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eKommune
– DEN DIGITALE KOMMUNE/FYLKESKOMMUNE



INNHOLD

Vi bruker flere og flere elektroniske tjenester og systemer i vår kontakt med det
offentlige. Sammen med den mer tradisjonelle saksbehandlingen som nå også
foregår i elektroniske systemer må alt kunne dokumenteres og arkiveres for
ettertiden. Vi har derfor valgt temaet ”eKommune” for dette nummeret av
Arkheion. Tittelen er inspirert av planen ”eKommune 2009” og senere
”eKommune 2012”.
Fra og med 1. januar i år har Arkheion også byttet redaktør. Tidligere redaktør

Steinar Marvik har avsluttet arbeidet som redaktør etter mange år i tjenesten. Vi
takker Marvik for veldig god innsats og for å ha ledet Arkheion til å bli et godt
fagtidsskrift for den kommunale arkivsektor. For å ta over etter Marvik måtte det
to nye redaktører til. Bård Raustøl (Interkommunalt arkiv i Vest-Agder) og Inge
Manfred Bjørlin (Aust-Agder kulturhistoriske senter) har overtatt stafettpinnen.
Samtidig er det gjort noen endringer i redaksjonen. Det tidligere redaksjons-
møtet med representanter fra alle eierne av tidsskriftet er endret til å være et
eiermøte. Det opprettes så en redaksjonskomité bestående av fire personer, de
to redaktørene og to redaksjonsmedlemmer. De to redaksjonsmedlemmene må
velges på førstkommende eiermøte. Som nye redaktører ønsker vi å fortsette å
utvikle Arkheion og opprettholde en høy faglig standard på tidsskriftet.
Vi åpner dette nummeret om eKommune med en artikkel om tjenester på

internett i Drammen kommune. De jobber med elektroniske skjermdialoger
som en del av kommunens satsing på eKommune og døgnåpen forvaltning.
Litt lengre ut i bladet kan man lese om Drammen kommunes satsing på
digitalisering av eiendomsarkivene.
For å kunne dokumentere og arkivere elektronisk materiale trygt for frem-

tiden må man i det offentlige ha systemer som er godkjent etter Noark-
standarden. Vi har derfor i dette nummeret funnet det naturlig å ha en lengre
artikkel om Noark 5.
Videre har vi artikler om digitalt lokaldemokrati i Arendal, felles sak-/arkiv-

systemer og innbyggerportal, nasjonalt senter for eDepot, skanning av for-
mannskapsprotokoller, lydarkiver fra lokalradioer i Nordland og flere andre
temaer. Vi håper leserne vil finne flere av artiklene interessante!
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TJENESTER PÅ NETT
Drammen kommune har siden våren 2007 mottatt elektroniske skjermdialoger, som en del av kommu-

nens satsning på e-kommune og ”døgnåpen forvaltning”. I erkjennelsen av arkivets sentrale rolle som

mottaker og forvalter av informasjon fra disse skjermdialogene har prosjektet ”tjenester på nett”

organisatorisk blitt lagt til byarkivet. Prosjektleder jobber på fulltid med prosjektet, men jobber tett

sammen med andre ressurser i byarkivet og i andre enheter i kommunen.

BYARKIVET I DRAMMEN
T E K S T: K A R I H E L E N E K R I S T I A N S E N

Drammen kommune vil i løpet av april 2009 ha publisert
42 skjermdialoger. For å sikre at skjermdialogen blir benyt-
tet av våre brukere blir det, ved siden av intern opplæring
og gjennomgang, kun henvist til skjermdialogene på inter-
nett. Drammen kommune legger alle sine elektroniske
tjenester til innbyggeren ut på MinSide. For næringslivet
er vi nå i gang med en pilot for alkohol bevillinger, der
må søker autentisere seg via Altinn.

SKJERMDIALOG SOM DATAFANGST

Hva er en skjermdialog? En skjermdialog er kort fortalt et
elektronisk skjema som fylles ut på internett av brukerne,
og som sendes elektronisk til kommunen. Skjermdialogen
er på denne måten en del av kommunens totale elektro-
niske dokumenthåndtering. Skjermdialogene integreres
blant annet mot fagsystemer samt arkiv- og dokument-
håndteringssystemer. Skjermdialogene blir i denne
sammenheng å regne som datafangst. Den elektroniske
datafangsten sikrer riktige og fullstendige data, og for-
bedrer og effektiviserer saksbehandlingen.

PROSESSANALYSER

For hver skjermdialog blir det utført en prosessanalyse der

det blir vurdert om materialet er arkivverdig og om det
skal inngå i kommunens sak- og arkivsystem. Det vurderes
også integrasjon mot aktuelle fagsystemer. I prosesskart-
leggingen synliggjøres roller og funksjoner i saksbehand-
lingsprosessen, og prosesskartet visualiserer skjemaflyten
i Drammen kommune.

UTFORMING AV SKJEMAET OG GJENNOMGANG AV

DOKUMENTHÅNDTERINGSRUTINER

Innføring av skjermdialoger byr på ulike utfordringer;
sikkerhet, personvern, autentisering og signaturkrav.
Behandling og overføring av data fra det enkelte skjema
er bare en av flere faktorer som berører utøvelse av en
kommunal tjeneste. De enkelte skjemaene er avhengige av
dokument- og informasjonsflyt som ivaretar kravene til
god saksbehandling, journalføring, sikkerhet og andre for-
hold. Utnyttelse av teknologi, integrasjon av skjemadata,
automatisering, gjennomgang og forenkling av rutiner er
viktige faktorer for å etablere kostnadseffektive tjenester.
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ARKIVET OG ARKIVARENS ROLLE

Vi betrakter arkivtjenesten som navet i kommune-
organisasjonen, den legger grunnlag for samarbeid/
samhandling og for senere dokumentering av at saks-
behandlingen har foregått på riktig måte. Sømløs
integrasjon mellom skjermdialogløsningen og systemer
som inngår i saksbehandlingen er viktig for å oppnå
feilfri overføring, rask behandling og effektiv saks-
behandling. Ved utarbeidelse av skjermdialoger benyt-
tes prosessmodeller for å få bedre forståelse for hvor-
dan saksbehandlingsprosessen kan effektiviseres, og
for å sikre forsvarlig dokumenthåndtering. Modellen
danner basis for rutineutvikling hos saksbehandler og i
arkivet. Sammen med tjenesteleverandøren etableres
det en felles forståelse av hva en sak er, når den begyn-
ner og slutter samt hvilke dokumenter saken skal inne-
holde. Arkivet har her en viktig rolle som kvalitetssikrer
av informasjon. Ved innføring av skjermdialogene
endres også arkivarens oppgave fra å registrere til å
kontrollere automatisk utfylling av journalposter eller
saker. Dette betyr at arbeidet med kvalitetssikring av
forhåndsregistreringer og
registerdata får en stadig
større betydning og plass i
arkivets daglige arbeids-
oppgaver.

ERFARINGER FRA PROSJEKT-

PERIODEN

Drammen kommune skal
avslutte sitt prosjekt og av-
levere tjenestene til tjeneste-
eier innen utgangen av 2009.
Det vil fortsatt være behov
for utvikling av nye skjerm-
dialoger og videreutvikling/

endring av eksisterende løsninger. Vår erfaring er at
både de eksterne brukere, arkivet og saksbehandlerne
ser nytten av skjermdialogene. Den opplevde nytten
fører til en forventning om og etterspørsel etter nye og
stadig bedre integrerte tjenester. AAD utviklet i 2001
en skisse med en klassifikasjon av hvor avansert en
elektronisk tjeneste er med hensyn til samhandling,
kalt tjenestetrappen (se figur nedenfor).

Trinn 1 representerer relativt enkle tjenester med liten
eller ingen samhandling med brukeren, mens trinn 4
representerer komplekse tjenester med integrasjoner
og utstrakt samhandling. Effektiviseringspotensialet
er stort ved tjenester på nivå 4. Teknologisk og organi-
satorisk befinner de fleste tjenester seg et sted mellom
trinn 2 og 3, noen få på 4, men med mange og gode
offentlige initiativer vil vi i fremtiden se flere trinn 4
tjenester. •

Tjenestetrappen (AAD, 2001)

KS etablerte i 2006 et sentralt prosjekt med 40
deltakerkommuner. KS prosjektet har laget en
omfattende samling dokumenter og veilednings-
materiale som kan anbefales:
http://ksikt-forum.no/artikler/2008/8/tpn_oversikt

http://ksikt-forum.no/artikler/2008/8/tpn_oversikt
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RIKSARKIVET
T E K S T: A N N E M E T T E D Ø R U M

KORT HISTORIKK – FRA SPESIFIKASJON TIL STANDARD

Noark var opprinnelig en forkortelse for Norsk arkivsystem.
Noark ble første gang utarbeidet som en kravspesifikasjon for
elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i 1984, og
kom i nye versjoner i 1987 (Noark-2) og 1994 (Noark-3).
I 1995 ble det utarbeidet en tilsvarende kravspesifikasjon for

kommunal sektor; Koark (Kommunalt arkivsystem). Koark bygde
på samme prinsipper som Noark, men hadde en del tillegg spesi-
elt tilpasset kommunens behov, som f. eks. politisk saksbehandling.
Noark-4 kom i 1999, og førte Noark-standarden et langt skritt

videre. For det første var spesifikasjonene i Koark inkluderte i
Noark-4. I tillegg spesifiserte Noark-4 et fullstendig elektronisk
journal- og arkivsystem, integrert med e-post og generelle saks-
behandlingssystemer. Dermed ble Noark-4 en felles spesifikasjon
for elektronisk journalføring og arkivering i både statlig og
kommunal sektor.

LITT NOARK-JUSS

Da arkivforskriften trådte i kraft 1. januar 1999, ble det obliga-
torisk for offentlig forvaltning å benytte et Noark-basert system,
som Riksarkivaren har godkjent, for elektronisk journalføring. 1)

Fra og med 1. oktober 2002 er det bestemt gjennom Riks-
arkivarens forskrift, kapittel IX om elektronisk arkivering av saks-
dokumenter, at journalføring og arkivering av elektroniske saks-
dokumenter som hovedregel skal skje i et system som tilfredsstil-
ler kravene i Noark-standarden og er godkjent av Riksarkivaren
for dette formålet. 2) Dette gjelder enten man benytter et rent
journal- og arkivsystem, eller om funksjoner for journalføring
er integrert i et fagsystem, saksbehandlingssystem, beslutnings-
støttesystem eller lignende.

TOLKNING OG BRUK AV NOARK 5-STANDARDEN

Noark 5 viderefører prinsippene fra Noark 4. Men Noark 5 er
ikke en kravspesifikasjon, den er en standard. Derfor har vi nå
endret akronymet fra Norsk arkivsystem til Norsk arkivstandard.
En kravspesifikasjon kjennetegnes ved at den skal gi grunnlag for
å utvikle et komplett, selvstendig system. En standard kan i vår
sammenheng beskrives som et sett med offentlige krav til produk-
ter som trenger godkjenning før de kan selges eller tas i bruk.
Ettersom vi i utforming av Noark 5-standarden har vektlagt

offentlige krav som stilles til elektronisk journalføring og arkive-
ring, stiller Noark 5 tydelige krav til arkivstruktur, metadata og
funksjonalitet, men ikke krav til hvordan dette faktisk skal løses i
systemutviklingen. For de områdene hvor det er nødvendig med
mer presis angivelse av hvordan løsningen skal være, som f. eks.
på områdene deponering, avlevering og migrering, er kravene i

Noark 5 sterke. Obligatoriske metadata skal inngå i avleverings-
uttrekket, og utrekket skal ha en definert struktur. Beskrivelse av
rutiner eller hvordan forskjellige krav kan oppfylles, inngår ikke
i standarden. Der det er nødvendig for forståelsen av kravene,
er det likevel tatt inn en del innledende tekst foran kravtabel-
lene og forklarende tekst i selve tabellene.
Noark 5 skal kunne brukes for å lage kravspesifikasjoner for

alle typer arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og
type organ. Alle aktiviteter som skaper dokumenter som det er
viktig å sørge for at oppbevares og gjenfinnes i autentisk form,
skal i prinsippet inngå i en Noark 5-basert løsning for arkiv-
danning.
I Noark 5 er det tatt utgangspunkt i internasjonalt standardi-

seringsarbeid og de internasjonale standarder som er relevante.

