiftet navn til barnevernsnemnder. Disse har de senere årene forvaltningsmessig
blitt en del av sosialkontorene og helse- og sosialetatene.
Kampen mot alkohol var på 1800-tallet en av de viktigste
samfunnsmessige og sosiale oppgaver. Avholdsbevegelsen
vokste seg så sterk at det ble totalforbud mot brennevin i
1919. Etter at forbudet ble opphevet 1926, kom Edruskapsloven i 1932 med Midlertidig lov av 1933 om edruskapsnemnder. Disse ble samkjørte med sosialstyrene etter
endringslov 1964.
HELSE

På det lokale planet var det statsansatte distriktsleger som
styrte helsevesenet. På grunn av en rekke epidemier på
1830-tallet ble det i 1831 opprettet lokale sunnhetskommisjoner med distriktslegene som ordførere. Disse var på denne tiden provisoriske og ble stadig erstattet av nye provisoriske kommisjoner. Karanteneloven 1848 opprettet
karantenekommisjoner for å holde øye med fartøy som
hadde smitte om bord. Først ved sunnhetsloven 1860 ble
det opprettet kommunale sunnhetskommisjoner, men med
distriktslegen som fast formann. Opp gjennom tiden ble det
derfor ofte et vanskelig skille mellom oppgavene som
distriktslege og oppgavene som formann for sunnhetskommisjonen, senere helserådet.
Distriktslegen hadde tilsyn med jordmorvesenet. Jordmorloven 1898 påla jordmødrene å føre fødselsprotokoller. Vi
finner derfor ofte disse både i distriktslegearkivene og
kommunearkivene etter den tiden. Det var også en rekke
andre tilsynsoppgaver som speiles av arkivsaker i kommunearkivene.
Helsevesenet fikk etter hvert mange oppgaver, noen frivillige. Vi finner tannhelsetjenester (folketannrøkt 1949),
helsearbeid i skolene (lov 1957), hjemmesykepleie (statstilskudd fra 1948) og husmorvikarer (retningslinjer 1959).
Lov om helsetjenester i kommunene fra 1982 førte det

lokale helsevesenet sammen under en kommunal paraply.
Distriktslegen ble til kommunelege. Organisatorisk ble helse
enda nærmere knyttet til sosialsektoren ved lov om kommunalt helse- og sosialstyre fra 1987. Disse overtok oppgavene
til alle de tidligere styrene som sosialstyre, helseråd, barnevernsnemnd, edruskapsnemnd og andre.
Litt på siden av helsevesenet finner vi de senere alders- og
sykehjem. Disse springer ofte ut fra kommunens fattiggårder
som etter fattigloven 1900 skulle forsørge trengende. Ut
over mot 1920 bygde kommunene opp gamlehjem og pleiehjem til erstatning for disse fattiggårdene.
Næringsmiddelkontroll lå til en viss grad under sunnhetsloven 1860. Fra 1892 ble dette regulert nærmere med en
kommunal kjøttkontroll. Andre næringsmidler kom i 1935
under lov om tilsyn av næringsmidler fra 1933.
TRYGDEVESEN

Der sosialvesenet var et sikkerhetsnett for de vanskeligst
stilte i samfunnet skulle trygd være en økonomisk sikkerhet
for alle. Ut over 1890-tallet ble det vedtatt forskjellige ordninger. Staten opprettet i 1895 Riksforsikringsanstalten for
å administrere ulykkesforsikring for industriarbeidere.
Kommunene, ved oppnevnte tilsynsmenn, kom til å være
involvert i flere av disse tiltakene, både som innkrevere av
kontingenter og som saksbehandlere for utbetalinger.
Ordningen ble utvidet med nye lover. Særlig omfattende var
syketrygden etter lov av 1909. I tillegg begynte noen kommuner å involvere seg i frivillige ordninger for alderstrygd.
På landsbasis ble alderstrygden først gjennomført i 1937
etter lov om alderstrygd fra 1936. Barnetrygd ble bygget på
morstrygd som ble innført under krigen og senere avskaffet.
Lov om barnetrygd kom i 1946 med virkning fra 1947. Hele
trygdesystemet gikk over til statlig administrasjon under
Rikstrygdeverket etter Folketrygdloven 1966.
KRIG OG KRISE

De noe kuriøse hesteutskrivningsnemndene skulle opprettes
etter lov 1896 for å ha oversikt over hester til feltbruk i
beredskapsøyemed. Formålet ble i 1938 utvidet til også å
dekke kjøretøy.
1. verdenskrig ble på mange måter et vendepunkt for
kommunene. På grunn av forsyningssituasjonen skulle alle
kommuner ha provianteringsråd som skulle stå for fordeling
og rasjonering av varer. I kjølvannet av denne finner vi
næringsnemnder, kontrollnemnder, husleienemnder etc.
Som følge av dette fikk vi en administrativ oppbygging i
>>>
kommunene som tidligere var helt ukjent. Kommunene
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VESTFOSSEN
BYGNINGSKOMMUNE
Ved kongelig resolusjon 30. april 1877 ble det
bestemt at den alminnelige bygningslov skulle
være gjeldende for strandstedet Vestfossen i
Eiker herred. Derved skulle strandstedet overgå
til særskilt kommune når det gjaldt bygningsvesenets saker. Grensene for bygningskommunen
skulle være de samme som amtmannen ved kongelig resolusjon i 1861 hadde bestemt for Vestfossen
Brannkommisjons distrikt.
Vestfossen bygningskommune kom altså i gang
1877 og allerede året etter finner vi de første arkivsakene. De kontaktet ”Kontoret for Private
Opmaalings og Kartarbeider” i Christiania og
bestilte oppmåling av Vestfossen. Prisen ble avtalt til 500 kroner for kart i målestokk 1:1000
uten ekvidistanse. Så vidt jeg kan se ble det til
slutt betalt 600 kroner. Kartet ble ferdig 1879.
Tilfeldighetenes spill gjorde både kartet og
bygningskommunen svært aktuelle. Natt til 23.
april 1880 brant store deler av Vestfossen ned.
I hvert fall 33 eiendommer er nevnt i brannforsikringen. Reguleringskommisjonen fikk det
travelt og presenterte 12.juni 1880 en reguleringsplan som ble godkjent ved kongelig
resolusjon 30. august 1880.
Det finnes i noen år fremover bevis for
stor aktivitet fra reguleringskommisjonen i
arkivene. De deltok tydeligvis svært aktivt i
gjenoppbyggingen.
Vi har møtebøkene, men mange av de viktige
tegninger og karter er fraværende fra arkivet.
Til tross for sin beskjedne mengde på ca.1 hyllemeter er dette det mest brukte arkivet ved IKA
Kongsberg. Det fleste brukere går nok likevel
skuffet hjem på grunn av dette fraværet.
Bygningskommunene i Ø.Eiker ble opphevet
pr. 1. juli 1949 og oppgavene overført til det
nyopprettede feller bygningsråd. De administrative oppgavene gikk over til formannskap
og kommuneingeniør. •
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begynte å ta tak i samfunnsspørsmål som elektrisitetsforsyning og bygdebøker. I mellomkrigstida kom den sterke
økonomiske krisen som sendte mange kommuner inn i et
økonomisk uføre med statlig administrasjon. Likevel fortsatte det store engasjementet gjennom arbeidsløshetsnemnder, arbeidsformidling, tiltak for eksport av arbeidskraft (”Canada-komitéer”) og diverse byggeprosjekter
som nødsarbeid.
Landet var derfor til en viss grad forberedt på 2.verdenskrig. Allerede i 1939 ble det igjen tatt initiativ til å opprette
forsyningsnemnder for å ta tak i kommende krise. Etter
hvert kom et nettverk av kommunale nemnder for prisregulering/kontroll, husfordeling, husleienemnder, brenselsnemnder og varianter av dette. En markant nemnd her var
evakueringsnemndene som tok seg av de evakuerte fra
Finnmark. De mest seiglivete kontrolltiltak varte helt opp
på 1980-tallet.
TEKNISKE FORVALTNINGER

Byene hadde allerede tidlig forskjellige forvaltninger for
bygningsmessig planlegging, vann og kloakk, brannvesen,
feiervesen, vektere, lyktevesen og stadsveiere.
Kommunene på landet kunne på 1800-tallet stort sett se
langt etter dette. Det fantes for eksempel ikke noen ens
bygningslov for landet. Hver by hadde egen bygningslov.
Etter hvert meldte behovet seg også i tettsteder på landet.
Ut fra særlover for tettstedet ble det dannet bygningskommuner med sin egen lille administrasjon. Det finnes
også andre eksempler på tekniske særkommuner slik som
brannkommuner. Denne ordningen ble opphevet i 1949
og slike kommuner gikk inn i den generelle forvaltning til
storkommunen.
Ved siden av bygningskommunene opprettet mange
større kommuner også eget ingeniørvesen til å ta seg av
vei, vann og kloakk. Veibygging og vedlikehold av veier
var allerede fra 1837 en kommunal oppgave som ble ivaretatt av formannskap og kommunestyre. Tidspunkt for
bortsetting av dette til et ingeniørvesen varierer sterkt
etter størrelsen på kommunen.
Først med bygningsloven 1965 fikk vi et enhetlig regelverk for hele landet. Alle kommuner opprettet bygningsråd fra 1967 og vi får de kjente byggesaksarkiver
organisert etter gårds- og bruksnummer også på landet.
De forskjellige kommuner fikk litt forskjellige løsninger i
samarbeidet mellom ingeniørvesen, bygningsvesen og
planavdelinger. Det vanlige løsning ble tekniske etater
med fagavdelinger. Videre samkjøring kom med planog bygningsloven 1985. Etter den har mange kommuner
innført begrepet Plan- og bygningsetat.
På den praktiske siden driver kommunene en rekke
tekniske tjenester. Brann- og feiertjenesten er nevnt. Det
samme er vannforsyning og kloakksystemer som var

underlagt sunnhetsloven 1860 og bygningsloven 1896. Vi
finner renovasjon og drift av søplefyllinger. Byer har gatelys
og i tidligere tider drev store kommuner gassverk.
Elektrisitetsverkene har de fleste steder kommunalt opphav.

1955 opprettet statlige landbruksnemnder som i 1983
overtok hele den kommunale landbrukssektoren.
Landbruksnemndene ble kommunale igjen i 1993.
Arkivene fra den statlige perioden fulgte med til
kommunene.

JORD OG SKOG

Ut fra skogvernloven 1893 skulle herredsstyrene lage vedtekter for verneskog og tilsette skogoppsynsmenn. Fra
1908 skulle det og velges et skogråd. Ved skogervervsloven 1909 skulle det i tillegg være et skogutvalg til å ta
seg av konsesjonssaker. Skogvernloven 1932 påla alle
kommuner å ha et skogråd. Herredsskogmestrene ble
etter hvert sekretærer for skogutvalgene, noe som ble
lovfestet i 1965. Hele skogsektoren gikk over til staten
sammen med jordstyrene i 1983.
Andre utvalg i kommunene er viltnemd etter viltloven
1951, beiteråd etter lov 1961 og innlandsfiskenemnd etter
lov 1964. Innenfor fiskeri finnes tilsynsordninger i form av
fiskeristyre (1891) og fiskerinemnd (1919).
Under verdenskrigen 1914-1918 ble det gjort tiltak for
å øke jordbruksproduksjonen. Provianteringsrådene fikk
lovpålegg i 1917 om å arbeide for at folk skulle få leid
jord. Enkelte kommuner oppnevnte særskilte nemnder til
å ta seg av dette. Disse ble fra 1918 til næringsnemnder.
Jordstyreloven 1920 avskaffet næringsnemndene og
opprettet i stedet jordstyrer. Herredsagronomer ble 1927
knyttet til landbruksselskapene, men fra 1948 skulle de
knyttes nærmere til jordstyrene som sekretærer. Jordloven