FORSKJELLEN MELLOM NOARK 4 OG NOARK 5

Noark-4 kom i 1999, og det er nå 10 år siden. Etter hvert som
tiden gikk, og det ble ønskelig med integrasjon mellom Noark-4-
system og andre IT-system, f. eks. fagsystem, viste det seg at
Noark-4 spesifiserer for streng og rigid tilgangskontroll som gjør
det vanskelig å integrere Noark 4-systemer med fagsystemer.
Det har også vist seg vanskelig å utvikle Noark 4-løsninger basert
på de generelle dokumenthåndteringssystemene som selges i
markedet i dag. En sannsynlig årsak til dette er at Noark 4 har
for mange obligatoriske krav til bl.a. tilgangsstyring og saksbe-
handling. Kravene i Noark 4 baserer seg på at all dokument-
fangst skal skje manuelt, ved at det sitter arkivpersonell og fører
alle innkomne og utgående dokumenter i journalen. Derfor er
det ikke spesifisert krav til automatisert dokumentfangst fra e-
postsystem eller hvordan journal- og arkivfunksjonaliteten skal
integreres med de nye kommunikasjonsformene som har kom-
met etter 1999. For eksempel er det ikke definert krav til hvor-
dan dokumentfangst skal skje for selvbetjeningsløsninger.
I motsetning til Noark 4 som er en todelt kravspesifikasjon

der del 1 er funksjonskrav og del 2 er tekniske spesifikasjoner,
er Noark 5 en konseptuell standard som ikke kravsetter et
komplett system men som bare inneholder funksjonelle krav,
ikke tekniske krav. Standarden er spesifisert fra kjernen og ut og
er delt i tre lag, som til sammen utgjør det samlede kravsettet.
Illustrasjonen neste side viser oppdelingen.
Det innerste laget utgjør den indre kjernen, og inneholder

krav til grunnleggende funksjonalitet for journalføring og arki-
vering. Kravene her er i hovedsak obligatoriske krav (O-krav)
eller krav som er betinget obligatorisk (B-krav). Betinget obliga-
torisk betyr at kravene er obligatoriske hvis en valgfri funksjona-
litet utvikles eller en valgfri metadata brukes i systemet.

Den 4. juli 2008 ble Noark 5-standarden publisert på Arkivverkets hjemmesider. Standarden er fra denne
dato gjeldene standard for elektronisk arkivdanning i offentlig forvaltning i Norge. I denne artikkelen
gis en generell presentasjon av Noark 5 og overgangen fra Noark 4 til Noark 5.

NOARK 5 OG OVERGANGEN FRA NOARK 4 TIL NOARK 5



Indre kjerne kan betraktes som "arkivrommet" - stedet hvor
arkivdokumentene oppbevares. Kjernen inneholder viktig
funksjonalitet for å bruke og administrere arkivet. Arkiv-
dokumenter skal være ordnet i en fast struktur, og også elek-
troniske arkiver har en "indre proveniens". Kjernen er et logisk
enhet, og sier ikke noe om hvordan data rent teknisk lagres i
selve systemet. Ved avlevering skal hele arkivstrukturen
bevares, og alle spesifiserte metadata skal følge med, uav-
hengig av hvor de ble lagret i systemet.
Den ytre kjernen inneholder de kravene den indre kjerne

stiller til eksterne moduler i systemet, eller til andre system som
skal samspille med journal- og arkivfunksjonaliteten. Dette er
altså funksjonalitet som kan styres utenfra, men som påvirker
innholdet i kjernen. Her er det også i hovedsak O- og B-krav.
Den indre og ytre kjernen utgjør tilsammen Noark 5 kjernen.
Alle obligatoriske krav i den indre og ytre kjernen må være
oppfylt for at løsningen skal kunne være et Noark 5-system.
Noark 5-kjernen fungerer ikke alene, den må integreres

med andre komponenter for å kunne fungere som et helhetlig
system. Tanken bak å kravsette en slik kjerne, er at Noark 5
kjerne skal kunne inngå i alle typer systemer for elektronisk
arkivdanning, både sakarkiv (generelle arkivsystemer), fag-
systemer med saksdokumenter og fagsystemer med andre
arkivdokumenter. Riksarkivaren har som mål at Noark 5 kjerne
skal utgjøre arkivkomponenten i en felles IKT-arkitektur for
offentlig sektor, basert på tjenesteorientert arkitektur. 3)

Utenfor kjernen ligger den funksjonaliteten som, hvis den ut-
vikles, vil gjøre Noark 5-løsningen til et tilnærmet komplett sys-
tem, som vil ligne på dagens Noark-4-system. Dette kravsettet
kalles Noark 5 Komplett, og kravene her er i hovedsak valgfrie
(dvs de er V-krav), ettersom de definerer krav til eksterne mo-
duler, dvs de ligger utenfor selve kjernen.
Noark 5 inneholder konseptuelle datamodeller, og angir

logiske objekter (i arkivstrukturen, som bl.a. danner grunnl-
aget for avleveringsformatet) ogmetadataelementer (samt
en metadatakatalog som inneholder en definisjon av meta-
dataelementene).

ARKIVSTRUKTUREN I

NOARK 5

Arkivstrukturen viser
arkivets indre orden.
Strukturen er bygd
opp av arkivenheter.
Hvis man ser hen til
papirarkiver, kan
man tenke seg at
arkivenhetene her er
arkivrom, arkivskap,
hengemapper, om-
slag osv.
Arkivstrukturen i
Noark 5 er en logisk
eller tenkt struktur,
den forekommer
ikke i virkeligheten,
inne i systemet, slik
den vises på illustra-
sjonen.
Alle arkivenhe-

tene inngår i et hie-
rarki. Det øverste
nivå er arkiv, det
nederste er doku-
mentobjekt som
inneholder referanse
til selve det elektroniske dokumentet. Arkivenhetene består av
metadata. Referansene mellom arkivenhetene er også meta-
data. Det er en del nye navn her i forhold til Noark 4:
Klassifikasjonssystem (ordningsprinsipp), klasse (ordningsverdi),
mappe (sak), registrering (journalpost) og dokumentobjekt
(versjon). Arkivstrukturen er bakoverkompatibel med Noark 4,
og følger langt på vei Moreq2.
Alle arkivenheter er obligatoriske ved sakarkiver. Ved noen

fagsystemer kan eventuelt klassifikasjonssytem, klasse, mappe
og dokumentbeskrivelse utgå. I Noark 5 er det beskrevet for-
skjellige mappetyper med egne metadata: Basismappe, saks-
mappe, møtemappe. Nye typer mapper kan defineres etter
behov, f.eks. byggesaksmappe, ansettelsessaksmappe, perso-
nalmappe, barnehagemappe osv. Brukere kan opprette egne
typer med egendefinerte metadata hvis det er behov for det.
Noark 5 beskriver også forskjellige registreringstyper:
Forenklet registrering ("arkivering uten journalføring"),
basisregistrering, journalpost, møteregistrering.

DOKUMENTFANGST I NOARK 5

For å sikre autentisk dokumentasjon er det viktig å etablere
løsninger for en best mulig dokumentfangst, dvs. at dokumen-
tene som skal arkiveres blir identifisert, ”fanget” og arkivert. I
dette ligger at dokumentene blir tilknyttet metadata (regis-
trert) og arkivert på en måte som sikrer at de kan finnes igjen i
en uforandret form. Dokumentfangst kan være alt fra manuell
behandling av papirdokumenter til en helt automatisert pro-
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sess for elektroniske dokumenter.
Både ved etablering av selvbetjeningsløsninger for næringsliv

og publikum og løsninger for saksbehandling og samhandling i
eller mellom organ, vil det gi en stor effektiviseringsgevinst å byg-
ge inn en automatisert dokumentfangst, journalføring og arkive-
ring, dvs. funksjoner for å identifisere, fange opp, arkivere og fryse
dokumentet samt registrere og (for en stor del) fryse metadata
om dokumentet.
I Noark 5 fokuseres det på at automatisk dokumentfangst bør

være mulig. Dokumentfangsten skal kunne skje fra mange for-
skjellige kilder (Epost, SMS, internettsider, fagsystemer, GIS, elek-
troniske skjema fra selvbetjeningsløsninger på internett, elektro-
nisk dokumentutveksling). Dokumentene skal også kunne være
på mange forskjellige formater (skannet dokument (grafikkforma-
ter), tekstbehandlingsformater, HTML, lyd, video, kalender, regne-
ark, kartformat). Masseimport bør være mulig - fra et annet Noark
5-system, filsystem (Windows utforsker), skanningssystem - og
fullstendig migrering fra et annet Noark-system skal være mulig.

PERIODISERING

Periodeinndeling gjør arkivet mer oversiktelig, derfor videreføres
funksjonaliteten for periodisering i Noark 5 slik den er beskrevet i
Noark 4. Det vil fortsatt være krav om oppdeling av arkivet i faste
perioder (f.eks. på 4 år), den yngste perioden er aktiv og alle eldre
perioder avsluttet. Arkivperiodene er fortsatt knyttet til hver sin
arkivdel. Og akkurat som i Noark-4 beskriver Noark 5 to typer
periodisering; skarpt periodeskille og periodisering med overlap-
pingsperiode ("mykt" periodeskille).

KASSASJON OG SLETTING

I Noark 5 er det satt opp en del nye krav til hvordan automatisert
kassasjon av opplysninger og dokumenter kan gjennomføres.
Metadata om kassasjon kan arves fra klasse eller fra arkivdel til
alle underliggende nivå i arkivstrukturen. Funksjonen for å utføre
kassasjon skal være slik at dokumentobjektet slettes, og dokumen-
tet slettes hvis det ikke er knyttet til andre registreringer. Alle opp-
lysninger om dato og ansvarlig for kassasjonen skal logges, og
loggen skal følge med ved avlevering.

OVERGANG FRA NOARK 4 TIL NOARK 5

Noark 5 erstatter Noark 4, men er bakoverkompatibel med Noark
4 i den betydningen at det skal være mulig å migrere arkiver fra
systemer basert på den eldre standarden til den nye.
Ved nyutvikling av system eller funksjonalitet for journalføring

og arkivering skal utviklingen baseres på Noark 5, ikke på Noark 4.
For fagsystem og andre system hvor det er behov for å etablere en
avgrenset, rendyrket journal- og arkivfunksjonalitet, skal kjerne-
kravene i Noark 5 være oppfylt. For de tilfeller der en Noark 4-
leverandør ønsker å ”løse opp” systemet i forhold til de krav
som stilles i Noark 4, skal det nye systemet / den nye versjonen av
systemet som et minimum tilfredsstille kjernekravene i Noark 5.
Alle journal- og arkivsystem som brukes i forvaltningen, skal

som en hovedregel tilfredsstille Noark-kravene og være godkjent
av Riksarkivaren. Alle Noark 5-baserte løsninger skal derfor god-
kjennes av Riksarkivaren før de kan tas i bruk. Godkjente løsninger

vil fortløpende bli publisert på Arkivverkets nettsider.
Forvaltningen vil ikke bli pålagt å gå over fra Noark 4-baserte til
Noark 5-baserte system fra en bestemt dato. Riksarkivarens hold-
ning er at forvaltningen til enhver tid må velge de innretninger
for journalføring og arkivering som, innenfor arkivlovens rammer,
er mest tjenlig for organet. I dette ligger at for visse forvaltnings-
eller saksområder kan det fortsatt være hensiktsmessig med papir-
basert journal og arkiv, mens andre har behov for å benytte fag-
system med funksjonalitet basert på kjernekravene i Noark 5.
Konsekvensen for brukerne trenger ikke å bli så omfattende.

Vi tror at det fremdeles vil finnes systemer på markedet med funk-
sjonalitet som i dagens Noark 4, ettersom Noark 5 er bakover-
kompatibel med Noark 4 og data skal kunne konverteres mellom
Noark-system. Vi er også temmelig sikre på at avleveringer fra
Noark 5-løsninger skal bli enklere å håndtere enn fra dagens
Noark 4-system. Etter vår mening er det viktig at brukerne stiller
de relevante kravene ved nyanskaffelser, ikke "alle krav i Noark
5". Brukerne må selv vurdere hva som vil være den mest effektive
løsningen, og Noark-standarden skal ikke være en tvangstrøye. Vi
er veldig opptatt av at forvaltningen krever at fagsystemer har en
arkivkomponent, og krever at denne arkivkomponenten skal være
godkjent av Riksarkivaren. Særlig gjelder dette kommunal sektor,
som har svært mange fagsystem som inneholder saksdokumenter,
men som ikke har forskriftsmessig funksjonalitet for journalføring
og arkivering.
Konsekvensene for leverandørene vil være at Noark 4-baserte

systemer skal kunne oppgraderes til Noark 5-baserte systemer.
Ettersom Noark 5 ikke stiller krav til brukergrensesnittet, vil leve-
randørene ha større frihet til å utvikle sine egne løsninger tilpasset
brukernes behov.