KIRKE OG KULTUR

Kirke og kultur går ofte hånd i hånd. Kommunene fikk i
1837 et visst ansvar for kirkene og med kirke og kirkegårdsloven 1897 skulle kirkene være kommunale. Det
skulle være et kirketilsyn og en kirkeverge i hvert sogn.
Det kom også geistlige lønningsfond knyttet til kirkens
inntekter som skulle sikre prestene ensartet lønn. Med lov
1920 skulle det også være menighetsråd. Det ble ved rundskriv 1997 bestemt at menighetsrådenes arkiver skulle
avleveres til Arkivverket.
En sentral kommunal kulturoppgave har lenge vært
drift av biblioteker. Vi finner på 1800-tallet forløpere i
form av leseselskaper og folkeboksamlinger på frivillig
basis. Først med biblioteksloven 1935 ble det forsiktig
forsøkt å innføre biblioteker i alle kommuner ved hjelp
av tilskuddsordninger. I 1947 ble det obligatorisk for alle
kommuner å ha bibliotek.
I mange kommuner har det vært en aktiv deltagelse i
historie- og bygdebokarbeid. Faste innslag som 17.maikomiteer, er vel også for kultur å regne.
Idrett er også kultur, og på 1930-tallet kom ungdomsnemnder i mange kommuner for å støtte arbeid med

>>>

SKOGRÅDET
Skogeieren som i 1938 gjentatte ganger hadde overtrådt skogvernlovens bestemmelser, ble et noe ufrivillig opphav til
et fond. Han hadde overfor skogrådet avgitt skriftlig erklæring om at all blinking i hans skog skulle utføres av skogoppsynet. Likevel hadde han foretatt uforsvarlig blinking og ble etter råd fra fylkesskogmesteren idømt å betale
kr.250,- til skogkulturfondet etter skogvernlovens §40. Disse pengene ble innsatt i Hurum Sparebank hvor det etter
noen forsiktige tildelinger i 1942 fremdeles sto kr.221,15. Hvor disse pengene tok veien sier ikke protokollen noe om.
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ungdom. Staten oppfordret alle kommuner til å starte slikt
arbeid i 1947. På 1950-tallet kom ungdoms- og idrettsutvalg
og etter friluftsloven 1957 også friluftsnemnder for å fremme
bruk av naturen i kommunen. Kommunene har også
bygget og driver idrettsanlegg og svømmehaller.
Ut over 1960-70-tallet gikk alle disse nemndene inn som
en del av virksomheten til kulturstyre og kulturetat.
RETTSLIGE OPPGAVER

Forlikskommisjonene var allerede gamle da kommunene
oppsto i 1837. For byene kom loven 1895 og på landet 1897.
Kommunestyrene fikk i 1842 forslagsrett til valget av forlikskommisærer. Ordningen ble noe endret ved lov om ny rettergangsordning 1927. Etter den tid finner vi forliksråd. Disse
ble overtatt av staten i 2006.
Overformynderiet er også en gammel institusjon i Norge
administrert av sorenskrivere og magistrat. Formannskapsloven bestemte at overformyndere skulle oppnevnes av
bykommunene. Ved lov 1857 iverksatt 1859 ble også overformynderne på landet kommunale.
VALG

Valg av representanter i kommunestyrene ble fra 1837 administrert av fogden. Ved valglovene 1896 ble dette endret slik
at kommunene skulle være representert i valgstyrer sammen
med lensmannen. Ved lov 1900 om manntall og stortingsvalg
fikk lensmannen sammen med en kommunal manntallsnemnd
og valgstyre også hånd om stortingsvalgene. Vi finner etter
dette en litt forvirrende blanding av arkivsaker. Manntall ble
ført av lensmannen for de kommunale manntallsnemnder og
delvis brukt som avkrysningsmanntall under valgene. Vi finner
lokale stemmestyrer i skolekretsene som tok seg av de enkelte
valglokalene. Det var forskjellige regler for kommune- og
stortingsvalg. Det er derfor noe vanskelig å skille mellom

arkivene til alle disse aktørene og de forskjellige rollene de
spilte.
FOLKEREGISTER

Det ble med folkeregisterloven 1905 anledning for kommunene å opprette register over sine innbyggere. Inntil 1942 var
dette bare en mulighet som noen av de største kommunene
benyttet seg av. Etter 1942 skulle alle kommuner opprette
folkeregistre. Ordningen ble legalisert i 1946. Fra 1965 overtok staten folkeregistrene sammen med ligningskontorene.
De tok med seg de fleste arkivsakene, men i noen kommuner
er det noen få arkivsaker som har blitt igjen.
NÆRINGSDRIFT OG FRIVILLIG VIRKSOMHET

Underveis i artikkelen har det vært nevnt en del frivillige oppgaver der kommuner aktivt har gått inn og gjort en innsats.
Som regel har dette vært en videreføring av lovpålagte oppgaver innen helse, sosial, skole og tekniske tjenester. Rent
kommersielt har kommunene også vært sterkt involvert i
foretak som elektrisitetsverk og gassverk.
Samlag for salg av øl, vin og brennevin ble opprettet i
byene etter lov 1871. Disse ble drevet kommersielt, men kommunene hadde sterk styringsrett. De fleste samlagene ble
borte i forbudstiden etter 1919 og ordningen falt helt bort
da utbygging av vinmonopol var fullt gjennomført i 1938.
Etter 1. verdenskrig finner vi forskjellige former for folkekjøkken, kafeer og kommunale forretninger. Kommunene
eide jordeiendommer, skoger, bedrifter og bussruter. De
har vært involvert i tomtekjøp, eiendomssalg, utbygging av
boligfelt og utleie av kommunale boliger. I det hele, det
finnes knapt noe samfunnsfelt der kommunene ikke har
deltatt.
Av de mer frivillige oppgaver ligger mye på det å heve livsstandarden i en kommune gjennom kunst, kultur, friluftsliv

Dyrevernsnemnda
Dyrevernsnemndene har nok kommet over mange triste saker opp gjennom årene.
I en kommune var de i 1941 på inspeksjon hos en bonde. Der var forholdene
svært dårlige. Han hadde en besetning på 2 hester, 4 voksne kuer, 4 ungdyr og
2 griser. Alle var svært magre og der fantes ikke fôr mer enn for dagen.
Nemnda satt seg i forbindelse med forsyningsnemnda og fikk tak i 2 lass fôr.
De hadde ikke mer å anvise. De hadde da et møte hvor de ble enige om å sende
en henstilling til fylkesforsyningen om å få beholde det som var rekvirert av
den tyske forsvarsmakt, for å skaffe fôr til de steder innen kommunen hvor det
absolutt var mangel på fôr.
10
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Drømmehuset
og utbygging av fellesskapets tilbud. Parker, grøntanlegg,
idrettsanlegg og kulturbygg, gågater og lysløyper er
blant det kommunene engasjerer seg i.
NÅTID OG FREMTID

Kommuneloven 1992 ga et kraftig veiskille når det gjelder kommunenes administrative oppbygging. Tidligere
var det meste forutsigbart, standardisert. Alle kommuner
hadde skolekontor, teknisk etat og så videre. Etter 1992
ble hele strukturen oppløst og nye, litt vilkårlige strukturer bygd opp. Like fort som de ble laget, så kom omorganiseringer med nye løsninger. Det er derfor en stor
utfordring å følge en kommunes organisasjon gjennom
disse årene. Proveniensen til arkivene blir deretter. På
den annen side har innføring av elektroniske post-/saksystemer ført til en økende sentralisering av arkivene.
Veldig mange kommuner har i dag et sentralt arkiv for
hele kommunens administrative del. Det opphever til
en stor grad den negative virkningen av de stadige omorganiseringene for arkivet.
Siste ord om nåtidens arkiv er ikke skrevet, men
papiret er på vei ut sammen med mange av de kjente
forestillingene om hvordan et arkiv er bygget opp. De
mange arkivskapere fra gammelt av vil være sentralisert
og informasjonen gjenfinnes etter hvert kun som
dokumenter i en stor felles database. •

Allerede fra 1894 kom den første av en rekke
statlige ordninger for utlån av penger til boligog jordkjøp. Kommunene fikk oppgaven med
vurdering av søkerne til disse lånene.
Den 25.februar 1895 fikk Nedre Eiker kommune
søknad om lån kr.1000,- av ”Statens Bevilgede
Penger” til kjøp av tomt og oppførelse av hus i
Mjøndalen. Søkeren hadde løfte om å få kjøpt
ett mål jord for kr.250,-. Huset skulle være ca.16
alen langt og 12 alen bredt med 3 værelser, entre
og kjøkken samt kvistbekvemmelighet. Det hele
skulle bygges av planker etter vedlagt riss.

Litteratur:
Mykland, Liv og Masdalen, Kjell-Olav; Administrasjonshistorie
og arkivkunnskap. Kommunene. Universitetsforlaget 1987.
Mykland, Liv; Håndbok for brukere av statsarkivene.
Universitetsforlaget 2005. Norges lover.
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IKA KONGSBERG
TEKST: PETTER PEDRYC

GJENBRUK AV

ELEKTRONISK
Som bruker av kommunale elektroniske arkiv forventer jeg at materialet blir lagt til rette slik at jeg på
enklest mulig måte skal få tilgang til det jeg ønsker, og ikke minst det jeg har krav på. Jeg ser gjerne for
meg en felles portal for kommunale arkivinstitusjoner som tillater meg å formulere enkle søk og gi treff
på det jeg er ute etter, uavhengig av hvor materialet faktisk befinner seg.

Dersom oppfinnsomheten en dag er til stede, ønsker jeg også
muligheten for såkalte sammensatte søk, altså det å søke
over flere arkiv eller over flere institusjoner for å se om materialet deponert på ulike steder hører sammen på et vis.
Krever tilgang til materialet noen form for digital identifikasjon har jeg allerede PIN koder fra MinSide prosjektet, så vel
som BankID slik min nettbank krever. Det eneste som hindrer
meg fra å bruke tjenesten, er at den faktisk ikke eksisterer.
Kommunale arkivinstitusjoner har de siste årene investert
store ressurser innenfor fagområdet elektroniske arkiv, og
takket være kompetente fagfolk har denne investeringen
gitt god avkastning. Vi er i dag behjelpelige med både elektronisk arkivdanning så vel som etterfølgende bevaring av
materialet i henhold til lovverk. Det er likevel ikke til å stikke
under en stol at fokuset frem til i dag har ligget på selve
bevaringen, noe som for så vidt er en rimelig prioritering for
et arkivmiljø. Formidlingstjenester basert på elektroniske
arkiv, altså selve brukertilgangen til elektroniske arkiv, har
dessverre frem til nå måttet lide under denne prioriteringen.
Av den grunn har fagmiljøet i den senere tid skiftet fokus fra
selve bevaringen av arkiv til å tenke mer livssyklusorientert.
Arkivene dannes hos offentlige organer, bevares av depotinstitusjoner, og skal til syvende og sist bli benyttet av
brukere. Dersom vårt arbeid skal gi mening over tid, må
vi legge til rette for at materialet følger en livssyklus som
resulterer i formidling. Med formidling forstår vi publisering
av katalog- og arkivregistre som verktøy for brukerne til å
identifisere informasjonen, samt en videre publisering av
selve innholdsinformasjonen for direkte søk.
Fagmiljøet for elektroniske arkiv i kommunal sektor følger
OAIS-standarden når vi skal utforme våre tjenester overfor
arkivskapere, en standard som beskriver hvordan materialet
endrer form gjennom sin livssyklus ved hjelp av et ”informasjonspakke”-begrep. OAIS opererer med tre ulike informa-
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sjonspakker. Leveranseinformasjonspakke (SIP) beskriver
arkivets tilstand slik det fremstår når det blir overført fra
arkivskaper til depot. Arkivinformasjonspakken (AIP) beskriver hvordan arkivet har blitt bearbeidet av depotet for å tilfredsstille en tilstand hvor langtidsbevaring er mulig, og til
slutt en distribusjonsinformasjonspakke (DIP) som beskriver
tilstanden til informasjonen slik den blir levert brukere. OAIS
definerer tre ulike brukertjenester. For det første har vi en
konkret enkeltforespørsel hvor bruker kun er ute etter en
enkeltopplysning fra arkivet, slik eksempelvis saksbehandlere
ofte er. For det andre såkalte rapportsøk, altså innsyn i opplysninger som stammer fra sammensatte søk i et eller flere
registre. Til slutt har vi såkalte kontinuerlige leveranser,
eksempelvis lokalaviser som ønsker en kontinuerlig oppdatering av deponeringer som gjøres hos et aktuelt arkivdepot.
Innenfor OAIS kalles disse brukertjenestene ”access”, altså tilgang. Hvordan forbereder det kommunale arkivmiljøet seg
på å realisere disse tjenestene innenfor elektroniske arkiv?
Som følge av at arkivmaterialet både dannes og bevares elektronisk, følger det at materialet også bør formidles elektronisk. Det avleverte materialet kan enkelt tilgjengeliggjøres
for brukerne for eksempel over internett. Som skissert i illustrasjonen side 14 må likevel depot forholde seg til flere ulike
tilgangstyper.
Det at et kommunalt depot kun bevarer arkivmaterialet for
arkivskaper og ikke overtar eierskapet til materialet fører til
at systemet må skille mellom interne og eksterne brukere.
Interne brukere vil naturligvis være den opprinnelige eieren
av arkivmaterialet og av den grunn ha full tilgang.
Illustrasjonen skisserer her en løsning hvor saksbehandlere
har full tilgang til materialet i depot gjennom ”sikker sone”,
eller sitt eget intranett. Kommunale depotinstitusjoner som
evner å tilby sine arkivskapere tilgang til historiske baser ved
hjelp av Internet vil med andre ord tilby en svært etterleng-

ARKIVDATA
tet og verdifull tjeneste. Det å presentere en løsning hvor opprinnelig eier av materialet får full tilgang over Internet er
ingen krevende oppgave. Det er klart at en slik løsning må forholde seg til en form for digital identifisering, samt eksempelvis Datatilsynets krav for overføring av sensitivt materiale over
nett, men dette er mer en programmeringsutfordring enn en
ren juridisk utfordring. Eksterne brukere vil på den andre siden
være brukere som må vurderes i henhold til eksempelvis
offentlighetslov og personopplysningslov. Disse styrer den allmenne innsynsretten og partsinnsynet. En formidlingsløsning
for denne gruppen vil straks være en noe mer komplisert oppgave enn for interne brukere. Her må systemet implementere
de deler av lovverket som styrer tilgang til sensitivt arkivmateriale, en noe mer komplisert oppgave med langt større risiko
for å trå feil. Informasjonen som leveres ut til ”åpen sone” må
være vasket for sensitive opplysninger. Med andre ord må man
lage flere ulike versjoner av materialet som ligger i depot, en
versjon som er myntet på ”samtlige brukere” (åpen DIP) og en
versjon som er myntet på ”sikre brukere” (sikker DIP).
Det er likevel enkelt å se at et slikt formidlingssystem må
bygges opp over tid, hvor de enkleste brikkene settes på plass
først. Den enkleste brikken av alle vil være å tilby såkalte register søk for samtlige brukere, altså en oversikt over hva som
faktisk ligger deponert samt en tilhørende beskrivelse av

stoffet. Denne tjenesten står oppført som ”katalog” i illustrasjonen. Til tross for at ikke samtlige brukere har full tilgangsrett til materialet, har de likevel rett til å få bekreftet om materialet eksisterer, hvor det befinner seg samt om det er unntatt
offentlighet. Over tid vil det være naturlig å spørre om en slik
løsning kan automatisere tilgangskontroll, altså la systemet på
egen hånd nekte eller godkjenne innsyn i sensitiv innholdsinformasjon?
Det vil være svært naturlig for kommunale depotinstitusjoner
å samarbeide om en slik løsning, fremfor å utvikle ulike lokale
løsninger som baserer seg på ulik teknologi. Hvordan et slikt
samarbeid skal se ut er fremdeles ikke helt klart, men samarbeidet krever to elementer som fremdeles ikke er fullstendig
på plass. For det første må man etablere en institusjon som
evner løfte formidlingstjenesten opp fra lokale kommunale
depotinstitusjoner, og presentere en enhetlig nasjonal formidlingstjeneste. Dette er viktig både med hensyn til brukeren så
vel som de enkelte depotinstitusjonene. Som bruker spiller det
ingen rolle hvor materialet faktisk befinner seg. Det som er
viktig er at det eksisterer en enhetlig tilgang til det elektroniske materialet på tvers av institusjonene. For kommunale
depotinstitusjoner vil det være svært frigjørende å slippe å utvikle lokale løsninger, og isteden fokusere på selve bevaringen
samt tilrettelegging av materialet. Her kommer vi også til det
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andre elementet, nemlig en nasjonal enhetlig ”tilrettelegging” av stoffet. Med dette menes egentlig et felles depotforvaltningssystem som evner å produsere enhetlige ”arkivinformasjonspakker” (AIP) på tvers av institusjonene. Gjerne
på tvers av kommunale så vel som statlige depotinstitusjoner.
Det er svært viktig at innholdsmaterialet hos de enkelte kommunale depotinstitusjonene er dokumentert ved bruk av
samme standard og samme metoder. Det å lage en enhetlig
formidlingsløsning vil være svart vanskelig hvis stoffet som
faktisk skal formidles ikke er enhetlig dokumentert. Utvikling
av metoder samt verktøy for å dokumentere materialet riktig
bør av den grunn også legges til den nasjonale tjenesten.
Arbeidet med å komme til enighet om et felles depotstyringssystem er i gang. Takket være prosjektmidler fra
ABM-utvikling har et utvalg bestående av rådgivere innenfor
elektroniske arkiv fått i oppgave å presentere en anbefaling.
Anbefalingen vil dannes på grunnlag av en kvalitativ test av
flere depotstyringsverktøy som er implementert på grunnlag
av OAIS standarden. Et av disse systemene vil være OpenArms, som i sin tid var ment som et depotstyringssystem som
tok hensyn til norsk bevarings- og depotpraksis. OpenArms er
pr. i dag fremdeles ikke ferdigstilt, men med litt flaks og mye
hjelp fra Høgskolen i Oslo vil muligens OpenArms bli ferdigstilt som en Master of Science oppgave ved Dublin City
University til mai 2009.
Et utvalg systemer bestående av blant annet OpenArms,
Fedora Commons og DSpace vil da bli vurdert i forhold til
blant annet om de fungerer som gode grunnlag for videre
utvikling av brukertjenester.
Til tross for at samtlige aspekter rundt en nasjonal tjeneste
fremdeles ikke er avklart er også dette arbeidet godt i gang.
Dokumentet ”Et nasjonalt senter for e-arkivtjenester i kommunal sektor” ble levert til ledergruppen for de kommunale
arkivinstitusjoner den 13. september 2007. Dokumentet utreder blant annet hvordan et ”nasjonalt senter” skal initieres
samt hvilke tjenester senteret skal tilby. En av disse tjeneste
er en såkalt ”brukertjenester”, altså en formidlingstjeneste.
Utredningen viser med andre ord at fagmiljøet nå er klart til
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å iverksette arbeidet knyttet til formidling av elektroniske
arkiv, samt en enighet om at dette bør gjøres på nasjonalt
nivå. Det teoretiske rammeverket rundt en kommunal formidlingstjeneste av elektroniske arkiv har lenge mer eller
mindre ligget klart innenfor vårt fagmiljø. Ønsket om å realisere denne tjenesten har også vært til stede, men dessverre
har ikke grunnlaget for en slik tjeneste vært til stede tidligere. Et nasjonalt senter for e-arkivtjeneste vil løfte mange
oppgaver opp fra lokale depotinstitusjoner og opp til et
nasjonalt nivå. Dette vil bedre de tjenester vi yter både overfor arkivskapere så vel som arkivbrukere. Når en ren formidlingstjeneste vil stå klar og i hvilken grad den vil stå i samsvar
med den fullstendige skissen presentert i illustrasjonen, er i
dag ikke avklart, men totalt 15 kommunearkivinstitusjoner
har meldt sin interesse for å avsette ressurser til tjenesten
allerede fra 2009.

TILGANG
KATALOG

WEBTJENESTE
ÅPEN SONE

DIP

ÅPEN DIP

DIP

SIKKER DIP
DIP
Distribusjonsinformasjon (DIP)

SIKKER SONE
Enkeltsøk

ARKIVFORVALTNING
AIP

AIP

Rapportsøk
Ordrer

AIP
Arkivinformasjon (AIP)

DEPOTTJENESTE

BRUKER

Forhåpentligvis vil flere institusjoner melde sin interesse
for deltakelse etter hvert, slik at vi i løpet av de nærmeste
årene kan tilby arkivbrukere en enhetlig nasjonal formidlingstjeneste for kommunale arkiv slik den har blitt etterspurt
av mange. •
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Livsløp
IKA KONGSBERG
T E K S T : S I D S E L K VA R T E I G

I KOMMUNEARKIVET

Våren 2007 ble IKA Kongsberg invitert av Cappelen forlag til å bidra med et utvalg kommunale arkivsaker til boken Våre Røtter. Boken ble utarbeidet av statsarkivar i Kongsberg, Nils Johan Stoa, og statsarkivar i Hamar, Per-Øyvind Sandberg. Ideen var å finne et knippe saker som ville gjøre det mulig å
følge en enkelt person fra vugge til grav i kommunale arkivkilder.
Etter vurdering av flere kommuners arkiver, falt valget på
Stavern, tidligere Fredriksvern 1) kommune i Vestfold.
Grunnen til nettopp dette valget er at alt materialet fra
kommunen er avlevert til IKA Kongsberg, og grovt sett er
det oversiktlig og fullstendig.
Dette var en spennende og ikke minst komplisert problemstilling å gripe fatt i. Flere hindringer lå i veien, ikke minst
fordi mennesker til en hver tid har flyttet på seg eller byttet
etternavn. Første målsetting for å finne frem til en egnet
person var å se etter arkivstykker som viste til ytterpunktene
i livsløpet. Deretter lå mulighetene åpne til å fylle inn med
opplysninger om tiden i mellom disse ytterpunktene. Valget
falt etter hvert på Oluf Nilsen (f. 1870) som pekte seg ut ved
å ha bodd i Stavern hele livet. Han skulle representere livsløp
i kommunearkivene i Stoa og Sandbergs bok om slektsgranskning.
De tidligste opplysningene om lille Oluf finner vi i forsorgskontorets manntall allerede 3. februar 1870. Da var han
knapt rukket å bli fem dager gammel, og blir omtalt som
”1 uægte barn”. Her står det også at moren, Casperine
Jensine Andersen, som på det tidspunktet bodde hos Ingeborg Lindhjem i Stavern, fikk understøttelse fra Forsorgskontoret. Hele 10 skilling per dag og 60 skilling til jordmoren
for bistand under fødselen. Det presiseres også at hun en
måned senere tilbakebetalte beløpet. I denne protokollen

bemerkes det også at hun senere ble gift med enkemannen
Sondre Pedersen. 2)
I Digitalarkivet ser vi i ministerialbok nummer 7 3) for
Stavern at sognepresten har skrevet inn Oluf Nilsen, født
uekte 29. januar i 1870, og døpt 6. mars samme år. 4) Her blir
vi kjent med at faren til barnet er svenske Oluf Nilsen Örqvist
som på den tiden jobbet som garversvenn. Opplysninger om
bosted, noe øvrig slekt og faddere finnes også her. Ved å
bruke Digitalarkivet blir vår viten om Oluf Nilsen nyansert og
utfyllende, ikke minst fordi det er her vi får rede på familieforhold bakover i tid. Vi får også et inntrykk av hendelsene
omkring livets høytider for vår hovedperson.
Gutten begynte etter hvert på skolen, og med skoledagboken for Stavern skolekrets 5) finnes også en av kommunens
beste kilder for belegg av Oluf Nilsens tidligste leveår. Her
kan vi følge ham fra dag til dag gjennom et par år med oppmøte og fravær. Han ble innført i første avdeling i 1878
under farsnavnet Ørkvist. Samtidig har læreren også oppført
ham med fødselsår i 1869! Grunnen til det kan vi bare gruble
over, men vi kan tro at læreren hadde sett seg lei av storsamfunnets trakassering av uekte barn. Ett ekstra år på baken
ville muligens gi Oluf et lite mentalt forsprang i forhold til
sine medelever.
I Klokkerbok nummer 2 6) fra Stavern ser vi at Oluf Nilsen
gikk for presten 2. mai i 1886. Han fikk karakteren god i

) Heretter bare Stavern.
) IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern forsorgskontor, manntall nr 1 (1866 – 1884), fol 88.
3
) I denne artikkelen vil også Digitalarkivet bli tatt i bruk for mer helhetlig å illustrere Oluf Nilsens liv.
4
) http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=5935&uid=ny&idx_side=-52
5
) IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern skole, dagbok nr 3 (1878 – 1888) fol 3.
6
) http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?urnread_imagesize=full&info=ingen&hode=nei&show=215&uid=8174&js=j
1
2
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Fra Oluf Nilsens familiealbum.