VEDLIKEHOLD AV NOARK 5-STANDARDEN

Riksarkivaren vil sørge for kontinuerlig oppdatering og vedlike-
hold av Noark 5, i form av nye versjoner av standarden. Større
endringer hvor det er føyd til kravsett eller tekster er sterkt om-
arbeidet, vil publiseres med nye hovedversjonsnummer. Nye ho-
vedversjoner vil komme på faste tidspunkt; innen utgangen av 1.
og 3. kvartal hvert år. Ny hovedversjon kommer ca 3. april 2009. 4)

Riksarkivaren samarbeider nå med Norsk Arkivråd med å skrive
en veiledning til Noark 5 standarden. Denne vil bli publisert på
Arkivverkets hjemmesider ca 1. juli 2009. •

1) Forskrift av 11. desember 1998 nr 1193 om offentlege arkiv § 2-9
2) Forskrift av 1. desember 1999 nr 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige
bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kapittel IX Elektronisk
arkivering av saksdokumenter fastsatt av Riksarkivaren 1. oktober 2002 med
hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv § 2-13
3) Konseptet tjenesteorientert arkitektur, forkortet SOA fra det engelske begre-
pet service-oriented architecture, ble utviklet som svar på kravene om bedre
måter å integrere storskala forretningsprosesser på en mer kosteffektiv måte.
Konseptet var enkelt: applikasjoner og automatiske prosesser aksesserer infor-
masjonsressurser gjennom standard tjenestegrensesnitt, uten at man trenger
programmering eller kunnskap om systemene på lavere nivå. For eksempel så
tilbyr web services de åpne standardene som er nødvendig for å kunne imple-
mentere allsidige, gjenbrukbare forretningsfunksjoner slik at man kan dele
opp komplekse forretningsprosesser til enkle, administrerbare enheter.
Hentet fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Tjenesteorientert_arkitektur
4) Standarden med vedlegg finnes på Arkivverkets nettsider:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/lover/elarkiv/noark-5.html
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Komponisten og organisten Fridthjov Anderssen var kjent og feiret i sin samtid på slutten av

1800-tallet og frem til han døde i 1937. I dag har han nesten gått i glemmeboken. En utstilling

kan kanskje bidra til mer bevissthet rundt komponisten?

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

UTSTILLING MED DOKUMENTASJONSFORMÅL

Sentralt i Bodø står en statue av en høyreist mann som
mange Bodø-væringer faktisk ikke vet hvem er. Statuen er
av komponisten Fridthjov Anderssen som levde og virket i
Bodø rundt århundreskiftet. I følge musikkjennere kan
Anderssen på sitt beste måle seg med komponister som
Edvard Grieg.
Arkiv i Nordland mottok i 2007 noter, brev og annet

etter komponisten. Det var en del av Prosjekt Fridthjov
Anderssen 1876–1937, som har som målsetning å bevare
og promotere komponisten.
I fjor sommer fikk Arkiv i Nordland invitasjon til å delta

i en serie forestillinger tilegnet det tilstundende 150-års-
jubileet for Bodø by, i regi av kulturhuset i Bodø. Byen
vårres midt i musikken skal ta for seg byens historie og
hvordan musikken har vært en del av folks liv opp
gjennom historien, gjennom fem konserter som tar for
seg ulike tidsbolker. En glimrende sjanse til å gjøre noe
med materialet som ligger trygt forvart i AiNs magasiner!
Det ble bestemt at Arkiv i Nordland og museums-

konsulenten i fylkeskommunen skulle lage en utstilling i
tilknytning til konserten. Tanken var (og er) at i tillegg
til egenverdien som oppmerksomhet og informasjon om
Andersen har, kan det føre til at vi får kjennskap til mer

materiale. Slik kan vi få et mer nyansert bilde av kunstne-
ren. Det finnes kanskje ukjent notemateriale? Kanskje
brev som kan fortelle noe nytt om ham? Eller fotos?
Ennå finnes det folk som kan ha møtt og kjent Anderssen.
Muntlige historier er spennende dokumentasjon, men til-
gangen til dem er sterkt tidsbegrenset. Derfor haster det
litt mens det ennå finnes folk som husker ham.
Utstillingen åpnet 23. januar i år. Det ble gjort i forbin-

delse med Kulturhusets ukentlige fredagskonsert.
Fylkeskommunens kultursjef, Nina Badendyck, sto for
åpningen. Musikere fra Bodø Symfonietta spilte verker av
Anderssen, professor i orgelspill ved Musikkonservatoriet
i Tromsø, Bjørn Andor Drage, fortalte om Anderssens liv
og virke. Det var mange oppmøtte, og folk var nysgjerrig.
Etter å ha stått om lag en måned i Kulturhuset, ble

utstillingen satt opp i Beiarn (kommunen hvor Anderssen
er født). Der ble det en fin markering og fine oppslag i to
aviser. Vi ser for oss at utstillingen kan stå flere steder i
Nordland, som Narvik og Mo i Rana.
I ettertid har vi fått henvendelser fra interesserte om

kopier av notemateriale. Vi har dessverre ikke fått hen-
vendelser fra folk som har materiale eller har materiale.
Vi har fått vite om en dame som har vært elev hos

Anderssen, og håper på å få intervjuet henne.
Vi har fått avisomtale, og Anderssen er foreslått
å gi navn til det nye kulturkvartalet i Bodø. Vi er
ikke alene om å ha skaffet oppmerksomhet
rundt komponisten, men vi har bidratt sammen
med flere gode krefter. Vi håper dette kan bidra
til at folk i Bodø og Salten får et mer bevisst
forhold til komponisten Fridthjov Anderssen og
hans verk. •

Fridthjov Anderssen

Fylkeskommunens kultursjef, Nina Badendyck, åpnet utstillingen.



Arkheion - 1#2009 9

ARKIVET I NORDLAND
T E K S T: N A N S Y S C H U L Z K I

Blant bingo og musikksendinger er det likevel
mye lokalhistorie som blir dokumentert. Og selv
om Kringkastingsloven sier klart at sendinger
bare trengs oppbevart i 60 dager, er en god del
materiale likevel bevart rundt om i fylket.
AiN tilbyr sikker oppbevaring og katalogise-

ring, og meningen er også at materialet skal
digitaliseres slik at det blir ivaretatt i lesbart
format til evig tid. AiN ser også for seg at
enkelte lydfiler fra arkivene blir lagt ut på vårt
nettsted, til gledelig gjenhør for nye og gamle
lyttere! Noen smakebiter fra Moskenesradioen
er allerede lagt ut på arkivinordland.no, under
Lydarkivet.
Daglig leder Erik Fagernæs i Norsk Lokal-

radioforbund er svært positiv til at det iverkset-
tes tiltak for å ivareta lokalradioenes lydarkiver.
- Her finnes mange perler i kulturhistorisk
sammenheng, noe som nå blir satt inn i et
arkivsystem som det er enkelt å lete frem og
finne tilbake i. Tiltaket med å velge ut enkelte
intervjuer og andre mer spesielle musikkopptak
og annet, - og legge dette ut på arkivets hjem-
meside som lydfiler, er også genial. Dette vil
kunne brukes av alle, og interesse for lokal-
radioen vil bli betydelig styrket. NLR vil kunne
bistå med å synliggjøre slike tjenester til sine
medlemmer.
Første radio ut er nå nedlagte Moskenes-

radio, som via Fiskeværsmuséet på Å har av-
levert et 20-talls kassetter lokalradio fra

perioden 1989-2002. Ved neste avlevering
venter vi ca 3700 kassetter! Både lagringsform
og antall enheter sier noe om jobben som
ligger foran oss, men viktigheten av å ta vare
på nord-norsk kulturhistorie også i denne
formen ansporer til en positiv dugnadsinnsats
fra alle aktører! •

LYDMATERIALE
ETTER LOKALRADIOER I NORDLAND
Arkiv i Nordland (AiN) har satt i gang et unikt innsamlingsprosjekt i samarbeid

med lokalradioer rundt om i Nordland fylke. Det er sendt radiomateriale som

er i søkelyset, et kulturhistorisk materiale som forteller mye om hva som har

skjedd i lokalsamfunnet de siste 25 år.
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AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T E K S T: B E R I T S T I E

LOKALDEMOKRATI I ARENDAL
Stortingsmeldingen ”eNorge 2009 – det digitale spranget” utkom i 2005.

I juni 2005 vedtok Arendal bystyre å satse på et eDemokrati-prosjekt for å få

til en effektiv informasjonsutveksling mellom kommunen og innbyggerne.

Bak stortingsmeldingen stod Fornyings- og
administrasjonsdepartementet.
KS (Kommunenes Sentralforbund) fulgte opp
meldingen med eget plandokument for kom-
munene; ”eKommune 2009 – det digitale
spranget”. Dokumentet inneholder en rekke
hovedmål for perioden fram til og med 2009.
Under pkt. 5 i dette dokumentet finner vi
målformuleringer om IKT og lokaldemokrati:

1. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fyl-
keskommuner ha informasjon som beskriver
prosessene til framtidige politiske saker og
fortløpende synliggjøre vedtak på internett.

2. I løpet av 2007 skal alle folkevalgte i
kommuner og fylkeskommuner kunne nås
via e-post.

3. I løpet av 2009 skal alle kommuner ha sør-
get for overføring av møter i kommunestyret
på internett via lyd/video.

På Arendal kommunes nettside
http://www.arendal.kommune.no/, finner
vi informasjon om eDemokrati i Arendal
kommune:

http://www.arendal.kommune.no/

DIGITALT
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Her kan vi lese at Arendal Bystyre i juni 2005 vedtok å satse på
et eDemokrati-prosjekt for å få til en effektiv informasjonsut-
veksling mellom kommunen og innbyggerne.
På dette nettstedet kan vi også finne oversikt over bystyrets
medlemmer og nesten alle er oppført med e-postadresse.
Møteplan, saksdokumenter samt møteprotokoll til bystyrets
møter er tilgjengelig på nett. Dette gjelder også for flere av
de ulike råd og utvalg i kommunen.

FRA OG MED 23. FEBRUAR 2006 VIDEO-OVERFØRES BYSTYRETS

FORHANDLINGER ”PÅ NETT”

Arendal var altså tidlig ute i forhold til KS’ målsetting om at
alle kommuner skal ha en videooverføring av kommunestyrets
forhandlinger innen 2009. På nettstedet kan man følge hver
enkelt sak og det er også mulig å foreta arkivsøk i forhold til
tidligere avholdte bystyremøter. I tillegg til at ordskifte og for-
handlinger videofilmes, var det også med i planen å innføre
digital avstemming. Alle bystyrerepresentantene er utstyrt
med egen PC. Imidlertid viste det seg at datanettverket hadde
for liten kapasitet. Dette skapte avstemmingskø og kaos.
Foreløpig er denne funksjonen lagt på is, men intensjonen er
at også avstemming skal skje digitalt.

LANGTIDSLAGRING

Både presse og nabokommuner var imponert (se faksimile av
Agderpostens oppslag febr. 2006). Det var også vi ved Aust-
Agder kulturhistoriske senter. Men som seg hør og bør stilte vi
oss spørsmålet: blir disse videoene ivaretatt på en arkivverdig
måte? Ikt-rådgiveren/arkivaren vår, Vidar Hauge, ilte til med
melding til arkivleder og IKT-ansvarlig i Arendal kommune.

ARKIVLOVEN M/FORSKRIFTER

Arkivloven § 2 a) dokument: ei logisk avgrensa informasjons-
mengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lyding,
framsyning eller overføring og § 2 b) Arkiv: dokument som
vert til som lekk i verksemnd.

Arkivloven § 6 er videre tydelig hva gjelder offentlig forvalt-
nings arkivansvar:
Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna
og innretta slik at dokumenta er trygja som i informasjons-
kjelder for samtid og ettertid.
I forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende

tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av
offentlige arkiver, kapittel I: Bestemmelser om bruk av mikro-
film i statsforvaltningen, § 8-17, pkt. c finner vi bestemmelser
om godkjente dokumentformat for digitale fotografier, kart,
video-, og lydsekvenser aksepteres følgende formater for
video som skal være MPEG-2 (ISO13818-2.

Arkivforskriftene anbefaler CD som lagringsmedium.
Imidlertid representerer slike videofilmer såpass stor data-

mengde at det er mer hensiktsmessig å lagre dette materialet
på DVD. Riksarkivet har gitt en orientering om at de åpner for
bruk av DVD ved store datamengder. Det skal lages dobbelt
sett av alle CD/DVD-plater som benyttes til elektronisk arkiv.
Disse skal lagres mørkt og kjølig (på lik linje med optisk film)
på to forskjellige steder. Det er akseptabelt å ha en av disse
versjonene på disk. Den ene versjonen benyttes ved søk og
gjenfinning i arkivet, mens den andre versjonen er kun en
sikkerhetskopi. Det er viktig at de lagres mørkt og i standard
plastbokser slik at lagringsmediet hviler på spindelhullet og
ikke på platesiden.

VEDLIKEHOLD AV ARKIVERT/DEPONERT VIDEOMATERIALE

Alle digitale lagringsmedier skal pr i dag reproduseres hvert
5 år for å verifisere og sikre lagringskvalitet. Vi får fra tid til
annen merknader om at dette er både krevende og muligens
noe overdrevet med begrunnelse at musikk-cd-er holder da
mye lengre enn 5 år. Ja, mange musikk-cd-er gjør det, noen
gjør det ikke. Vi kan dermed ikke uten videre trekke parallel-
ler til musikk-CD-er. Som vi leser i arkivloven er video av by-
styrets møter og forhandlinger arkivverdig materiale og må
oppbevares på en måte som gjør at dette materiale er gjen-
finnbart i uoverskuelig framtid.

Til slutt: Arendal kommune produserer og oppbevarer fortsatt
papirbaserte protokoller fra bystyrets forhandlinger. •

Faksimile av Agderpostens oppslag feb. 2006.
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IKAVA
T E K S T: B Å R D R AU S T Ø L

De siste årene har det pågått arbeid for opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter for elektro-

nisk depot for kommunal sektor. Målet er at senteret skal kunne tilby tjenester for avlevering,

forvaltning og formidling av elektroniske arkiver.

For å nå dette målet har det blitt sett på som viktig å
etablere et stabilt og solid fagmiljø som kan yte tjenester
til ulike aktører innen kommunal forvaltning. Denne
artikkelen tar sikte på å gi en kort status av arbeidet med
etablering av et nasjonalt senter for depot av elektro-
niske arkiver.
I dag finnes det omkring 20 kommunale arkivinstitusjo-

ner (KAI) i Norge. Flertallet av disse har depotvirksomhet
for kommuner og fylkeskommuner som en av sine hoved-
oppgaver. Dette inkluderer, eller vil om kort tid inkldere,
også depot for elektroniske arkiver. Langtidslagring av
elektroniske dokumenter er en krevende oppgave som
best kan utføres gjennom samarbeid med andre og sam-
arbeid på området har pågått i KAI-miljøet i flere år
allerede. Dette har imidlertid hittil for det meste blitt
gjort gjennom ulike prosjekter, men nå er det ønske og
vilje til at et fastere samarbeid om e-depottjenester eta-
bleres slik at institusjonene kan yte tjenester til sine eiere
og medlemmer på en best mulig måte. Det er planen at
samarbeidet hovedsakelig skal skje gjennom et nasjonalt
senter for kommunal sektor, men også andre samarbeid-
spartnere utenfor KAI-miljøet kan trekkes inn for å løse
faglige utfordringer og styrke nødvendig kompetanse.
Aktuelle samarbeidspartnere kan blant annet være Riks-
arkivet, ABM-utvikling og Kommunenes Sentralforbund.
Arbeidet med å utrede behovet for et nasjonalt

kompetansesenter startet opp tidlig i 2007 da et eget
utvalg ble oppnevnt av KAI og der et av medlemmene
var utpekt av Riksarkivaren. I september 2007 la utvalget
fram sin innstilling. Ledermøtet for KAI gjorde den gang
ingen formelle vedtak om kompetansesenteret, men
sendte en forespørsel til kommunal fagseksjon i LLP
(Landslaget for lokal og privatarkiv) om de ville jobbe
videre med saken. Fagseksjonen var positiv til dette og
fikk til hovedoppgave å kartlegge de enkelte KAIs vilje
og muligheter til å inngå forpliktende eller uforpliktende
samarbeid i det videre arbeidet mot et nasjonalt kompe-
tansesenter. Fagseksjonen utarbeidet også en framdrifts-
plan som i tillegg til å kartlegge institusjonenes interesser

og muligheter skulle jobbe med utarbeidelsen av faglige
oppgaver og kompetanse, videre arbeid og til slutt legge
fram et endelig forslag til KAI om oppstart og etablering
av et nasjonalt senter for e-depot.
Kommunal fagseksjon sendte i første omgang ut et

brev til samtlige KAI der de med utgangspunkt i den
ferdige utredningen blant annet ønsket svar på om den
enkelte institusjon faktisk ønsket å delta, hvilke oppgaver
innen e-depot den var mest interessert i å samarbeide
om, og hvor mye institusjonen eventuelt kunne stille med
av midler og kompetanse de nærmeste årene. KAI-miljø-
et i Norge består av store og små institusjoner med ulikt
nivå på elektroniske depottjenester og dette gjenspeiler
seg også i de svarene som kom inn. Det var ikke overras-
kende ganske ulike svar på graden av å inngå formelt
samarbeid og på hvor mye hver institusjon kunne bidra
med økonomisk. Flere institusjoner ønsket å vente med å
delta formelt til utredningsarbeidet har kommet lenger,
men likevel var det i overkant av 10 institusjoner som var
positive til å inngå formelt samarbeid og som åpnet for
bevilgning av midler fra 2009/2010. Disse institusjonene
ble innkalt til et møte i Oslo i juni 2008.
Det ble her klart at det var behov for å se nærmere på

hvilken kompetanse som var nødvendig i et slikt senter,
hvilke tekniske løsninger som bør tas i bruk osv. KAIs fag-
forum av personer fra institusjonenes ikt- og el-arkivmiljø
fikk som oppgave å jobbe videre med å se på det faglige
innholdet i et nasjonalt senter. Fagforumet fikk som man-
dat å utrede tjenestemodeller for fordeling av arbeids-
oppgaver og ansvar mellom KAI og et nasjonalt senter,
og beskrive hvordan tjenestene kan støtte fagpersoner
som allerede arbeider ute i de enkelte KAI. Fagforumet
skulle også anslå kostnader for de ulike tjenestene.
Før et senter kan opprettes er det viktig at alle aspek-

ter utredes. Langtidsbevaring av arkivdokumenter har et
evighetsperspektiv og skal et nasjonalt senter for e-depot
opprettes må det på sikt framstå som en stabil og godt
etablert tjeneste for de kommunale arkivinstitusjonene
og deres eiere. Utredningsarbeidet har hele tiden hatt

NASJONALT SENTER
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fokus på dette langtidsperspektivet og fagforumet fikk
også i oppgave å beskrive et scenario fram i tid til 2020.
Hvor langt er arbeid med bevaring av elektroniske arkiver
da kommet? Hva er bevart og deponert, hvilke tekniske l
øsninger er i bruk og hvilken kompetanse finnes da på om-
rådet? Å spå dette er vanskelig og mange forbehold må
tas, men folkene i fagforumet skal i hvert fall prøve.
Økonomi er selvsagt viktig når det skal opprettes nye

funksjoner og samarbeid skal skje på tvers av ulike institu-
sjoner. Det første utvalget og LLPs kommunale fagseksjon
antar begge at et senter bør bestå av 5-6 personer og ha
et lønnsbudsjett på ca. 3,5 millioner pluss utgifter til husleie,
utstyr osv. Det har hele tiden vært enighet om at de som
deltar i samarbeidet også må samarbeide om utgiftene.
Hvert KAI må bidra økonomisk alt etter hva slags tjenester
de ønsker fra senteret, men også ut i fra det enkelte KAIs
størrelse. Det anslås i utredningen fra 2007 at årlige utgifter
for hvert KAI vil beløpe seg til mellom 150 000 – 300 000
kroner hvis det opprettes et senter der omkring 15 deltaker-
institusjoner er medlemmer.
I de to årene som har gått har arbeidet gått fram-

over og både økonomiske, faglige og tekniske
momenter er utredet. Neste steg i arbeidet er
at fagforumet skal legge fram sitt arbeid for
LLPs fagseksjon for kommunale arkiver.
Dette skjer våren 2009. Fagseksjonen vil

gå grundig gjennom arbeidet og dernest utarbeide et for-
slag til organisasjonsform og lignende og sende ut en fore-
spørsel om deltakelse til hvert KAI. Om ikke alle KAI velger å
delta fra starten, mener fagseksjonen likevel at et nasjonalt
senter for e-depot kan starte opp i mindre skala med kun
noen av de kommunale arkivinstitusjonene som deltakere.
Viser det seg at dette samarbeidet er en suksess er det godt
håp om at flere KAI vil slutte seg til etter hvert. •

FOR E-DEPOT – status
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MØTEBØKER PÅ NETT
Fylkesarkivet har saman med 11 andre kommune- og fylkesarkiv søkt og fått midlar frå ABM-

Utvikling. Vi skal utvikle ei formidlingsteneste for kommunale og fylkeskommunale møtebøker

på Internett. Formålet er å synleggjere og spreie kunnskap og oppleving , og å stimulere til

auka bruk av desse viktige kjeldene.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har i fleire år digitalisert
formannskapsprotokollar og publisert dei på nettet. Dei
er og gjort søkbare gjennom eit eige møtebokregister.
Sjå meir her: http://www.sffarkiv.no/sffbasar/
Vi begynte i det små på slutten av 1999-talet, då det

blei uvikla ein enkel database der vi tok utgangspunkt i
kvar einskild protokoll, og registrerte ein del nykelopp-
lysingar om kvar sak formannskapet handsama. Det var:
kommune, arkivskapar, organ, arkivstykke, lokalitet, dato,
sidetal og saksnr. Altså eit heilt enkelt register, som så
blei gjort søkbart på Internett. Vi hadde vel og tankar om
å kunne legge ut digitale kopi av den tilstøytande proto-
kollsida, men det var den gongen korkje praktisk eller
økonomisk gjennomførbart.
Nokre år seinare gjekk Fylkesarkivet til innkjøp av

ein bokskanner. Det opna nye mogelegheiter, med meir
effektiv digitalisering. Det blei då utvikla ein database-
teneste for digitaliserte protokollar/dokument som
publiserte dei digitaliserte protokollane frå bokskan-
neren. Denne nye tenesta blei så kopla saman med
møtebokregistret.

MANGE KOMMUNAR OG INTERKOMMUNALE ARKIV

INTERESSERT

Fleire IKA ( fork. Interkommunale arkiv) har synt interesse
for tenestene våre knytt til formannskapsprotokollar på
nett. IKA Troms, IKA Møre og Romsdal og IKA Vest-Agder
har brukt tenestene, og fått digitalsert dei eldste proto-
kollane frå ein del av sine kommunar. Dei har hovudsak-
leg brukt tenesta for digitaliserte protokollar, og i liten
saksregistrert. Total har vi (hausten 2008) registrert
87 000 saker og digitalisert 100 000 protokollsider i systemet.
Både vi og andre har sett ein del manglar i tenesta.

Brukargrensesnittet er ikkje bra nok, registreringsdelen
har ein del manglar, m.a. er ikkje saksregistreret og digi-
taliserte protokollar integrert, og tenesta framstår som
litt tungt å bruke, både for sluttbrukar og registrator.
Samstundes går utviklinga på Internett i ein forrykande

fart, og tenester må heile tida vere i utvikling, for å følgje
standardar og tilfredsstille brukaren, som bli stadig meir
kresen.

TILDELING FRÅ ABM-UTVIKLING

Det blei difor hausten 2008 sendt inn søknad til ABM-
Utvikling om midlar til ”utvikling av brukarvenlege
digitale tenester, og digital tilgjengleggjering av
kunnskap og kulturarv”.
I søknaden vart prosjektet omtalt slik:
Prosjektet tek sikte på å etablere ei landsdekkjande for-
midlingsteneste for kommunale og fylkeskommunale
møtebøker i løpet av 2009. Det skal utviklast ein web-
basert applikasjon for å publisere historiske formanns-
kapsprotokollar på Internett, og gjere desse søkbare. 12
kommunearkivinstitusjonar spreidd over heile landet skal
gå saman om å utvikle denne nye formidlings-tenesta, og
syte for at ho held ein høg fagleg kvalitet, og er samstun-
des brukarvennleg.
Det vart søkt om kr 300 000 med eit totalbudsjett for pro-

sjektet på kr 580 000. Søknaden vart innvilga i februar 2009.