kristendomskunnskap og meget godt i forklaring. Som 16-åring og
konfirmert ble han sett på som voksen og skulle som mange andre unge
menn få seg et levebrød. Samme år finner vi dreng Oluf Nilsen nok en
gang i Forsorgskontorets protokoller for understøttede, men han fikk
likevel ikke støtte i noen form her. 7)
I fra 1910 fant vi frem valgmanntallet for kommunevalget samme år.
Her er Oluf Nilsen registrert som velger med yrkesbetegnelsen ”slagter”.
Siden sist var han blitt gift med Anna som også var født i 1870.8) Valg av
levevei var nok allerede staket ut, men året etter (1911) er han oppført i
kladdelisten for kommuneskatten som ”natvagt” uten formue, men med
inntekt på kr 800. 9) I ligningsprotokollen fra 1929 er Oluf Nilsen igjen
skrevet inn som slakter og med noe større formue enn 18 år tidligere.10)
Som slakter med egen forretning ble han i 1918 innmeldt i Stavern
kretssykekasses premieprotokoll for frivillige medlemmer. 11) Forsikringsordningen skulle ivareta hans
og eventuelle ansattes syketrygd.
I 1916 ble Stavern provianteringsråd opprettet
som et organ som skulle organisere forsyning av forbruksvarer som det under og etter 1. verdenskrig ble
mangel på. I rådets kontobok 12) ser vi at Oluf er oppført for å ha kjøpt en kvote på 1000 kg kull.
Provianteringsrådet opphørte i 1923, men forsyningsnemnda som i stor grad hadde samme funksjon, ble
igjen opprettet i alle kommuner i juni 1939. Igjen
finner vi Oluf innført i register over hjemmehørende i
Stavern med de rettighetene det innebar. Denne
protokollen 13) er udatert, men det er mulig Oluf ble
ført inn her omtrent samtidig som han dukker opp i
neste dokument. I en mappe fra Stavern trygdenemnd
med påskriften ”utgåtte pensjonskrav”, finner vi et
skjema fra 1940 der Oluf Nilsen, nå 70 år, akter å gå av
med pensjon. Han har fylt ut skjemaet for pensjonskrav der flere
personopplysninger og informasjon om familie og eiendom er
oppgitt. 14) I den samme arkivesken finner vi også et udatert brev
der Oluf Nilsen som alderspensjonist blir bedt om å oppføre navn
og fødselsår og dato på sin avdøde kone. 15) Det siste vi ser til Oluf
Nilsen i kommunearkivene er i samme mappe der trygdenemnda
bekrefter at Oluf er avgått ved døden 13. juni 1949, og derfor
anviser siste utbetaling av pensjon. 16)

Anna, Olufs kone.

>>>
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)
9
)
10
)
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IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern forsorgskontor, manntall nr 1, (1866 – 1884), fo.l 103.
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern manntallsnemnd, manntall nr. 5 (1910), løpenr. 281.
IKA Kongsberg, Stavern kommune, Stavern ligningskontor, kladdeliste nr. 1 (1911/1912), fol. 10.
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern ligningskontor, ligningsprotokoll nr 1 (1929-1930), fol. 13.
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern kretssykekasse, premieprotokoll (1916-1924), fol. 3
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern provianteringsråd, kontobok, (1916-1922), side 196.
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern forsyningsnemnd, register (Udatert), side 26.
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern trygdenemnd, saksarkiv; utgåtte pensjonskrav, mappe 3 (1937 – 1950).
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern trygdenemnd, saksarkiv; utgåtte pensjonskrav, mappe 1 (1937 – 1950).
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern trygdenemnd, saksarkiv; utgåtte pensjonskrav, mappe 3 (1937 – 1950)
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Oluf Nilsen
som gammel.
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TIDSBILDE FRA OLUF NILSENS LIV

I de neste avsnittene vil jeg vise med eksempler fra kommunearkivet hvordan småbyen Stavern så ut i den tiden Oluf
levde. Byen bar mot slutten av 1800-tallet preg av hendelser
og endringer som så mange andre tettsteder i Sør Norge.
Protokoller og saksbehandling viser tegn på initiativ og
fremtidstro, samt et engasjement for å trekke mennesker
til stedet med arbeidsplasser og turisme.
En hendelse i lokalsamfunnet som nok satte en støkk i
13 år gamle Oluf, var storbrannen i 1883 der 500-600 mennesker ble husløse. Det vil si at halve byens befolkning ble
uten tak over hodet. I Frederiksverns Brandcomitions
Forhandlings-protokol 17) ser vi at det i et styremøte 9.
august samme år blir vedtatt utbetaling av godtgjørelse til
mannskapet som hjalp til under brannen tidligere samme
måned. I brannkommisjonens kopibok kan vi også lese om
behandling og etterslukking av branntomtene. 18) Kanskje
det var et resultat av dette at Oluf Nilsen ble med i nedrivningskorpset da han i 1901 ble oppført i brannrullene
som hjelpemannskap. 19)
Oluf Nilsen vokste opp med nærhet til det som tidligere
hadde vært marinens hovedstasjon, Fredriksvern. 20) Om
marinens nærvær hadde innvirkning på hans oppvekst kan
vi si lite om, men at byen også var et kystsamfunn med lange

)
)
19
)
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)
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)
22
)
23
)
24
)
25
)
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18

18

tradisjoner for fiske og losdrift 21) kan vi med sikkerhet si.
Det utviklet seg et blomstrende næringsliv med industri som
var viktig for sin samtid, og for utviklingen av nærmiljøet.
Stedets 330 meter lange reperbane er noe av det som
kanskje trer best frem i denne perioden. 22) Rundt århundreskiftet ser vi også at ivrige innbyggere satt sammen for å
planlegge småbyens industrielle fremtid. I følge komiteen
for utvikling av Staverns industrielle virksomhet var det
visjoner om utvikling av alt fra leketøysfabrikk til sukkerrafinaderi. 23) Senere, mellom 1917 og 1923, skulle oppfinnsomme hoder prøve seg med bilproduksjon i denne lille
kystbyen. 24)
I Oluf Nilsens unge voksne liv fikk han med seg at stedet
etter hvert fikk et yrende liv hver sommer. Nærhet til badevann, båtliv og blanke svaberg var også den gangen forlokkende for byfolk fra den øvre middelklassen. I Stavern
biblioteks utlånsbøker ser vi at lånefrekvensen økte betydelig i sommermånedene, sannsynligvis som en direkte konsekvens av økt innbyggertall hver sommer. 25) I denne protokollen stifter vi også bekjentskap med flere av gjestene som
benyttet varme dager ved sjøen. Selebre besøkende som forfattersønnen og fremtidig statsminister, Sigurd Ibsen, var en
flittig bruker av biblioteket i byen sommeren 1896. Liten og
oversiktlig som Stavern var, visste nok Oluf hvem denne
sommergjesten var.
KOMMUNEARKIV SOM KILDE

Alle disse hendelsene av ytre omstendigheter var med på å
forme omgivelsene rundt det som skulle bli Oluf Nilsens liv.
Det er likevel i kommunearkivene at vi finner saksutredninger og vedtak som har blitt gjort på bakgrunn av slike forhold. I enkelte andre tilfeller har kommunene selv tatt initiativ på områder der de ikke var lovpålagt å gjøre noe. Det er i
bunn og grunn lokale avgjørelser som har hatt direkte følger
for miljøet som Oluf bodde i, og som dermed også hadde
direkte konsekvenser for hvordan hans liv artet seg. Et dykk
i kommunens egne kilder kan derfor gi et godt bilde av de
nære omstendighetene omkring mennesker innen nyere
lokalhistorie. •
Litteratur:
Mykland, Liv og Masdalen, Kjell Olav: Administrasjonshistorie og
arkivkunnskap – Kommunene. Universitetsforlaget 1987.
Stoa, Nils Johan og Sandberg, Per-Øyvind: Våre røtter. Håndbok i
slektsgransking. Cappelen 2007.

IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern brannstyre, møtebok (1858-1908)
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern brannstyre, kopibok/korrespondanse-protokoll (avskrifter)(1858-1886)
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern brannstyre, brannrulle (1899-1934)
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern ligningskontor, skattetakster, ”Fortegnelse over Fr.værn Værfts bygninger”. (1888-1894)
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern losenkefond, regnskap (1870-1883)
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern stedlige fabrikktilsyn, kopibok (1893-1916), fol. 1.
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Fredriksvern komité for utvikling av industriell virksomhet, møtebok (1899)
IKA Kongsberg: Stavern kommune, Stavern bygningskommisjon, sak og korrespondanse, mappe 1(1917)
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KOPIBOKEN
Arkivets grunnstruktur, som vi kjenner den i dag, har røtter flere hundre år tilbake i tiden.
Innkommen post ble beskrevet kronologisk i journaler og oppbevart i brevsamlinger eller saksarkiv.
De utgående brevene er kopiert og samlet i kopibøker. Dette er en struktur formet ut fra virksomhetens behov på 1600tallet så vel som i dag.
Hvordan lage en kopibok uten kopieringsteknikk? Dette
problemet har opptatt mange mennesker gjennom lang tid.
I tidligere tider var det bare en mulighet: å skrive dokumentet på nytt. Store virksomheter som departementer og større
bedrifter brukte enorme ressurser på å skrive av sine brev til
kopiboken, gjerne da i avkortet versjon uten en del faste
fraser. I tillegg ble også rundskriv skrevet om og om igjen
for å få nok eksemplarer. Alternativet var trykking, men det
hadde for høy grunnkostnad til å kunne brukes når det var
behov for bare noen få eksemplarer.
Den kjente oppfinner James Watt presenterte i 1780 en
løsning på dette problemet ved å introdusere presskopiteknikken. Wilhelm Lange i Riksarkivet har skrevet en artikkel om presskopien i Arkivmagasinet 3/2001 s.51. Jeg skal
derfor bare kort referere en del punkter. For å få en kopi
tok han utgangspunkt i at blekk er delvis eller helt vannløslig. Ved forsiktig å fukte originalbrevet og presse det mot et
tynt, ulimt papir, fikk de et speilvendt avtrykk. Ved at kopipapiret var så tynt at det var gjennomsiktig, kunne skriften
leses riktig fra baksiden.
Alle som har sett disse presskopibøkene vet at kvaliteten
er svært skiftende. Det var viktig å få helt riktig fukting av
papiret. Var det for tørt, smittet ikke blekket over. Ble det
for fuktig, trakk skriften seg utover og ble slørete. Blekktypen spiller en rolle. Det gamle jerngallusblekket var lite
vannløslig men godt lysbestandig. De nye anilinblekkene var
vannløslige, men lite lysekte. Mye forskning gikk med for å
finne det perfekte kopiblekk.
Kopiene er delvis bundet inn i ettertid og delvis produsert
i ferdig innbundne kopibøker. Det siste er mest vanlig i
nyere tid. Selv om prinsippet ble oppfunnet rundt 1780, er
det ikke vanlig å se presskopier i kommunearkivene før mot
slutten av 1800tallet. De tidligste eksempler jeg kjenner fra

arkivene våre er Hassel jernverk som har presskopibok fra
1841. Larvik formannskap finner vi fra 1869 og ellers er det
flere som begynner rundt 1880. Tendensen er at private
firmaer synes å være tidlig ute, dernest kommer byene og til
sist de minste kommunene.
Presskopien hadde altså sin storhetstid i 10-årene rundt
1900. Ved introduksjonen av skrivemaskinen i kommunene
innpå 1900-tallet, kom en annen gammel teknikk til sin rett.