PARTNARAR I PROSJEKTET

Saman med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er det 11
partnarar i prosjektet:
- IKA Finnmark
- IKA Troms
- Arkiv i Nordland
- IKA Trøndelag
- IKA Møre og Romsdal
- Fylkesarkivet i Hordaland
- IKA Vest-Agder
- IKA Kongsberg
- Byarkivet i Drammen
- Fylkesarkivet for Vestfold
- Oppegård og Frogn arkivdepot

– FORMIDLINGSTENESTE FOR FORMANNSKAPSPROTOKOLLAR*

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE
T E K S T: S N O R R E D. Ø V E R B Ø

* Med ”formannskapsprotokollar” meiner eg her møtebøker frå
kommunestyre/formannskap og amstformannskap/fylkesutval og
fylkestingsforhandlingar
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Treffliste for søk etter saker vedkomande fattigstell i Leikanger
kommune 1838-1888 (ref. Saksregister- møtebøker formann-
skap, www.fylkesarkiv.no, henta 06.03.2009)

Registreringsvindu for digitaliserte protokollar, med protokollside
frå Leikanger kommune, formannskapet 1838.(ref. Digitaliserte
protokollar/bøker, www.fylkesarkiv.no, henta 06.03.2009)

Dei representerer eit tverrsnitt av faginstitusjonane som
arbeider med arkiv i fylkeskommunal og kommunal sektor i
Noreg. Det gjeld både geografisk spreiing, storleik på verk-
semdene og variasjon i fagkompetanse.

HOVUDMÅLA I PROSJEKTET

Hovedmåla for prosjektet kan samanfattast slik:
• Å gje forskarar og folk flest tilgang til kommunane og
fylkeskommunane sine formannskaps-protokollar frå
1837 og fram mot vår tid, via ein landsdekkjande
Internett-teneste.

• Gjere desse verdfulle kjeldene søkbare for brukarane, og
gje tilgang til digitaliserte fulltekstversjonar av dei ein-
skilde protokollane.

• Etablere ei webteneste der kommunearkivinstitusjonane
kan presentere og formidle sin viktigaste kjeldeserie.

• Gjere den tekniske løysinga kompatibel med eksisterande
standardardar, nasjonalt og internasjonalt.

• Tenesta skal vere gratis og open for alle sluttbrukarar.
Målet er at flest mogeleg av kommunane sine protokol-
lar skal vere tilgjengeleg i løpet av nokre år.

• Synleggjere viktige deler av den regionale og lokal arkiv-
sektoren sine arkiver på Internett.

Når tenesta blir operativ, er det meininga at partnarane i
prosjektet sjølv skal kople seg opp mot tenesta, og ta

ansvar for digitalisering, opplasting og registrering av
”sine” formannskapsprotokollar.

SAMSPEL MED FAGSYSTEMET ASTA**

Det vi ser er det er målsetting svært ambisøs, og vi har ikkje
lang tid på oss. Planen er at vi skal utvikle ein enkel krav-
spesifikasjon og tilhøyrande datamodell før sommaren og
få opp ein pilot for testing den nye tenesten utover haus-
ten. Forhåpentlegvis vil vi då ha ein klar teneste i desem-
ber 2009 som dei 11 KAI kan begynne å legge innhald i.***
Det er og viktig å understreke tydeleg at "Møteboker

på nett" ikkje er noko fagsystem for registrering av kom-
munale formannskapsprotokollar. KAI bruker ASTA som
fagsystem for registrering og katalogføring av arkiv. Det vi
utviklar her blir å sjå på som eit tillegg til ASTA, - eit reint
formidlingssystem, og må på ingen måte sjå på som nokon
erstatning for ASTA.
Vi er veldig opptatt av å støtte ASTA, og har som føre-

setnad at tilknytta instiusjonar bruker (eller har planar om
å innføre) ASTA som fagregistrerings-verktøy. Det blir lagt
opp til tett samarbeid med eigaren av ASTA - Stiftelsen
ASTA, og få ein tett integrasjon mot ein komande arkiv-
portal som stiftinga no utviklar.
Vi kjem attende med oppdateringar frå prosjektet i

seinare nummer av Arkheion. Følg med! •

**ASTA er eit fagsystem for registrering, katalogisering og magasinstyring innanfor arkivsektoren.
Det er uvikla og eigd av Stiftelsen ASTA, jf www.stiftelsen-asta.no.
***For dei som er interessert i fleire detaljar, kan heile søknaden studerast i detalj her:
http://www.abm-utvikling.no/soknadsmidler/tildelinger/2009/digitalt-innhold-og-tjenester/08-579.pdf
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AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T E K S T: I N G E M A N F R E D B J Ø R L I N

Dette halvåret har Froland kommune og Aust-Agder fylkeskommune startet implementeringen av felles sak/

arkiv-system, og nærmere sommeren starter Arendal og Grimstad kommuner opp sin implementering. Høsten

2006 vedtok disse fire å gjennomføre et felles prosjekt for å samordne sine IKT-systemer og IKT-infrastruktur

og etablere en felles innbyggerportal. Alle fagsystemene og sak/arkiv-systemet skal samhandle og nå både

ansatte, næringsliv og innbyggere via et felles brukergrensesnitt.

Hovedidéen er at fagsystemene og sak/arkiv-systemet skal
ligge i bunnen og motta og behandle all informasjon. Alle
systemene skal så ”snakke” med hverandre, motta, gi fra
seg og utveksle informasjon. Informasjon som er arkivverdig
skal arkiveres inn i sak/arkiv-systemet, også informasjon som
behandles i de andre fagsystemene. All relevant informasjon
og tjenester skal til enhver tid være tilgjengelig for innbyg-
gere og næringsliv via innbyggerportalen, og de ansatte
skal kunne arbeide mot alle systemene via ansattportalen.
Prosjektet gjennomføres innenfor rammen av kommunenes
og fylkeskommunens selskap IKT Agder IKS som siden 2004
har samordnet IKT-driften for sine eierkommuner.
Visjonen bak felles IKT-systemer, deriblant sak/arkiv-

system, og en full integrasjon mot både innbyggerportal
og ansattportal, er en enklere hverdag for innbyggere,
næringsliv og ansatte. Prosjektet har som mål å oppnå en
heving av tjenestenivået for innbyggerne og næringslivet,
heve funksjonaliteten for de ansatte, effektivisere egen
organisasjon og effektivisere driften av IKT. Innbyggerne
skal kunne nå kommunenes/fylkeskommunens tjenester
uansett tid og sted, sende inn søknader, få informasjon,
følge saksgangen i egne saker, få oversikt over økonomiske
forhold med kommunen og en lang rekke andre tjenester.
Alt dette er så klart en utfordring med integrasjon mellom
systemene, men også en stor arkivfaglig utfordring ved å
sikre at alle dokumenter arkiveres på en sikker måte på
riktig sted når alle systemene er integrert og utveksler data.
Satsingen er også sett på som en oppfølging av den statlige
planen ”E-Norge 2009” utarbeidet av Fornyings- og adminis-
trasjonsdepartementet.

FELLES SAK/ARKIV-SYSTEM

En samordning av sak/arkiv-systemene for de tre kommune-
ne og fylkeskommunen er en del av det store fellesprosjek-
tet. Sak/arkiv-systemet er det viktigste systemet for kommu-
nene. I tillegg til å gjøre all relevant informasjon tilgjengelig
for ansatte, politikere og publikum via portaler er målet å
legge til rette for elektronisk samhandling/samarbeid
mellom kommunene og på tvers av forvaltningsnivå. Sam-
tidig er det et mål at sak/arkiv-systemet skal være integrert

med annen programvare som produserer arkivverdig mate-
riale slik at alle dokumenter arkiveres riktig måte Noark-
standarden. Arkivene skal være fullelektroniske.
Ved å anskaffe et helt nytt, fullelektronisk sak/arkiv-

system vil kommunene/fylkeskommunen i første omgang
selv få en effektivisering av saksbehandling og gjenfinning
i arkivene. Samtidig vil kommunene/fylkeskommunen spare
på felles drift av systemene rent teknisk, og også ha utbytte
av samarbeid og utveksling av erfaringer og kunnskap innen
sak/arkiv-systemet på tvers av organisasjonene og forvalt-
ningsnivå. Det ligger også åpent for samarbeid om både
saksbehandlerrutiner, arkivrutiner og maler som kan for-
enkle tettere samarbeid og kompetanseutveksling.
Man ønsker seg vekk fra en ”silotenkning” hvor hvert

fagsystem og sak/arkiv-system eier sine data. Målet er en
helhetlig løsning hvor fagsystemene støtter ulike deler av
tjenesteprosessene og informasjon kan gjenbrukes i de ulike
systemene. Slik ønsker man å oppnå effektive prosesser,
fleksible prosesser, bedre kvalitet på dataene og mer effek-
tiv administrasjon av dataene. Et bærende prinsipp er at
data skal flyte mellom systemene slik at man unngår
dobbeltregistrering, samtidig som alt arkivverdig materiale
blir arkivert i det Noark-godkjente sak/arkiv-systemet.

SAKSEKSEMPEL

Et eksempel på integrasjon av systemene og mot en innbyg-
gerportal kan være når man skal ansette en ny person. Først
avdekkes et behov for å ansette en person, deretter oppret-
tes en sak i sak/arkiv-systemet. Ansettelsessaken behandles i
sak/arkiv-systemet eventuelt i personalsystemet som er inte-
grert mot sak/arkiv-systemet, frem mot annonsering. Ledig
stilling lyses ut og søkere kan så søke via innbyggerportalen
på web. Det kan være at ansettelsen skal foregå i en rekrut-
teringsmodul i personalsystemet og når søknaden kommer
elektronisk går den rett inn i personalsystemet. Samtidig sør-
ger integrasjonene for at søknaden registreres og lagres i
sak/arkiv-systemet, som igjen avgir saksnummer for saken til
personalsystemet. Underveis mens saksbehandlingen går
fremover vil integrasjonene sørge for at alt arkivverdig som
produseres i personalsystemet arkiveres i sak/arkiv-systemet.

FELLES SAK/ARKIV-SYSTEM OG
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Skissen viser hvordan systemene skal integreres, samhandle og
hvordan informasjonsflyten vil gå, samtidig som den beskriver noe
av kompleksiteten i prosjektet. (Kilde: Konkurransegrunnlag for
Fellesanskaffelse av IKT-systemer for eierne av IKT Agder, 2007,
Bilag 0, s. 8)

Skjermbilde fra sak/arkiv-systemet ePhorte v.1.8. Systemet som nå implementeres i de fire organisasjonene er den nyere versjonen
ePhorte v.2.1.15.

Søkeren vil kunne følge saksgangen og saksbehandlingen
via innbyggerportalen mens den pågår. Når en søker er
ansatt vil den nyansatte opprettes i personalsystemet som
ansatt og en personalmappe opprettes i sak/arkiv-systemet.
På denne måten får man utnyttet fleksibiliteten i IKT-

systemene. Sakene behandles der det er mest hensikts-
messig samtidig som man ivaretar behovet for sikker
elektronisk arkivering på rett sted.

STATUS

Arbeidet har frem til 2009 i hovedsak vært å utarbeide
felles kravspesifikasjoner og i fellesskap anskaffe alle
systemene som inngår i prosjektet. Systemer er nå anskaf-
fet og implementeringsprosessen er i gang for flere av
systemene. Implementeringen av sak/arkiv-system foregår
i to faser der Froland kommune og Aust-Agder fylkeskom-
mune er i gang. Det nye felles sak/arkiv-systemet vil her
være i drift fra sommeren, mens Grimstad kommune og
Arendal kommune vil være i gang innen årets slutt. Andre
systemer vil komme til fortløpende for å bygge opp den
samlede arkitekturen i forhold til integrasjoner og mot
både innbyggerportal og ansattportal. •

INTERNETT
MinSide

med MinID

Innbyggerportal
Ansattportal

Single Sign On

Sak/Arkiv Personal/Lønn Økonomi Fagsystem X Fagsystem Y

Eksempler på koblinger

MELLOMVARE

INNBYGGERPORTAL
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BYARKIVET I DRAMMEN
T E K S T: K I M S C H Ø N N I N G A S P L I N

I 2005 satte Drammen kommune fart i arbeidet med å legge til rette for selvbetjening i en del

kommunale forvaltningssaker (for interne og eksterne brukere), såkalt døgnåpen kommune.

Et virkemiddel for å nå dette målet var å digitalisere tekniske arkiver, og tilgjengeliggjøre det

ferdige produktet via internett.

Arkivmessig vil dette føre til mindre slitasje på original-
dokumentene, kommunen får et bedre ordnet arkiv, samt
at arkivpersonalet og saksbehandlerne i kommunen får
frigjort tid. Hoveddelen av de tekniske arkivene er samlet i
eiendomsmapper sortert på gårds- og bruksnummer –
eiendomsarkivet. I dette eiendomsarkivet finner man byg-
gesaker, vann- og avløpssaker, delingssaker og seksjone-
ringssaker. Etter et forprosjekt og påfølgende tildeling av
investeringsmidler i økonomiplan, startet prosjekt ”Digitale
arkiver” med planlegging og investeringer i 2006. Det ble
jobbet mye med arbeidsprosedyrer, beskrivelse av meta-
data, avklaringer i forhold til programvare og infrastruktur
for prosjektet generelt. Fra januar 2007 har prosjektets
medarbeidere vært i gang med rydding og skanning, og i
skrivende stund er omtrent 110 meter ferdig digitalisert.
Etter at byarkivet i Drammen ble formelt etablert 1.1. 2007
er prosjekt ”Digitale arkiver” organisatorisk plassert her.

ARBEIDSPROSESSER

Etterspurte mapper, gjerne fra Infoland eller fra interne
saksbehandlere, blir prioritert først i køen. Før indeksering
og skanning av materialet, blir eiendomsmappene ordnet
og ryddet. Ryddeprosedyrene består i å 1) kontrollere byg-
nings- og eiendomsinformasjon mot GAB-register og kart,
2) gruppere dokumentene i saker der hvor dette ikke er
gjort eller der hvor den opprinnelige orden er forstyrret
(alle saker får nye syrefrie omslag), 3) fjerne materiale som
ikke skal skannes (arkivbegrensning og kassasjon),
4) registrere nøkkelinformasjon for saker og dokumenter,
og 5) merking og klargjøring for skanning. Selve skan-
ningen utgjør ca. 20 prosent av arbeidsmengden, og ut-
føres med en turnusordning som sørger for at alle prosjekt-
medarbeiderne får en viss avveksling i arbeidsoppgavene
sine. Det er viktig at skanningen foregår i adskilte lokaler
slik at den støyen som genereres ikke forstyrrer andre.
I indekseringsprosessen blir følgende metadata lagt til
hver registrering:
• Gårds- og bruksnummer
• Bygningsnummer
• Saksart (BYG eller DEL)
• Sakstype (byggesak, sanitærsak, seksjoneringssak eller
et antall ulike delingssaker)

• Tiltaksart (f.eks. tilbygg, riving, oppdeling eller sammen-
føyning)

• Saksår og saksnummer (aller saker får nytt saksnummer
fra 1 osv. med unntak av saker f.o.m. 1999 som beholder
saksnummeret som er registret i elektronisk arkivsystem)

• Bygningstype
• Registreringsdato (er lik datering på søknad evt. eldste
dokument i saken)

• Kommentar (fritekstfelt som brukes til å angi forekomst
av dokumenter unntatt offentlighet, bilder, adresse,
beskrivelse av tegning, eller annen informasjon)

• Dokumentkategori (ferdigattest, vedtak, søknad,
korrespondanse, avtale, eiendomsbeskrivelse, ansvar
og kontroll, kart/skisse/foto, eller tegning)

• Om dokumentet er gjeldende eller utgått

Detaljnivået på det som registreres av informasjon for
dokumentene har vært, og er til dels ennå en kilde til
diskusjon. På den ene siden ønsker vi at gjenfinnings-
nøklene til det digitale arkivet skal være så gode som
mulig, men på den andre siden er vi nødt til å få kost-
nadene ned på et nivå som gjør at prosjektet faktisk er
gjennomførbart. Hvor vi har havnet er et resultat av
samarbeid mellom prosjekt- og arkivpersonale, eksterne
konsulenter, og saksbehandlere i teknisk sektor og på
servicetorget. Kommunens ansatte har fått tilgang til det
som er ferdig digitalisert, og tilbakemelding fra disse har i
hovedsak vært positive. De ansatte har hjulpet til med å
sette fokus på en del utfordringer, som for eksempel ruti-
ner omkring oppdatering av databasen ved justering av
eiendomsgrenser, løsninger for dokumenter som er unntatt
offentlighet, og brukervennlighet i programvaren.

90 HYLLEMETER ARKIV FUNNET

Da eiendomsarkivet ble beskrevet i begynnelsen av 2005
bestod det av 330 hyllemeter. Etterhvert som arkivmateriale
begynte å bli ferdig ordnet og skannet, fattet vi mistanke
om at dette måltallet ikke var korrekt. Flere uavhengige
kontrollmålinger av hele arkivet på slutten av 2008 ga et
resultat på 420 hyllemeter, en økning på nesten 30 prosent.
Hvordan kunne dette skje? I skrivende stund har vi ikke full
oversikt over prosessen som fant sted i 2005, dels på grunn

DIGITALT
EIENDOMSARKIV I DRAMMEN KOMMUNE
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av utskifting av personell, og dels på grunn av ”sviktende
kollektiv hukommelse”. Det er heller ikke sikkert slike under-
søkelser fører oss ut av vanskelighetene som følger med den
økte arkivmengden. Vi får ganske sikkert en utfordring med å
skaffe til veie 2,5 millioner kroner i ekstra prosjektmidler –
hovedsakelig til lønn. I tillegg står tidsfrister i fare for å bli
overskredet; blant annet når det gjelder tilsettingsforhold.
I skrivende stund er det ennå ikke avklart hvordan finansiering
av denne økte arkivmengden skal håndteres.

BEMANNING OG LOKALISERING

For prosjekter av et omfang som dette er det en fordel å sette
inn så mye arbeidskraft som mulig for å holde prosjektperio-
den på et minimum, blant annet for å unngå å komme i
konflikt med arbeidsmiljølovens bestemmelser om krav til
fast ansettelse. Det er hovedsakelig tre faktorer som gjør dette
vanskelig i vårt prosjekt. For det første er det ikke lett å få tak
i kvalifisert personale til å gjøre jobben. For det andre har det
en tid nå vært ansettelsesstopp i Drammen kommune. For det
tredje ville vi ikke visst hvor vi skulle gjort av folkene om vi
hadde fått tak i dem. Det er trangt om plassen i byarkivet og
på Drammen rådhus; idag sitter noen av prosjektmedarbeider-
ne sammen med medarbeiderne i rådhusets dagligarkiv, mens
resten av prosjektmedarbeiderne sitter i en annen etasje.
Dette opplever vi som uheldig, både når det gjelder informa-
sjonsflyt, støy fra andre miljøer og i forhold til team-bygging.

FREMDRIFT

Prosjektet teller for tiden fem ordinære stillinger pluss en
person på arbeidstrening. Disse er blant kommunens tettest
oppfulgte medarbeidere, og skal daglig registrere arbeids-
mengden i eget rapporteringsverktøy. Målinger viser at hver
medarbeider i gjennomsnitt kan rydde og registrere 12-15 cm
arkiv hver dag, mens de kan skanne i overkant av 60 cm. I 2009
skal prosjektet ferdigstille 73 meter, eller 6000 eiendomsmapper.

UTFORDRINGER OG VIDERE PLANER

Det har vært utfordringer knyttet til programvare, blant annet
til braArkiv. Etter at vi anskaffet dette i 2006, har det hatt
avgjørende betydning at systemet fungerer tilfredsstillende.
Særlig braFangst-komponenten var utsatt for mye barne-
sykdommer. Situasjonen er heldigvis bedre nå, og program-
utviklerne kan fokusere på utvikling i stedet for brannsluk-
king. Andre IKT-spørsmål, som for eksempel bygging av
servere lar seg normalt løse, men ikke alltid innenfor den tids-
rammen som er ønskelig. På publiseringssiden jobber vi med
hvordan integrasjon mot andre systemer skal presenteres,
mens det utredes hva som skal være betalingstjenester og hva
som skal være gratis. En annen, og delvis ukjent utfordring
ligger i de arkivdelene som ennå ikke er påbegynt; planarkivet

og byggesaker på mikrofilm (som heller ikke er finansiert).
Prosjektet skal være ferdig i 2012. Da skal det hele bli til-
gjengelig for enhver som er interessert via kommunens
nettsider. Utover i 2009 vil vi slippe besøkende på rådhuset
til i det digitale arkivet, så langt det er ferdig. Dette skal skje
gjennom en eller flere publikums-pc’er i resepsjonsområdet.
Erfaringene vi gjør med dette, vil være verdifull informasjon
når hele arkivet skal legges ut på internett. Folk blir fort vant
til at informasjon er tilgjengelig med noen få tastetrykk, og
det blir neppe slutt på digitalisering før alt av verdifull infor-
masjon er digitalt tilgjengelig. •

Mer om prosjektet finner du på
http://byarkivet.drammen.kommune.no/

DIGITALISERING

RIVING
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Dagliglivets kulturminner er hovedtema, og det er et tema
som spenner vidt. Kulturminneloven definerer et kulturminne
som spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø.
Fra de tradisjonelle kulturminnene som historiske gjenstan-
der og eldre bygninger, til utradisjonelle kulturminner som
gamle leker, røde telefonkiosker eller Vestas kjente rednings-
bøyer. Ja, selv Mosselukta har nå blitt definert som et kultur-
minne. Felles for dem alle er at de bidrar til å skape identitet
og forteller om hvordan noe var før.
Arkivene dokumenterer kulturminner i nær og fjern fortid.

Brev og protokoller, fotografier, tegninger og kart er noen av
de beste kilder vi har til å fortelle om og dokumentere alle de
kulturminnene som finnes rundt oss.

IKAVA
T E K S T: B Å R D R AU S T Ø L

OG ARKIV
2009 er utpekt til kulturminneåret i Norge. Målet er å sette søkelys på vår felles kulturarv og gi folk

over hele landet ulike opplevelser knyttet til alle de forskjellige kulturminnene som vi omgir oss med.

Kulturminneår



ET SAMARBEID MELLOM NORSK ARKIVRÅD OG RIKSARKIVAREN

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

ARKIVAKADEMIET HAR FØLGENDE TO STUDIETILBUD:

• Grunnenhet i arkivfag
• Spesialenhet i elektronisk arkiv

INTERESSERT?

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

SØKNADSFRIST OG ADRESSE:

Søknadsfristen er:
15. mai (merk ny frist) for grunnenheten
1. august for spesialenheten

Adressen er: Arkivakademiet, c/o Riksarkivet,
Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.
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Men arkivene forteller ikke bare om steder, folk og byg-
ninger fra svunnen tid. De er også kulturminner i seg selv.
Brev skrevet med gotisk håndskrift, flere hundre år gamle
protokoller bundet inn i skinn, sirlig tegnede kart osv er
unike dokumenter som må vernes og bevares for etter-
tiden. Og dagens arkiver, kan de snart defineres som
”elektroniske” kulturminner?
De enkelte dokumentene som oppbevares i arkivene

har verdi både for enkeltmennesker og samfunnet som
helhet. I dag har vi en rekke arkivinstitusjoner her i landet
som tar vare på og gjør tilgjengelig denne unike doku-
mentasjonen fra fortida. Bevaring av arkiver og dermed
vår felles hukommelse har etter hvert fått en lang historie.
Fra den gang Henrik Wergeland var riksarkivar og fram
til i dag har veldig mye skjedd både innen innsamling,
bevaring og formidling av offentlige og private arkiver.
Dette er en egen historie i seg selv, og arkivenes historie
kan på mange måter fortelle om hvordan både nasjonen
og lokale samfunn har arbeidet for å ta vare på kildene
til sin egen historie.
Arkivinstitusjonene spiller i dag en sentral rolle i

bevaring og formidling av arkiver. Dette vil bli markert
i kulturminneåret. Rundt omkring i landet vil det være
en rekke foredrag, utstillinger og andre arrangementer
som vil sette søkelyset på arkivene som en del av vår
felles kulturarv. •

Les mer om kulturminneåret på
www.kulturminneaaret2009.no

Fra IKAVAs utstilling om arkitekt Johan
Keyser-Frølich og murbyen i Kristiansand.
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Lokalene som i dag benyttes av IKA-Opplandene, huset opp-
rinnelig pressesenteret til OL-94. Da OL var ferdig tok stats-
arkivaren i Hamar kontakt med fylkesrådmannen i Oppland.
Det gjaldt å smi mens jernet var varmt. Forslaget gikk ut på at
dersom Oppland fylke ønsket å oppbevare OL-arkivet lokalt,
kunne de gjøre dette ved å opprette et fylkesarkiv. Denne nye
institusjonen kunne så forvalte OL-arkivet som en deponering
fra staten. Slik ble det slått to fluer i en smekk. OL-arkivet ble
værende på Lillehammer, og Oppland fylke fikk et sårt tiltrengt
fylkesarkiv i 1995. En underliggende strategi fra Statsarkivet i
Hamar sin side var at denne institusjonen kunne utvikle seg
videre til også å gi et tilbud til kommunene. Statsarkivet i Hamar
var både fødselshjelper og fadder til Fylkesarkivet i Oppland. Det
var i tiden som fulgte nært samarbeid mellom institusjonene.
Arkivverket stilte med foredragsholdere til kurs og konferanser
og deltok i ulike arbeidsgrupper. Leses presentasjonen i
Arkheion 2/08, kan dette synes lenge siden.