>>>

Kopipresse brukt i reklame på en press-skive.
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Karbonpapiret (”Blåpapiret”) ble oppfunnet i 1806, men
virket ikke ved det lette trykk man fikk av en vanlig penn.
Skrivemaskinen var noe annet! Her var det plutselig mulig
å ta flere kopier på en gang! Den første tiden finner vi
presskopier av skrivemaskintekst, men utover 1920-30tallet forsvinner presskopiene og gjennomslagskopiene tar
over.
På slutten av 1800tallet dukker også andre kopiteknikker opp. Disse ble ikke brukt til å kopiere brev til kopibok,
men heller til å mangfoldiggjøre brev i form av rundskriv.
Den første av disse teknikkene er spritduplikatoren. Den
har i prinsippet mye til felles med presskopien ved at den
er basert på avsmitting. En original skrevet med kopiblekk
ble presset mot en gelemasse der kopiblekket smittet over.
Ved å presse rene ark til denne overflaten fikk de en
tilbakesmitting og kunne lage et antall kopier før blekket
tok slutt.
Den andre metoden ble kalt Edisons mimeograf og er
forløperen til den i litt nyere tid kjente stensilen. Det ble
her laget huller i tynne ark ved hjelp av en skrivestift og en
baseplate med nåler. Ved å legge rene ark på den ene
siden og smøre trykksverte på den andre fikk de et skriftbilde som tilsvarte de hullene som var laget. Disse kunne
også skapes med skrivemaskin uten fargebånd ved hjelp
av et spesialpapir av vokset silke. Huller tilsvarende skriftmønsteret ble slått inn i spesialpapiret og vi har opphavet
til vårt første store arkivmengdeproblem.
Mer avanserte lyskopimaskiner kom på markedet utover

Sprit-duplikatoren i en litt modernisert utgave.

1950tallet. De var basert på en fototeknikk og krevde lyssensitivt papir som ble fremkalt i kopimaskinen i likhet
med fotografier. Vi finner igjen en del av disse kopiene i
arkivene våre. De kjennes igjen på sitt glatte, noe ubehagelige papir som har en tendens til å bli mørkere og
mørkere ved lyspåvirkning. Om de ikke er uleselige i dag
vil de trolig før eller senere bli det.
Fotokopimaskinen etter Xerox-prinsippet virker på en helt
annen måte. Vi har her en overføring av bilde til et foto-

EDISONS MIMEOGRAF

Reklametegning av Edisons mimeograf fra 1895.

Ved skriving med skrivestift ble papiret
presset mot de underliggende tagger
slik at det ble perforert.

HEKTOGRAF

Hektografen fra ca. 1907 baserte seg også på avtrykk ved avsmitting.
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Det ble da laget avtrykk ved påføring
av trykksverte som smittet over på et
rent ark gjennom hullene.

sensitivt belegg på en valse. Ved hjelp av
elektrostatiske krefter fester fargepulver
seg til valsen på de mørke partiene. Ved å
rulle et papir over valsen, får vi et avtrykk.
Pulveret blir så brent fast i papiret ved
oppvarming på en ny valse. Denne prosessen gir i dag meget gode kopier uten
tidligere tiders problemer med kvalitetsforringelse i prosessen eller ved lyspåvirkning. Ved siden av kopimaskinen har selve
datateknikken revolusjonert dagens
kontorhold og kopiering. Vi skriver ikke
brevene direkte på papir lenger, men
elektronisk. Trenger vi papirkopier, skriver
vi dem ut gjennom en prosess som likner
(Xerox) fotokopieringen. På den måten
har vi ikke lenger en original med kopier,
men derimot mange like kopier eller
gjerne originaler.
Og kopiboken? De kronologisk ordnede
utgående dokumenter skal etter forskriften til arkivloven for offentlige organer
§3-9 tas ut på papir. Disse skal bevares
(§3-20d) og bindes inn før bortsetting

(§3-14), såfremt organet ikke har godkjent
elektronisk arkiv. Det blir altså lagt stor
vekt på kopiboken som arkivdokument.
I arkivhverdagen har nok kopiboken blitt
skjøvet ganske sterkt i bakgrunnen i forhold til møtebøker og saksarkiv, men den
har også sine sterke sider. Den kronologiske ordningen gir en annen innfallsvinkel
til saksbehandlingen enn saksarkivet.
Kopiboken gir også en svært samlende
oversikt over organets arbeidsoppgaver.

CALIGRAPH

ORMIG-MASKIN

Caligraphen var en skrivemaskin spesielt laget for kopiering av maskinskrift.

Forskjellen mellom originaler og kopier
blir mer og mer utvisket ettersom kopiteknikkene blir bedre. Fargekopimaskinen
gjør at vi snart ikke kan se forskjell til tross
for fargete journalstempler og blå penn til
underskrifter. Det som for 225 år siden var
nesten umulig å få til har utviklet seg slik
at vi får det til nesten alt for godt. Hva blir
det til med ekthetsgarantien oppi alt dette? Enda verre er det kanskje at hele kopiproblematikken er i ferd med å forsvinne
inn i vår moderne, elektroniske hverdag.•

Ormig-maskinen fra rundt
1933 baserte seg på avsmitting av farge påført fra et
fargeblad (”blåpapir”) i
skrivemaskinen.

Kopimaskin fra 1912 trolig basert på
stensil-prinsippet.

Glamour i reklamen er også
kjent fra tidligere år.

XEROX FOTOKOPIMASKIN
Xerox-prinsippet er den rådende teknikk i dag.
Rundt 1990 så kopimaskinene omtrent ut som
dagens maskiner.
Arkheion - 2#2008
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FYLKESARKIVET I OPPLAND
TEKST: SVEIN AMBLIE

IKA OPPLANDENE
IKA Opplandene ble formelt etablert 1.1. 2008. Det interkommunale samarbeidet bygger på Kommunelovens § 27 og er ikke
etablert som et eget rettssubjekt. Oppland fylkeskommune har
påtatt seg oppgaven som vertskommune, der fylkesarkivet
står ansvarlig for tjenesteleveringen.
Medlemskommunene utgjør pr. dato 19 kommuner fra Oppland og 14 fra Hedmark. Navnet Opplandene er ikke tilfeldig
valg. Det er et historisk navn på et geografisk område som
dekket store deler av det som i dag utgjør Hedmark og Oppland.
Dannelsen av en interkommunal ordning i de to fylkene er
et resultat av en lang prosess. Den 1. september 2005 inviterte
Riksarkivaren og Statsarkivet i Hamar kommunene i Oppland
og Hedmark til konferanse. Temaet var situasjonen for de kommunale arkivene og mulighetene for å opprette en kommunal
arkivinstitusjon etter mønster fra liknende arkivinstitusjoner
andre steder i landet. Kommunenes oppslutning om dette
initiativet var mildt sagt lunken.
Etter en del klargjøringer mellom Oppland fylkeskommune
og Statsarkivet i Hamar, sto fylkeskommunen ved Fylkesarkivet
og Statsarkivet sammen om et nytt felles initiativ overfor kommunene i Hedmark og Oppland i november 2006.
Rådmennene i Oppland drøftet saken på en felles rådmannskonferanse i desember 2006. Her ble det gjort klart at kommunene i Oppland ikke ønsket å inngå et samarbeid med Statsarkivet.
I stedet ble det vedtatt et forslag om å sette ned et eget utvalg
for Oppland i regi av KS. En arbeidsgruppe ledet av rådmannen
i Sør-Fron der Oppland fylkeskommune v/fylkesarkivet deltok
sammen med en representant fra Gjøvik og Vang kommune
skulle komme frem til forslag om felles arkivløsning. Rapport fra
arbeidsgruppa ble overlevert KS innen fristens utløp 1. april 2007.
I mandatet ble det forutsatt at arbeidet skulle ta utgangspunkt
i og bygge videre på Fylkesarkivet i Oppland med hensyn til lokaliteter, bemanning og kompetanse.
Oppslutningen fra kommunene i Oppland har vært stor. 19
kommuner i Oppland har allerede vedtatt medlemskap. På grunn
av at det ikke har lykkes Statsarkivet å etablere en tilsvarende
ordning i Hedmark, er også 14 kommuner fra Hedmark med i
samarbeidet.
OPPGAVER

Det er et sentralt mål å tilby de kommuner som ønsker det en
depotløsning for sine eldre avsluttede arkiver. Dette omfatter
også alle typer elektroniske arkiver, samt annet bevaringsverdig
digitalisert materiale som foto, film og lyd.
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Styret i IKA Opplandene, samlet på det første styremøtet.
Fra venstre: Anne Kari T. Søndrol, Vang, Anders Wahl, Alvdal, Siri
Høystad, Lunner, Gerd Ø. Galten, Engerdal, Anders Byfuglien, Gjøvik,
Margit Sletten, Nord-Fron, Grete Christensen, Lillehammer, Anne
Grete Bråten, Vågå og Svein Amblie, Fylkesarkivet i Oppland.

Det ble derfor satt i gang en utbygging av magasinkapasiteten.
Byggeprosjektet er nå nesten avsluttet, og den totale kapasiteten
er nå på om lag 10.000 hm. Videre utbygging vil måtte skje på
et senere tidspunkt. Deponering av eldre papirarkiver fra nye
medlemskommuner er allerede påbegynt.
I tillegg til en forsvarlig oppbevaring, inngår formidling og
brukertjenester i henhold til gjeldende regelverk. Vi har pr. dato
tatt imot uttrekk fra Noark-3 systemer og enkelte fagsystemer.
De første Noark-4 uttrekk vil bli deponert i løpet av 2008.
I tillegg til dette er det like viktig å bygge opp et tjenestetilbud
knyttet til arkivdanning. Så som: veiledning, kursvirksomhet,
deltagelse i arkivplanarbeid herunder utarbeidelse av rutiner,
kartlegging m.m.. Sentralt er bistand ved overgang til elektronisk
arkiv, periodisering av arkiver, kassasjon og klargjøring knyttet til
avlevering til depot.
Pr dato er det 3 personer som jobber med kommunearkiver.
Det er lagt inn som en forutsetning at bemanningen må styrkes,
og i 2009 vil det bli tilsatt en ny kommunearkivar.
ØKONOMISK MODELL

Den økonomiske modellen for medlemskap fraviker fra det som
er vanlig praksis. I og med at samarbeidet er basert på forutsetning om deponering, betaler hver kommune for en kalkulert
depotplass basert på fylkesarkivets erfaringstall for et minimumsbehov. Prisen er satt til kr. 450,- pr. hm.
Avtalen ved deponering av ordna arkiver omfatter mottak,
plassering i depot, registrering og katalogisering av arkivene i
ASTA samt betjening og tilbakelån. Det skal også gis hjelp og
veiledning i oppgaver som gjelder arkivdanning så langt
kapasiteten rekker.
Andre tjenester vil tilbys kommunene som betalingsoppdrag.
Dette omfatter: Deponering av arkiver etter 1964, ordningsoppdrag, digitaliseringsoppdrag, samt deponering, vedlikehold
og formidling av elektroniske arkiver. I forbindelse med digitaliseringsoppdrag, har vi investert i en del utstyr for håndtering av
foto, lyd og dokumenter. Her kan nevnes diverse typer spesialskannere for skanning av foto, dias og negativer. I tillegg til
dokumentskannere har vi anskaffet en storformat A0-skanner.
I løpet av året vil vi gå til innkjøp av en spesialskanner for
skanning av protokoller. •

ØSTFOLD
INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP
ABM-SEMINAR – DIGITALT FORTALT I ØSTFOLD!
Den 25.november vil det bli arrangert et ABM-seminar på Borgarsyssel museum i Sarpsborg. Tema er
digitalisering av kulturhistorien i Østfold og målsettingen med seminaret er å få informasjon om hva
som skjer på nasjonalt plan, vise eksempler fra Østfold og få frem nye ideer og tiltak i Østfold.
Det vil bli en presentasjon av det pågående privatarkivprosjektet i Østfold v/statsarkivar Dag Mangset,
og Vigdis Bjørnstad vil presentere IKA Østfolds arkivdepotprosjekt. Kulturnett Østfold vil informere om
sin nylansering, og vi vil også få en dramatisering av hendelsene på Fredriksten festning i 1718, og en
presentasjon av ”Arbeidsarven”, et dokumentasjons- prosjekt av folks arbeidslivserfaringer. Seminaret
er for ledere og ansatte i ABM-sektoren i Østfold, politisk og administrativ ledelse i kommuner og
fylkeskommune, spesielt med ansvar for kultur, historielag og andre interesserte.
ARKIVDEPOT I ØSTFOLD
Prosjektgruppen er nå godt i gang med arbeidet om å utrede etablering av et arkivdepot i Østfold.
Gruppen ønsker å se på muligheten for å få etablert en regional arkivinstitusjon i fylket. Resultat av
gruppens arbeid skal legges frem for representantskapet i IKA Østfold våren 2009 og til eiernes
kommunestyrer og fylkesting høsten 2009.