ARKIVSENTERTANKEN

Det er flere eksempler på at kommunale arkivinstitusjoner har
innledet et nært samarbeid med statsarkivene. Arkivsentrene i
Stavanger, Kristiansand og Trondheim er noen av eksemplene
på dette. Da det ble planlagt nytt bygg for Statsarkivet i Hamar,
var det naturlig at Riksarkivaren tilbød en lignende løsning i
Hamar som i de tre ovennevnte byene. Dette temaet ble blant
annet tatt opp i 2005 på en felles arkivkonferanse for de to
fylkene. Ønsket fra vår side, Statsarkivet i Hamar, var å foreslå
en kommunal institusjon med et eventuelt delt depot, ett på
Lillehammer og ett på Hamar. Det er store geografiske avstander
innen regionen som blir kalt Innlandet. Nå ble denne idèen
torpedert ganske kvikt. Rådmennene i Oppland proklamerte at
de ikke ville ha noe samarbeid med Statsarkivet i Hamar! Dette
er jo i seg selv oppsiktsvekkende, men det hjelper å tenke på
at arkivsektoren ikke er det eneste samfunnsområdet hvor
Innlands-fylkene sliter med å finne en god modus for samarbeid.
Andre stridigheter er mer framme i pressen som eksempelvis
Sykehuset Innlandet, Teater Innlandet og Innlandsuniversitetet
for å nevne noe.
I tillegg har ikke Statsarkivet i Hamar fått det nye bygget vi
sårt trenger. Alle nye initiativ og prosjekter ligger derfor på is.
I denne situasjonen er det heller ikke mye vi kan tilby en even-
tuell IKA med hensyn til depot og kontorer.

BEHOV FOR SAMARBEID

I presentasjonen av IKA-Opplandene står det at : ”…det ikke har
lykkes Statsarkivet å etablere en tilsvarende ordning …”. Det

poengteres med dette at det ikke er statsarkivets oppgave å
etablere en IKA. Det er det ene og alene kommunene som gjør.
Det statsarkivet kan bidra med, er å være pådriver, støttespiller
og eventuelt samarbeidspartner for en slik kommunal institu-
sjon.Dersom vi ikke ønskes i denne rollen som støttespiller, er
det helt greit. I styret for IKA-Opplandene er en representant
fra statsarkivet med tale- og forslagsrett ikke velkommen.
Begrunnelsen er at dette er juridisk korrekt. Problemet her er
at dette er med på å hindre en god dialog med statsarkivet
som tilsynsmyndighet.
Opprettelsen av IKA-Opplandene var en milepæl. Det har

vært arbeidet iherdig overfor kommunene for å få dannet et
IKA i tiår. Arkivholdet til kommunene i Hedmark og Oppland
trenger en opprustning, og Statsarkivet i Hamar verken kan eller
vil ta på seg de oppgavene som er naturlige for en kommunal
arkivinstitusjon. Det var derfor en enorm lettelse da IKA-
Opplandene endelig ble en realitet. Nå har så å si hele kommu-
ne-Norge fått arkivinstitusjoner som ivaretar kommunearkivene.
Som en parantes her kan nevnes at Opplandsarkivet, som

er en nettverksorganisasjon av de ulike arkivavdelingene på
muséene i Oppland, og Statsarkivet i Hamar samarbeider nært
om privatarkivene. Statsarkivet i Hamar er medlem av fagrådet
for Opplandsarkivet.

DIALOG OG TILSYN

Det vil alltid være slik at publikum og enkelte medarbeidere i
kommunene tar kontakt både med de kommunale arkivinstitu-
sjonene og Arkivverket. For dem er det mer interessant å få et
hensiktsmessig svar enn hvor dette svaret kommer fra. Siden
Hedmark og Oppland lenge har vært uten en kommunal arkiv-
institusjon, har Statsarkivet i Hamar tatt mot henvendelser,
veiledet i kassasjon og holdt kurs ute i kommunene.
Tilsynsfunksjonen har vært tatt på alvor, og det har årlig vært
foretatt flere inspeksjoner i kommunene i regionen. Derfor er
det ennå naturlig for mange å henvende seg direkte til stats-
arkivet, og vi vil henvise videre til IKA-Opplandene. Vi må
imidlertid oppfylle den plikten vi har til å gi veiledning overfor
dem som har spørsmål.

Den løpende dialogen over forvaltningsgrenser er derfor nød-
vendig, og vi bør være samstemte i vår behandling av publikum
og enkeltkommuner. Tilsynsfunksjonen er fremdeles et nyttig
instrument for det vi alle arbeider for nemlig et profesjonelt
arkivhold i kommunene. Tilsynsfunksjonen er en oppgave Stats-
arkivet i Hamar er pålagt, og inspeksjoner av kommunenes arkiv-
hold vil også i framtiden være en prioritert oppgave.•

SAMARBEID I ARKIVSEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND
Arkheion 2/08 hadde en presentasjon av den nye institusjonen IKA-Opplandene som betjener kommuner i Oppland og
Hedmark. Oppland fylkeskommune har oppgaven som vertskommune, og fylkesarkivet i Oppland står ansvarlig for
tjenesteleveringen. Institusjonen har lokaler vegg i vegg med Høgskolen i Lillehammer, på Stor-Hove utenfor Lillehammer.

STATSARKIVET I HAMAR
T E K S T: C Æ C I L I E S TA N G
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ØSTFOLD
INTERKOMMUNALE ARK IV S E L S KAP

Adresse:
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Sarpsborg rådhus,
Glengsgt. 38, Sarpsborg
Tlf: 69 11 62 49 - 69 11 62 60
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com
Internett:
www.ika-ostfold.no

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

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

KURS FOR ARKIVARER/ARKIVLEDERE I ØSTFOLD
IKA Østfold startet i 2007 opp et kurstilbud til de som jobber som arkivarer/arkivledere hos våre eiere og
som ikke har formell utdannelse i arkivfaget som for eksempel fra Arkivakademiet, universitet eller høg-
skole. Siden den gang har flere ønsket at vi skulle starte opp en ny slik kursserie, og derfor starter vi nå
opp igjen en ny runde slik at flere kan få med seg dette kurset. Kursserien vil bli arrangert på ca. 5 dags-
samlinger spredt utover våren og høsten 2009.

ARKIVDEPOT I ØSTFOLD
Prosjektgruppen arbeider videre med etablering av et arkivdepot i Østfold. Gruppen ønsker å se på mu-
ligheten for å få etablert en regional arkivinstitusjon i fylket. Resultatet av gruppens arbeid så langt vil
bli lagt frem på eiermøte som blir avholdt den 22.april i år. Endelig rapport skal legges frem for eiernes
kommunestyrer og fylkesting høsten 2009 og til endelig avgjørelse på representantskapsmøte våren
2010.

ARKIVPLANKURS
Vi skal avholde et arkivplankurs før sommeren. På dette arkivplankurset 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
mer informasjon om tidspunkt for kurset senere til alle våre eiere.

SAMFERDSELSHISTORIA I OPPLAND
Prosjektet ”Samferdselshistorie i Oppland” fikk tildelt kr 350 000 i prosjektmidler fra ABM- utvikling
etter at prosjektet allerede var godt i gang. Prosjektmedarbeiderne har delt fylket mellom seg, og var
høsten 2008 på besøk hos ”sine” arkivinstitusjoner. Dette for å få en formening om hva slags og hvor
mye arkivmateriale en kan forvente fra de ulike institusjonene. Samtidig ble de fleste jernbanestasjo-
nene på Dovre- og Raumabanen fotografert. I tillegg har begge prosjektmedarbeiderne startet utar-
beidelse av tekster som vil bli lagt inn så snart det er mulig.
Det er gjort noe testing og utvalg i forhold til dataverktøy.

NY MEDLEMSKOMMUNE
Nord-Aurdal kommune er fra desember 2008 ny medlemskommune. Det er nå til sammen 35 medlem-
skommuner i IKA-Opplandene.

ARKIVDEPOT
Det ble deponert til sammen ca 550 hyllemeter med kommunearkiver fra medlemskommunene i
2008.

PERSONALNYTT
Kjersti Sæther ble ansatt i 100 % stilling fra 1.2.2009.
Kjersti jobber hovedsaklig med ordning og registrering av tannjournal-arkiver for Tannhelsetjenesten.
I tillegg har hun ansvaret for fakturaoppfølging på Fylkesarkivet.

Adresse:
Fylkesarkivet i Oppland
Fakkelgården
Vormstuguvegen 40,
2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
E-post: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no

Personale:
Svein Amblie, arkivleder
E-post: svein.amblie@oppland.org
Kirsti Sletten, arkivar
(kirsti.sletten@oppland.org)
Tormod Holdbrekken, arkivar
(tormod.holdbrekken@oppland.org)
Reidar Sandin, bokbinder
(reidar.sandin@oppland.org)
Pål Mjørlund, IKT- og fotoarkivar
(pal.mjorlund@oppland.org)
Dagmar Buen, arkivar
(dagmar.buen@oppland.org)
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
20 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 kompetanse-
senter for hærens samband, SBUKS)
Annet: Norsk fredssenter



AUST-AGDER
KULTURHISTORISKE SENTER,ARKIVET

SEMINARER OG KURS
Siden forrige utgave av Arkheion har vi holdt interkommunale informasjonsmøter i Grimstad og Valle
kommuner om fagsystemer, personregistre og langtidslagring. På nyåret har vi holdt kurs i den nye
Offentleglova i Tvedestrand og Bygland kommuner. Det er videre planlagt kurs i Offentleglova for de
videregående skolene i fylket og i Birkenes kommune.

DEPOT
I løpet av 2008 mottok vi ca. 1000 hyllemeter kommunalt arkivmateriale, og i tillegg 31 privatarkiver.
Vi mottok 3 datauttrekk fra sak/arkiv-systemer i Arendal kommune, 2 fra Åmli kommune og 2 fra Risør
kommune. Ca. 400 hyllemeter privatarkiv er flyttet fra eldre magasiner på Langbrygga til nyere magasin i
Barbu. Når det gjelder foto ble i alt 1800 foto skannet og registrert i Primus, samtidig som ca 11.000
glassplater fra Fløystadsamlingen er renset og pakket om.

LESESAL OG FORMIDLING
Besøkstallet på lesesalen økte litt fra året før, ved årsslutt var antallet 1.018 besøk. Arkivenes dag den
9. november var vellykket og hadde festivaler som tema. I forbindelse med dagen fikk vi også inn ett
mindre festivalarkiv.

PERSONALNYTT
Arkivar/rådgiver Kristoffer Vadum har fått stipendiatstilling ved Universitetet i Oslo, og har dermed fått
permisjon fra sin stilling ved AAks. Det jobbes med å ansette vikar. Vår bokbinder gjennom mange år,
Claus Å. Gramm, gikk av med pensjon i august 2008.

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

IKA KONGSBERG
NYE EIERKOMMUNER
Året 2009 ble innledet av den gledelige meldingen om at kommunene Kongsberg og Åsgårdstrand ønsker
å bli medeiere av IKA Kongsberg. Våre nye eiere vil formelt bli med i selskapet først i 2010, etter at eier-
andelen har blitt behandlet i hver eierkommune. I praksis vil kommunene være med fra i år.
Vi ønsker våre nye eiere velkommen.

”DET VAR EN GANG…”
Vår store satsning på formidling i paraplyprosjektet: ”Det var en gang…” startet høsten 2008. En rekke
prosjekter har blitt initiert, blant annet innbyggerkonkurranse, skoleprosjekt og filmprosjekt.
Animasjonsfilmen om ”Gjete-Kari” er en av disse. Denne filmen og alle andre prosjekter skal presenteres
via vår nye formidlingsportal www.detvarengang.no.
Som en del av denne satsningen på formidling har vi også bearbeidet logoen vår og kommet frem til en
litt friskere utgave.
På årets representantskapsmøte 23.april, vil vi åpne ”Det var en gang…” storslagent med å presentere et
eget kulturprogram. Der vil vi vise film, ha teateropptreden og introduksjon av formidlingsprosjekter.