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

ARKIVPLANKURS
Vi skal avholde et arkivplankurs i løpet av høsten. Her vil vi friske opp litt av hva vi har gått i igjennom
fra tidligere om hva en arkivplan er, hva den skal inneholde, hvordan gå frem osv., pluss at vi skal se litt
på hvordan andre har løst oppgaven ved å lage en arkivplan. Vi kommer tilbake med informasjon om
tidspunkt for kurset senere i høst.
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

HANDLINGSPLAN FOR ARKIVSEKTOREN I OPPLAND
Fylkesarkivet har i samråd med rådmannsledelsen og den politiske ledelsen i fylkeskommunen vedtatt
at det skal utarbeides en handlingsplan for arkivsektoren i Oppland parallelt med rulleringen av
planene for museums- og biblioteksektoren. I tillegg skal det utarbeides en felles ABM-del. Planene
skal legges fram for kommunalkomiteen til uttalelse for godkjenning i fylkestinget høsten 2009.
For hver av handlingsplanene er det utpekt en politisk saksordfører. Sammen med fagansvarlig har de
ansvaret for hvordan planarbeidet legges opp og hvilke ressurspersoner som trekkes med i arbeidet.
Når det gjelder utarbeidelsen av et felles ABM-strategidokument er det vedtatt at det etableres et
formelt ABM-nettverk som følger dette arbeidet som referansegruppe. Nettverket skal også følge
opp den felles ABM-delen.
Som arbeidsgruppe er følgende personer oppnevnt: Marit Hosar, Opplandsarkivet avd. Maihaugen,
Kari-Mette Stavehaug Avtjern, Randsfjordmuseet avd. Hadeland, Cecilie Lindtoft, sekretariatsleder
Opplandsarkivet og Solveig Torp, Arkivleder Forsvaret. Fagansvaret for planarbeidet er Svein Amblie.
SAMFERDSELSHISTORIA I OPPLAND
Arkivnett Oppland har satt i gang prosjektet ”Samferdselshistoria i Oppland”. Prosjektet skal utvikle
et nytt digitalt undervisningsopplegg og beregnes ferdig i slutten av 2009. Primært vil prosjektet
konsentrere seg om perioden 1750 – d.d., med hovedvekt på 1900-tallet, og vil hovedsakelig fokusere
på personbefordring med relevante bygninger. Som inngang til kildematerialet vil det bli brukt
digitalt kart. Norsk Vegmuseum, arkivavdelingene i Opplandsarkivet og Fylkesarkivet i Oppland vil
levere inn materiale fra ”sine” arkiv. I tillegg vil det bli samlet inn materiale fra statlig sektor. Håpet
er å få dekket hele fylket, og innsamling av materiale er allerede godt i gang. Det er søkt om
prosjektmidler fra ABM.
ARKIVDEPOT
Nytt magasin sto ferdig i september med kapasitet på ca 4500 hyllemeter. Samlet kapasitet på
magasinene er nå i underkant av 10 000 hyllemeter.

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)
Kjersti Sæther, arkivmedarbeider
(kjersti.saeter@oppland.org)
Mari Charlotte Nilssen, arkivmedarb.
(maricharlotte.nilsen@oppland.org)
Depotarkiv for :
Oppland fylkeskommune,
Hedmark fylkeskommune.
14 kommuner fra Hedmark fylke og
19 kommuner fra Oppland fylke.
Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvol
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk
behandlingsenhet i Oppland
Forsvaret (Utdannings- og kompetansesenter for hærens samband, SBUKS)
Annet: Norsk fredssenter
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Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 76 40 20
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
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
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

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 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

24

Arkheion - 2#2008

I N T E R KO M M U N A LT A R K I V F O R
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

IKA KONGSBERG
ANSETTELSE AV IT-RÅDGIVER OG FORMIDLINGSARKIVAR
Petter og Sidsel har sluttet hos oss og vi er i full gang med å finne de riktige personene som kan erstatte
disse. Vi har et håp om at stillingene igjen er besatt i februar 2009.
ARKIVMEDARBEIDERKURS
Vi hadde del 2 av arkivmedarbeiderkurset 30. september og 1. oktober. Del 3 er satt til 26.-27. november.
ETISKE RETNINGSLINJER
IKA Kongsberg skal i løpet av høsten ha utarbeidet egne etiske retningslinjer. Disse skal favne om selskapets
ansvar som samfunnsaktør og bidra til å forankre etiske holdinger og handlinger i hele organisasjonen.
De etiske retningslinjene skal legges fram for representantskapet til våren.
PROSJEKTGRUPPE
IKA Kongsberg skal sammen med Lier, Øvre Eiker og Hole kommune se på håndtering av personopplysninger i skoler og barnehager. Prosjektgruppa skal jobbe med problemstillinger som knytter
seg til føring av sensitive personopplysninger i sak-/ arkivsystemene og fagsystemene, da spesielt
dokumentasjon knyttet til IOPer. Arbeidet skal resultere i en veileder til bruk for alle våre eiere.

AUST-AGDER

KULTURHISTORISKE SENTER, ARKIVET
FORMIDLING OG UNDERVISNING
Vi har nå fullført prosjektet med historie- og arkivformidling på Hovefestivalen 2008, og sendt ut en rapport
med våre erfaringer. Uke 41 lanserte vi en ny nettutstilling med et utvalg fotografier fra våre fotosamlinger
(se: www.aaks.no/reise). Vi har utarbeidet et nettbasert undervisningsopplegg basert på arkivmateriale med
temaet ”Fra Agder til Amerika” (se: www.aaks.no/amerika). Et arkivbasert undervisningsopplegg rettet mot
ungdomsskoletrinnet er under arbeid, og dette vil vi komme tilbake til senere. Arkivenes dag arrangerer vi i år
søndag 9. november (én dag etter resten av landet, fordi vi på AAks ved museet har en tradisjon for søndagsarrangementer og innlemmer Arkivenes dag i dette). I år setter vi fokus på festivaler. I forbindelse med
Arkivenes dag forsøker vi også å få inn arkiver fra festivaler i fylket.
SEMINARER OG KURS
I mai og juni holdt vi grunnkurs i arkiv for Arendal kommune. Den 12. juni avholdt vi Arkivfaglig fylkesforum i
Lillesand, for arkivlederne i våre medlemskommuner. Neste fylkesforum blir holdt 27. – 28. november. I høst har
vi planlagt et arkivkurs for Froland kommune, et arkivkurs som er åpent for flere medlemskommuner, og vi har
invitert ansatte i kommunene til informasjonsmøte om rettighetsdokumentasjon og behandling av innsynsaker.
DEPOT
Så langt i år har vi mottatt ca. 1.000 hyllemeter arkiv. I hovedsak er dette siste del av en større avlevering fra
Arendal kommune som har pågått siden 2007, samt en større avlevering fra Lillesand kommune. Vi jobber også
med fotosamlingen vår. Den såkalte ”Fløystadsamlingen” på ca. 40.000 glassplater blir for tiden renset og
pakket om i ny emballasje.
NYTT OM AAKS
Arbeidet med nybygg går videre. Perioden frem til juni 2009 vil være preget av prosjektering av nybygget
sammen med arkitektene og ved internt arbeid. Alle ansatte på AAks blir involvert i arbeidet. De ansatte vil
bli fordelt på en rekke arbeidsgrupper som i detalj skal gå gjennom alle tegninger og planer for nybygget.

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

I

VEST-AGDER

VEST-AGDER

FORSKNINGSDAGENE
Det har blitt tradisjon at IKAVA og Statsarkivet sammen stiller opp på forskningstorget under
Forskningsdagene i Kristiansand. Denne gangen stilte vi under fellesnavnet Arkivsenter sør. I år
presenterte vi blant annet ”Ønskearkivet” der folk ble oppfordret til å sende sine miljøønsker for
fremtiden til de som kommer etter oss. Barn og voksne stilte opp og sendte miljøvennlige papirfly
inn i arkivet som vi så skal ta vare på i tusenvis av år. Tiltaket ble godt mottatt og mange benyttet
anledningen til å ”udødeliggjøre” sine miljøønsker for fremtiden.
KRISTIANSANDSPROSJEKTET
Ordningsprosjektet for Kristiansand bys eldre arkiver går stadig fremover. Til nå er det ordnet ca 250
hyllemeter arkiver og flere kataloger er ferdigstilt. Fattigvesenet og brannvesenet er blant de første
som er blitt ferdige og her ligger det mange artige og nyttige godbiter for historieinteresserte.
Formannskapets arkiv nærmer seg også ferdigstillelse og da er nok et viktig arkiv tilgjengeliggjort
for folket. I mai sa Maria Braadland opp sitt engasjement for å gå over i en annen stilling, men etter
en utlysning fikk vi kontakt med mange interessante søkere. Vi valgte å engasjere Terje Nomeland.
Terje er historiker og har kommet godt i gang med samarbeidet med Anette.

IKA

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

ROGALAND IKS

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
Terje Nomeland, prosjektmedarb.
Tlf: 38 14 55 91
Anette Askedal, prosjektmedarb.
Tlf: 38 14 55 91
Eierkommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Songdalen,
Søgne, Vennesla,
Åseral, Vest-Agder fylkeskommune

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

PERSONALNYTT
Anne-Lise Kirkerud sa opp sin stilling som daglig leder ved IKA Rogaland 1. juli. Hun jobber nå som
rådgiver hos Noregs vassdrag og energidirektorat (NVE) i Oslo. Vi takker henne for innsatsen og ønsker
henne lykke til videre. Tor Ingve Johannessen tar over som daglig leder fra 15. oktober. I mellomtiden
har Sigve Espeland fungert som daglig leder. Vi kan i tillegg opplyse at IKA Rogaland vil lyse ut 2 rådgiverstillinger i løpet av november.

Personale:
Tor Ingve Johannessen, daglig leder
E-post: tor.johannessen@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 80 Mobil: 916 85 703
Sigve Espeland, rådgiver
E-post: sigve.espeland@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 81 Mobil: 952 02 965
Lin Øiesvold, rådgiver
E-post: lin.oiesvold@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 82 Mobil: 952 15 507
Gerd Hertaas, arkivsekretær/depotansvarlig
E-post: gerd.hertaas@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 83 Mobil: 952 06 025

NETTVERKSGRUPPER
Det er opprettet en ny arkivplangruppe for kommunene i Dalane-regionen sør i Rogaland. I tillegg har
vi allerede en gruppe for Nord-Jæren og Karmøy og en for Nord-Rogaland og Ryfylke. På møtene arbeider
deltakerne med sine respektive arkivplaner, samtidig som de får mulighet til å møte og diskutere med
arkivansatte i andre kommuner og rådgivere fra IKA Rogaland. Vi har meget gode erfaringer med disse
arkivplangruppene.

Eierkommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Finnøy,
Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå,
Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund,
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda,
Sokndal, Sola, Suldal, Time, Tysvær,
Utsira og Vindafjord.

NYTT SAK- OG ARKIVSYSTEM
I skrivende stund arbeider vi med innføringen av et nytt sak- og arkivsystem. Vi har valgt ACOS WebSak
som er et av de mest brukte systemene i Rogaland. Vi håper det nye systemet både vil gjøre saksbehandlingen og rådgivingen ovenfor eierne lettere, og ser frem til å ha et fullelektronisk arkiv.

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

KAI-KONFERANSEN 2008
IKA Rogaland var arrangører for den årlige KAI-konferansen fra 16. – 18. september. Konferansen ble
holdt på Thon Hotel Maritim i Stavanger med over 100 deltakere fra hele landet. Vi ønsker IKA Finnmark
lykke til neste år.
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Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS,
Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 62 83 Telefax: 55 56 62 40
E-post:
post.byarkivet@bergen.kommune.no
Til enkeltperson:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no
Nettsider:
http://www.bergen.kommune.no/byarkivet/
http://www.oppslagsverket.no
Personale:
Bergen byarkiv har nå over
70 arbeidstakere.
Det blir for mange å liste opp her.
Byarkivar og avdelingsledere er:
Arne Skivenes, byarkivar
Karin Gjelsten, fagsjef, Avd. Moderne arkiv
Ann O. Gjerde, arkivleder,
Avd. Sentralarkivet
Mona Nielsen, avdelingsleder,
Avd. Formidling og publikumsbetjening
Knut Geelmuyden, avdelingsleder,
Avd. Depot og katalog
Terje Haram, avdelingsleder,
Avd. Privatarkiver og oppdragsvirksomhet
Anne Louise Alver, avdelingsleder,
Foto og AV-media

Post- og besøksadresse:
Engene 1, 3008 Drammen
Telefon: 3204 6285
E-post:
kommunepost@drmk.no
Nettsider:
http://byarkivet.drammen.kommune.no
Ledelse:
Tom Oddby, byarkivar.
Tlf. 32046699/92045612,
E-post: tomodd@drmk.no
Tone Lystad Olsen,
(kst) fagansvarlig dokumentsenteret,
fagansvarlig moderne arkiver,
Tlf: 32046062/90208496,
E-post: tonols@drmk.no
Nina Vikøren,
fagansvarlig eldre arkiver,
Tlf.: 32046678/98646300,
E-post: ninvik@drmk.no
Kim S. Asplin,
prosjektleder ”digitale arkiver”,
Tlf.: 32046693/97720059,
E-post: kimasp@drmk.no
Kari H. Kristiansen,
prosjektleder ”tjenester på nett”,
Tlf.: 32046091/99228462,
E-post: karikri@drmk.no
Kristin Røed, fagansvarlig grafisk senter,
Tlf.: 32046030/94143119.
E-post: kriroe@drmk.no

BERGEN BYARKIV
UTVIDELSER OG FLYTTING
Byarkivet har fått aksept for et prosjekt for å ta imot kommunens bortsettingsarkiver på papir i løpet av
de neste ti årene. Dette innebærer en solid utvidelse av arkivhallene i fjellanlegget pluss etableringen av
en ny enhet for arkivordning. I løpet av sommeren 2009 flytter også Sentralarkivet fra Rådhuset til
Hansaparken og blir dermed samlokalisert med resten av Byarkivet.
DIGITALE ARKIVER
Lokalene til den nye digitaliseringsenheten er ferdigstilt. Det pågår forprosjekt for digitaliseringsjobben
med byggesaksarkivet. Elektronisk arkiv nr. 50 er på plass i innsynsløsningen og siden årsskiftet er det
gjort over 30.000 oppslag i de 50 basene.
ANDRE PROSJEKTER
Sentralarkivet har deltatt i et prosjekt for å undersøke og forbedre arbeidsflyten i registrering og behandling av byggesaker. Byarkivet har innledet samarbeid med Nordisk Institutt ved UiB om ny utgivelse
av Borgerboken 1550 – 1751, landets eldste borgerbok. Lokalhistorisk Arkiv i Bergen har inngått avtale
med Sparebanken Vest om mottak av eldre arkiver og arbeidet med Bergen kommunes overordnete plan
for ABM-feltet er startet. Planen ventes ferdig sommeren 2009.

DRAMMEN BYARKIV
PRESENTASJON AV BYARKIVET I DRAMMEN
Byarkivet i Drammen ble etablert 1. januar 2007, og er kommunens arkivmyndighet og arkivdepot. I tillegg
har byarkivet ansvaret for Grafisk senter, som med sine to ansatte er et kompetansesenter for grafiske
tjenester og digital dokumentproduksjon i kommunen. Byarkivet er administrativt underlagt virksomhet
Service og administrasjon, som har ansvaret for ”virksomhetsovergripende fellestjenester”. Virksomheten,
med ca. 100 medarbeidere, omfatter pr. 1.10.2008 innkjøpsavdeling, kart- og geodataavdeling, personalavdeling, økonomiavdeling og servicetorg, i tillegg til byarkivet. Byarkivaren rapporterer til virksomhetsleder
for Service og administrasjon og er med i virksomhetsleders ledergruppe.
Byarkivet jobber både med eldre arkiver og moderne arkiver, driver opplæring i arkiv- og dokumenthåndtering for kommunens ansatte, samt tar imot og oppbevarer privatarkiver fra Drammen. Byarkivet har også
ansvar for kommunens sak- og arkivsystem, både med hensyn til opplæring, utvikling og brukerstøtte.
Pr. 1.10.2008 har byarkivet 14 fast ansatte (fordelt på 12,8 stillinger). I tillegg har vi fem prosjektmedarbeidere (fordelt på 4,5 stillinger), samt to medarbeidere som har praksisplass i byarkivet (fordelt på 1,4 stillinger).
Byarkivet er lokalisert på rådhuset i Drammen. Åpningstiden er den samme som for rådhuset og kommunens servicetorg, fra 8 til 17 mandag til torsdag, fredag 8 til 15. Byarkivet har de fleste av sine 2000 hyllemeter arkiver i magasiner på rådhuset, og tilgangen til arkivene er forholdsvis gode. Publikumsfasiliteter er
etablert, men det jobbes med å få etablert enda bedre fasiliteter.
Organisatorisk er byarkivet inndelt i fire fagområder: dokumentsenter, grafisk senter, eldre arkiver og
moderne arkiver. Dokumentsenteret er kommunens sentrale dagligarkiv, og har som hovedoppgave å
håndtere daglige arkivoppgaver for alle enhetene i Rådhuset samt håndtere post- og budtjenester for alle
enheter i kommunen. Medarbeiderne på dokumentsenteret betjener også kommunens sentrale brukerstøtte for sak- og arkivsystemet, samt publiserer offentlig journal på internett. Fagområde eldre arkiver har
ansvaret for eldre kommunale arkiver og privatarkiver. Arbeidsoppgavene er knyttet til avlevering, ordning
og registrering, magasinstyring samt generell rådgivning og saksbehandling knyttet til byarkivets arkivmateriale. Fagområde moderne arkiver har ansvaret for arkivdanning, rutineutvikling, systemutvikling og
opplæring i kommunens sak- og arkivsystem.
Byarkivet driver også prosjektene ”digitale arkiver” og ”tjenester på nett”.
“Digitale arkiver” skal digitalisere kommunens eiendomsarkiv og planarkiv, samt gjøre arkivene tilgjengelig på internett via en kartløsning. Pr. 1. oktober 2008 har prosjektets fire medarbeidere digitalisert ca. 80
hyllemeter. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2011. ”Tjenester på nett” skal etablere selvbetjeningsløsninger på internett, der informasjonen som sendes over web skal integreres med kommunens IT-systemer.
Hovedmålsettingen med begge prosjektene er å forenkle hverdagen for innbyggerne ved å ta i bruk elektroniske tjenester, og inngår i en større satsning; ”eKommune 2009”.
Mer informasjon om byarkivet i Drammen finnes på våre internettsider:
http://byarkivet.drammen.kommune.no
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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
Sidan forrige nummer av Arkheion er ordninga sluttført med ferdigstilt arkivkatalog for arkivet etter
Hamre kommune, som etter 1964 vart ein del av noverande Osterøy og Lindås kommunar.
Arkivet etter Askøy kommunen i tidsrommet 1918 – 1970 er no under ordning. Arbeidet vil etter planen
vera sluttført hausten 2008.
For ein del år sidan vart det henta inn eit kaos-arkiv etter forsyningsnemnda i Kvinnherad kommune
hovudsakeleg for tidsrommet 1940 – 1948. Dette er no finordna og registrert og utgjer 10 hyllemeter.
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. Ellers er ei rekkje kommunar og opptekne med oppgradering
av sak arkiv system, samt integrasjon mot fagsystemer. Vi deltek og i desse samanhengane. Utviklinga den
siste tida tyder på at kommunane har vorte flinkare til å setje av ressursar til arkivplanarbeidet og
arkivdanningsarbeidet.
PERSONALNYTT: Arkivkonsulent Rune Lothe er inntil vidare konstituert som arkivsjef.

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

MØRE OG ROMSDAL IKS
DEPOT
Det er 22 kommunar som har tilknytta seg depot for papirarkiv. Fleire kommunar har sagt dei vil slutte seg til
i 2009. Det betyr at vi vil ha endå eit depot klart i løpet av komande år. IKAMR har i dag litt over 5.400 hm.
PERSONREGISTER
20 kommunar har og skal i løpet av året få kursing i ordning og avleveringsprosedyrar for personregister.
I tillegg til kursa er det også ein del oppfølgjingsmøter. Når det kjem til betjening har ein i løpet av 2008
hatt ein markant oppgang i førespurnader knytta til billighetserstatningar.
ARKIVDANNING
Samtlege kommunar så nær som Fylket har teke ibruk arkivplan.no. Mange kommunar samarbeider om å
innføre elektroniske arkiv og arkivplan.no vert nytta aktivt i desse samanhengane. Det er imidlertid berre
eit fåtall som kan seiast å ha ein ferdig arkivplan.
ELDRE ARKIV
I tillegg til at det fortløpåande vert ordna og registrert arkivar, vert det brukt mykje ressursar på avleveringar
til depot i Ålesund.
PROSJEKT
IKA har prosjektleiaransvaret for Arkivplan.no. I tillegg er vi inne i andre året i det 2 årig privatarkivprosjekt
støtta av fylket, 25 kommuner og ABM-u. Privatarkivet er inne i sin sluttfase og vi er optimistiske i høve til å
få finansiert ei permanent ordning. Denne finansieringa vil vere eit spleiselag mellom kommunane, fylket,
staten og næringslivet i fylket.
KULTURNETT
Kulturnett MR fekk i vår tilskot frå ABM-utvikling til prosjektet; Forhistorie og eldre historie på nett.
Prosjektet er i sluttfasen. I haust skal vi, i samarbeid med Fylkesbiblioteket, lage ein digital handlingsplan for
ABM-sektoren i Møre og Romsdal. Prosjektet er fullfinansiert av ABM-utvikling. Kulturnett samarbeider tett
med Kulturavdelinga i fylket omkring Kulturminneåret 2009. I den forbindelse skal to nye digitale verktøy
takast i bruk – Digitalt fortalt og Kulturminneløypa. Vi har og et sterkt fokus på å få meir informasjon inn i
våre databaseløysingar. Dette skal gjerast i nært samarbeid med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

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

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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Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 TRONDHEIM
www.ika-trondelag.no
Personale:
Kari Remseth, daglig leder
Tlf. 73 88 46 74/ 92 60 61 18
E-post: kari.remseth@ika-trondelag.no
Gro Merete Løkvoll, rådgiver
Tlf. 73 88 46 75/ 90 04 58 99
E-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no
Tone Stakvik, rådgiver
Tlf. 73 88 46 88/ 93 05 13 00
E-post: tone.stakvik@ika-trondelag.no
Ståle Prestøy, IKT-rådgiver
Tlf. 73 88 46 76/ 90 05 57 08
E-post: stale.prestoy@ika-trondelag.no
Erik Roll, rådgiver, Tlf. 73 88 46 72
Randi Leistad, IKT-rådgiver
Tlf. 73 88 46 71
Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Tlf. 73 88 46 77/ 92 28 73 51
E-post: jens.ronning@ika-trondelag.no
Leif Kristiansen, prosjektmedarbeider
Tlf: 73 88 46 87
E-post: leif.kristiansen@ika-trondelag.no
Ingunn Kobberrød, prosjektmedarb.
Tlf: 73 88 46 84
ingunn.kobberrød@ika-trondelag.no
Randi Ness, kontorfagmedarbeider
Tlf. 73 88 46 89
E-post: randi.ness@ika-trondelag.no
Eierkommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Leksvik,
Levanger, Lierne, Malvik, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Mosvik,
Namsskogan, Oppdal, Orkdal, Os, Osen,
Rissa, Roan, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun,
Steinkjer, Stjørdal,
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Tydal,
Verdal, Ørland og Åfjord
Nord Trøndelag fylkeskommune
Besøksadresse:
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret
Maskinistgata 1, Trondheim
Postadresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, 7004 TRONDHEIM
Tlf.: 72 54 82 80 Faks: 72 54 63 00
E-post: trondheim-byarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no
Nettsted:
www.trondheim.kommune.no
Kontaktinfo fagansvarliggruppen:
Elin Engen Harder, enhetsleder
E-post: eeh@trondheim.kommune.no
Tlf. 99 54 20 47
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. 72 54 22 22
Hilde Guldteig Lien,
prosjektleder Grafisk senter
E-post: hilde-guldteig.lien@
trondheim.kommune.no
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TRØNDELAG IKS
IKA Trøndelag er et interkommunalt selskap eid av 34 kommuner og de to trønderske fylkeskommunene. Vi er samlokalisert med Statsarkivet i Trondheim, Trondheim Byarkiv,
Universitetsbiblioteket og Sør-Trøndelag fylkeskommune, og har kontor og magasin i Dora i
Trondheim.
KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET
For våre kurs og tilbud ligger det informasjon på våre hjemmesider.

TRONDHEIM BYARKIV
Trondheim kommune ble med virkning fra 01.07.2008 medeier i IKA Trøndelag. Byarkivet vil med bakgrunn i dette starte en prosess sammen med IKA Trøndelag, ansatte og tillitsvalgte, for å se på hvilke
arkivoppgaver enheten skal beholde og hvilke oppgaver det er naturlig at IKA Trøndelag etter hvert
tar over. Sentralt i dette og i prosessen med å gjøre Trondheim kommune fullelektronisk, blir nytilsatt
enhetsleder ved Trondheim byarkiv Elin Engen Harder. Elin kommer fra seksjonsjefsjobb i Direktoratet
for Naturforvaltning der hun i de siste åtte år blant annet har hatt ansvar for arkivene. Før dette har
Elin Engen Harder 15 år fartstid fra Trondheim kommune både som IT -spesialkonsulent og enhetsleder i oppvekstsektoren.

FYLKESARKIVET I

SOGN OG FJORDANE
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er ein fylkeskommunal kulturverninstitusjon som arbeidar med vern
og formidling av arkiv og anna kjeldetilfang. Formidlingsverksemda til Fylkesarkivet skjer via Internett,
www.fylkesarkiv.no, føredrag, konferansar, artiklar i ulike fagblad og gjennom Fylkesarkivet sitt eige
tidsskrift, Kjelda. Kommunearkivordninga er ein av fagavdelingane ved Fylkesarkivet, og arbeider med
arkivfaglege tenester for fylkeskommunen og alle dei 26 kommunane i fylket.
EUROPEANALOCAL
Den 19. november opnar ”Det europeiske digitale bibliotek” (www.europeana.eu). Den nye tenesta
skal gje oss tilgang til Europa sin rike kulturarv via Internett, og Fylkesarkivet i Sogn og fjordane
skal vere med å utvikle innhaldet. EuropeanaLocal handlar om å gjere kulturhistorie frå lokale og
regionale arkiv, bibliotek og museum tilgjengeleg for denne store europeiske databasen. Utvikling
av felles europeiske standardar for utveksling av kulturhistoriske informasjon på Internett er
sentralt i dette arbeidet. Informasjon skal gå på tvers av språk, tradisjon og landegrenser. Målet er
at alle europearar skal få tilgang til Europas rike og mangfaldige historie på alle nivå, både frå
store nasjonale museum og frå lokalarkiv og folkebibliotek.
RAPPORT OM ARBEIDET MED FOTOGRAFI
Fotoarkivar Elin Østevik har laga til ein rapport om Fylkesarkivet sine fotosamlingar og fototenester.
Fotoarbeid er ei krevjande oppgåve. Det krevst målretta og metodisk innsats over mange år. Og
ikkje minst er det ressurskrevjande. Rapporten syner kva som er gjort og peikar på naudsynte
prioriteringar for åra som kjem. Rapporten er tilgjengeleg på www.fylkesarkiv.no.
PERSONALNYTT
Per Olav Bøyum er tilsett som arkivar for kommunale arkiv. Vi er også i ein prosess med å tilsette
ny IKT-arkivar. Elin Østevik har gått over i stilling i prosjektet EuropeanaLocal.

ARKIV I

NORDLAND
NORDLAND MED I ABM-U-PROSJEKT OM FORMIDLING AV DIGITAL INFORMASJON
Nordland fylkeskommune er sammen med to andre fylkeskommuner valgt ut av ABM-u til å lage
en handlingsplan for formidling av digital informasjon fra ABM-feltet. Målet er å øke den digitale
informasjonsmengden betydelig, og at publikum kan finne all tilgjengelig ABM-informasjon på
ett nettsted. Det vil kreve et nært samarbeid mellom ABM-institusjoner og andre relevante
leverandører om å anrette informasjonen for felles formidling, det vil kreve gode teknologiske
løsninger og en gjennomtenkt formidlingsstrategi. Arkiv i Nordland deltar i dette prosjektet som
skal være avsluttet i første kvartal av 2009, og som forhåpentligvis vil bli raskt realisert.
KURS
I løpet av november og desember i år skal Arkiv i Nordland holde kurs i Arkivloven med forskrifter
og kurs i ordning og avlevering av eldre arkiv. Kursene vil bli holdt i Sandnessjøen, Sortland og
Bodø. Mer om kursene og tidspunkt på vårt nettsted.
ORDNINGSPROSJEKT FOR NAV BODØ
Arkiv i Nordland har inngått en avtale med Nav om ordning av arkivet etter Fylkesarbeidskontoret
i Nordland. Dette prosjektet gjennomføres i forbindelse med Nav-reformen og sammenslåing av
Aetat og trygdeetaten. Det dreier seg om rundt 70 hyllemeter. Ordningen gjennomføres av
Øystein Almås, som tidligere har ordnet arkivet etter Salten Kraftsamband (ca. 110 hyllemeter).
PERSONALNYTT
Ketil Jensen ble ny leder ved Arkiv i Nordland fra 1.oktober 2008. Jensen har vært ansatt ved
arkivinstitusjonen siden 1997 og har jobbet både med privatarkiv, fylkeskommunen og
eierkommunene.
Unni Kymre har fra 14. september 2 års permisjon fra stillingen ved Arkiv i Nordland. Kymre skal
da jobbe med innføring av nytt sak/arkivsystem i Nordland fylkeskommune, både sentralt og i
ytre etater.

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 einskildpersonar:
førenamn.etternamn@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, EuropeanaLocal, tlf: 57656418,
Oddvar Natvik, ABM Sogn og Fjordane,
tlf: 57656405,
Øystein Åsnes, ABM Sogn og Fjordane
tlf 57656404 ,
Bjarnhild Samland, ABM Sogn og Fjordane
tlf: 57656408,
Marit Anita Skrede, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656416,
Per Olav Bøyum, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656414
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
Besøksadresse: Torggården på Mørkved, 2. etg
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no
Nettsted: arkivinordland.no
Ansatte
Ketil Jensen, leder tlf. 75 51 75 75
Hanne Osnes, sekretær tlf. 75 51 75 77
Kari Aspelund Kleve, arkivar, kommuner
tlf. 75 51 75 79
Nansy Schulzki, arkivar, kommuner
tlf. 75 51 75 86
Tone-Lise Fische, arkivar, fylkeskommune
tlf. 75 51 75 85
Inge Strand, rådgiver
Solveig Lindbach Jensen, arkivar/web-ansv.
tlf. 75 51 75 80
Rolf Bjerke Holte, rådgiver/it-ansvarlig
Øystein Almås, prosjektmedarbeider
tlf. 75 51 75 66
Anders Pedersen, assistent tlf 75 51 77 18
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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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
Telefon: 92678490
E-post: marion@ikaf.no
Solgunn Wagelid, arkivkonsulent
Telefon: 92678491
E-post:solgunn@ikaf.no
Galina Isaksen, arkivmedarbeider
Telefon: 92678492
E-post: galina@ikaf.no
Orie Kimura, it-arkivar
Telefon: 92678493
E-post:orie@ikaf.no
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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TROMS (IKAT)
UTBYGGING AV PUBLIKUMSTJENESTENE. I året som kommer vil vi bruke tid på å bygge ut, og informere om, våre tjenester rettet mot arkivbrukere. Vi planlegger også en felles presentasjon av våre
ressurser med Statsarkivet i Tromsø.
AVLEVERING TIL ARKIVDEPOT. 13 kommuner har nå inngått avtale om bruk av IKAT som depot for
papirbaserte arkiver, og er i gang med å avlevere eldre og avsluttet arkiv til oss. Flere kommuner
ønsker å bruke ordningen, men har ikke inngått formell avtale enda. 6 av kommunene som har inngått depotavtale har også inngått avtale om å deponere nyere arkivmateriale. Vi tar derfor imot store
mengder materiale for tiden, og holder og på med å bytte rom i magasinet for å få det litt romsligere. Informasjon, retningslinjer og metode for deponering/avlevering av elektronisk arkivmateriale
vil bli sendt ut til alle i løpet av høsten.
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, er
lagt ut på våre nettsider.
ARKIVPLANLEGGING. Vi har som mål å få startet opp arkivplanarbeid i alle deltakerkommunene så
snart som mulig. Så langt har 11 av 24 deltakere registrert seg som brukere på Arkivplan.no. Dette
arbeidsområdet prioriteres høyt, og IKAT ønsker å bidra til at alle våre kommuner får en funksjonell
arkivplan på plass i løpet av de neste årene.
KURS OG OPPLÆRING. Regional felleskurs vil bli avholdt i Harstad 4. november og i Tromsø 11.
november. Tema for kurset er Elektronisk arkiv – sentrale standarder. Det blir og avholdt grunnkurs
og temakurs i kommuner som har bestilt dette. Vi minner om at grunnkurset og hospiteringsordningen er gratis for våre deltakere. Oversikt over hvilke kurs og opplæringstilbud som kan bestilles finnes
på våre nettsider.
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FINNMARK
LESESAL PÅ PLASS. IKAF har måttet flytte internt innen huset med den hyggelige løsning at lesesal
er på plass. Den første lesesalsgjest har allerede vært på besøk.
DEPOT - PAPIR – ELEKTRONISK ARKIV. Etter at arkivdepotet åpnet har hovedinnsatsen mot kommunene vært å veilede og hjelpe til med deponering av eldre arkivmateriale, kartlegge fagsystemer og
forberede datauttrekk. Alle 17 kommuner som er medlem av depotordningen er besøkt og har til
sammen deponert ca. 310 hm.
Arbeidet med første deponering av datauttrekk pågår. Hittil har fem av IKAFs medlemskommuner
bestemt at de vil bruke DEX som verktøy for uttrekk.
PRIVATARKIVER. Interessen for å avlevere privatarkiv til IKAF har økt. Radio Porsanger er et spennende materiale både lokalhistorisk og språklig, samiske og kvenske lydopptak. Radioen var den første i landet som fikk konsesjon som nærradio. Materialet som strekker seg over en periode på 15 år
inneholder lydmateriale og saksarkiv.
ARKIVPLAN. IKAF bidrar til oppstart av arkivplanarbeidet i to nye medlemskommunene.
Samtlige kommuner som arbeider med sine arkivplaner bruker arkivplan.no.
KURS OG OPPLÆRING. Besøkene ute i kommunene er blitt kombinert med arkivfaglig kontakt og
opplæring. Grunnkurs for nye medlemmer og oppfriskning av grunnkurs har vært prioritert.
IKAF har satt fokus på elektronisk arkiv, i våres med tema fagsystemer/deponering i Vest-Finnmark og
i høst holder vi seminar i Øst-Finnmark om overgang til fullelektronisk arkiv .
GRANSKNING AV BARNEVERNSINSTITUSJONER I FINNMARK. IKAF har bistått 3 medlemskommuner
(i tidligere 5 kommuner) med å fremskaffe dokumentasjon i anledning granskningen av tilsyn med
barnevernsinstitusjoner. I følge rapporten fungerte ikke tilsynet med barnehjemmene - kun 1 tilsynsbesøk ble dokumentert. Gjennomgangen i arkivene avdekket uheldig bruk av kassasjon som har ført
til at rapporter og annet underlag som ville vært nyttig i granskningen var kassert.

ARKIVLØSNINGER FOR ALLE FORMÅL
NOEN LEVERANSER
SENESTE ÅR:
IKA Rogaland,
Fylkesarkivet i Oppland,
Bergen Byarkiv,
Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane,
IKA Kongsberg,
DORA,
Interkommunalt arkiv i
Møre og Romsdal,
Aust-Agder
Kulturhistoriske Senter,
Statsarkivet i Tromsø,
Nasjonalbiblioteket.
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Hovedkontor:
Pb. 363, 1323 Høvik
Sandviksvn. 36, 1363 Høvik
Tlf.: 67 11 26 00
Fax. 67 11 26 01

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

Avdelingskontor:
Auglendsmyrå 9
4016 Stavanger
Tlf.: 51 90 63 90
Fax. 51 90 63 91
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O. J. Brochs gt. 16A
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Fax. 55 30 27 91
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