NY MEDARBEIDER
Den 3.februar begynte Knut Jordheim hos oss i stillingen som formidlingsarkivar. Han er utdannet historiker
og har lang fartstid fra musumsverdenen. Knut skal i tillegg til formidling, jobbe med tradisjonelle arkiv-
oppgaver som ordning og betjening,

KURS
Del to av arkivmedarbeiderkurset vil bli holdt 9.juni. Da blir det dagskurs i k-koder.

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
Ismail Rafieh, bokbinder

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

Kristoffer Vadum, (permisjon)
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

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

Knut Jordheim, rådgiver
Tlf.: 32 76 40 26 Mob.: 957 29 078

Epost: knut@ikakongsberg.no
Eierkommuner:

Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole,
Hurum, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker, Nes,
Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken,

Sigdal, Øvre Eiker, Ål, Andebu, Hof,
Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik,
Nøtterøy, Re, Sande, Svelvik, Tjøme,

Tønsberg, Bø, Fyresdal, Hjartdal,
Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden,
Porsgrunn, Sauherad, Seljord, Siljan,

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

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, (permisjon)
Gerd Hertaas, arkivsekretær/-
depotansvarlig
E-post: gerd.hertaas@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 83 Mobil: 952 06 025
Per Johan Rødland, rådgiver
E-post: per.rodland@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 82
Silje Dragsund Aase, rådgiver
E-post: silje.aase@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 84

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.

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

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.
E-post: nomeland@ikava.va.no
Tlf: 38 14 55 91
Anette Askedal, prosjektmedarb.
E-post: askedal@ikava.va.no
Tlf: 38 14 55 91

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

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

VEST-AGDER
KURS OG KURSPLANER
Vi har gjennomført en rekke kurs i eierkommunene om den nye Offentleglova. Loven har som kjent
gitt en del nye utfordringer, men de fleste kursdeltakerne ser litt lysere på den nye loven etter
kurset. Vi tilbyr fortsatt både kortere kurs og heldagskurs i den nye loven. Vi har også på trappene
en runde med ordningskurs, denne gang med hovedfokus på nyere materiale slik som klientmapper
etc. for avlevering.

ORDNINGSPROSJEKTET
Prosjektet med ordning av arkivene etter Kristiansand by går sin gang og nye kataloger og arkiver
ferdigstilles stadig. Flere andre kommuner har også fått bevilget ekstramidler til ordning av eldre
arkiver, noe som gjør at vi i har engasjert Merethe Johansen med dette arbeidet. Prosjektene for
Songdalen og Marnardal innebærer midler også i 2009, så Merethe fortsetter deltidsarbeidet hos
oss også i år.

FORMIDLING GJENNOM AVISER
Kristiansandsprosjektet har fått avtale med Kristiansand avis om en artikkelserie med en artikkel en
gang i uken. Artiklene skal gi smakebiter fra arkivene som blir ordnet i prosjektet og både avisen og
IKAVA har fått mange positive tilbakemeldinger på artiklene. Avisen har et opplag på 35 000 så vi
når et stort publikum med disse helsides artiklene. Vi har også fått en lignende avtale med Farsunds
avis med et opplag på over 6000, og der leverer vi en artikkel i måneden.

IKA

PERSONALNYTT
IKA Rogaland har fått to nye rådgivere fra 1. januar i år: Silje Dragsund Aase og Per Johan Rødland.
Lin Øiesvold gikk ut i fødselspermisjon 18. februar.

DEPOT
I 2008 har IKA mottatt avleveringer fra Gjesdal, Hjelmeland, Karmøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes og
Vindafjord i 2008 (cirka 30 hyllemeter i alt). Det er nå til sammen 3790 hyllemeter med kommunalt arkiv-
materiale i vårt depot.
Ved årsskiftet inneholdt det elektroniske depotet 24 godkjente avleveringer fra sak- og arkivsystem og
fagsystem. Dette er en økning på 13 avleveringer fra 2007.

LESESALEN
Stadig flere besøker lesesalen som IKA Rogaland deler med Statsarkivet i Stavanger. I 2008 ble det
registrerte 261 henvendelser på lesesalen for å få se kommunalt arkivmateriale, en økning på 70 fra
året før.

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

ROGALAND IKS



BERGEN BYARKIV
Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen

Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS,

Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 62 83 Telefax: 55 56 62 40

E-post:
post.byarkivet@bergen.kommune.no

Til enkeltperson:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no

Nettsider:
http://www.bergen.kommune.no/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, spesialrådgiver,
Spesialenhet for foto og AV-media

Den nye digitaliseringsenheten er nå etablert i nye lokaler med to fast ansatte og 7 prosjektmedarbeidere i
4 etg.. Det er byggesaks- og oppmålingsarkiver som står først i køen. De nye lokalitetene gir også plass til
en ordningsenhet for 11 arbeidstakere i 3.etg. I 5.etg flytter Avd. for moderne arkiv inn om kort tid.
På Arkivdagen i november hadde vi god oppslutning med ca 150 besøkende til foredrag og omvisning.

21. februar åpnet vi ny utstilling: "En arkitekt tegner et arkiv. Einar Oscar Schou og Den Nationale Scene."
Utstillingen baserer seg på arkitektens arkiv, som inneholder flere hundre tegninger til teaterbygningen,
som feirer 100-års jubileum i år. Utstillingsåpningen ble besøkt av ca 100 personer, og utstillingen har får
svært god omtale og har allerede dannet basis for flere avisartikler. Vi holder også på å legge siste hånd
på et hefte om utstillingsvirksomhet innrettet på personer med funksjonshemninger. Heftet blir utgitt i
ABM-utviklings skriftserie.
Vi har mottatt arkivet etter Festspillene i Bergen, og er inne i et forprosjekt som skal legge grunnen for

flere prosjekter vedr ordning og formidling av dette svært interessante materialet. Den store aksjonen med
mottak og ordning av arkiver etter skoler og barnehager fortsetter.

I 2008 ble det ved byarkivet registrert 86.225 søkbare arkivenheter i Asta, og vi passerte 500.000 registrerte
arkivenheter totalt. Det ble mottatt 1197 hyllemeter arkivsaker og Sentralarkivet behandlet 108.497 doku-
menter. I fotobasen BKBilde ble det lagret 240.000 filer. I den nye innsynsløsningen for historisk elektronisk
arkiv (eller eDepot) gjorde 105 brukere 42.596 oppslag i basen.

DRAMMEN BYARKIV
PROSJEKT DIGITALE ARKIVER
Ca. 110 hyllemeter av eiendomsarkivet er nå ferdig ryddet og fullt digitalisert. Det er tilsatt en ny prosjekt-
medarbeider, og prosjektet sysselsetter nå totalt fem medarbeidere på fulltid. I nær fremtid blir det satt opp
tilgang til det digitale arkivet på en publikums-PC i skrankeområdet på Rådhuset.

PROSJEKT TJENESTER PÅ NETT
I første halvår konsentrerer prosjektet seg om å legge ut byggesaksskjemaer, legatskjemaer samt grave-
melding. Skjemaene integreres delvis mot fagsystemer og mot sak- og arkivsystemet.

KOMMUNALE ARKIVER, PRIVATE ARKIVER OG DEPOT
Følgende arkivskapere har avlevert eller deponert arkiver det siste halve året: Kommunalt arkivfaglig forum
(KAF), Drammensregionens brannvesen IKS, Osram, Buskerud KrF og IOGT. I tillegg er det inngått avtale med
Norkirken Drammen om deponering av ca. 4 hyllemeter arkivmateriale fra flere Indremisjonsforeninger i
Drammen.

ARKIVDANNING
Byarkivet har ledet flere arbeidsgrupper som har laget nye retningslinjer for arkivarbeid. Følgende retnings-
linjer er ferdigstilt den siste tiden: retningslinjer for barnemapper i barnehager, retningslinjer for klientmap-
per ved Sosialsenteret og Senter for rusforebygging samt retningslinjer for klientmapper i PP-tjenesten.

ANNET
Fagansvarlig for moderne arkiver - Tone Lystad Olsen, har overtatt fagansvaret også for dokumentsenteret
fra 01.01.09. Byarkivet er representert i arbeidet med å lage museumsplan for Drammen 2009-2020 samt i
arbeidet med Kulturminneåret 2009. Byarkivet skal også være med i et forprosjekt for å utrede nytt sak-
og arkivsystem for Drammen, Sande, Svelvik og Røyken. Forprosjektet skal se nærmere på praktiske,
økonomiske, tekniske og administrative konsekvenser av innføring av nytt sak- og arkivsystem.

Mer informasjon om byarkivet i Drammen finnes på våre internettsider:
http://byarkivet.drammen.kommune.no

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
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I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

HORDALAND IKS
ELEKTRONISK ARKIV OG DEPOT
IKAH har ansvar for avslutta elektronisk arkivmateriale frå 24 av kommunane i Hordaland. Tilsaman
40 datasett er avlevert til depottenesta. Dette er for det meste registerinformasjon og elektroniske
dokument frå Noark-baserte system og frå andre fagsystem.

ORDNING AV ELDRE ARKIV
Gamle Bruvik kommune er no ein del av Vaksdal kommune, og arkivet er under ordning. Mykje arkiv-
materiale har kommet for ein dag i løpet av ordningsprosessen, så det ferdig ordna arkivet blir meir
omfattande enn vi kjente til på førehand.
Ordninga av arkivet etter Askøy kommune er så godt som ferdig. Det blir på om lag 30 hm.

Ordninga av Kvinnherad kommune sitt arkiv nærmar seg slutten. Det meste av Kvinnherad sitt arkiv
vart ordna på 80-talet, og det som no er blitt ordna har kommet til seinare. Det er arkivmateriale frå
likninga, skulane, skuleboksamling, skogråd, provianteringsråd og forsyningsnemnd.

ARKIVLEIARMØTE
Vi vil i løpet av våren arrangere tre regionale møte for arkivleiarane i kommunane. Desse blir halde i
Meland, i Kvam og på Stord. På desse møta vil vi ta opp emne som arkivleiarane er opptekne av og
som vedrører arbeidet og rolla deira som arkivleiarar.

PERSONALNYTT
Arkivkonsulent Rune Lothe er inntil vidare konstituert som arkivsjef.

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

Personale:
Jorunn Dobbe, arkivsjef
Tel. 55 30 60 91
E-post: jorunn.dobbe@ikah.no
Øyvind Olsen, rådgjevar
Tlf. 55 30 60 92
E-post: oyvind.olsen@ikah.no
Randi Krüger, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 97
E-post: randi.kruger@ikah.no
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 93
E-post: aase.stroemme@ikah.no
Rune Lothe, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 90
E-post: rune.lothe@ikah.no

Deltakarkommunar
Askøy, Austevoll, Austrheim, Bømlo,
Eidfjord, Etne, Fedje, Fjell, Fitjar, Fusa,
Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad,
Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen,
Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger,
Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang,
Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden
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DEPOT
Det er 28 kommunar som har tilknytta seg depot for papirarkiv. Seks av dei nye kommunane (Rindal,
Stranda, Tingvoll, Giske, Molde og Ålesund) skal plasserast i nytt depot som vert ferdigstilt medio juni- juli
dette året. Utvidinga av nytt depot er på om lag 3200 hyllemeter. Innhenting av arkiv frå nye kommunar i
2009 gjer at arbeidet med eldre arkiv vert intensivert.

ARKIVDANNING
IKA arbeider for tida mest med å kurse kommunar i den nye offentleglova. Vi har helde kurs for politika-
rar, administrasjon og deltatt på konferanse arrangert av fylkesmannen.

KULTURNETT
Vi har tatt på oss å kurse ABM-institusjonar, sogelag og andre interesserte i publiseringsverktøyet
Digitalt Fortalt. Det har allereie kome inn over 40 artiklar i denne databasen og vi er svært nøgd med
oppslutninga. Vi skal og i samarbeid med Romsdalsmuseet og ABM-utvikling arrangere kurs for ABM-
sektoren i Møre og Romsdal i Digital historieforteling. Noe forsinka skal vi jobbe vidare med ein digital
handlingsplan for Møre og Romsdal. Prosjektet er fullfinansiert av ABM-utvikling.

PRIVATARKIV
IKA er fylkeskoordinator for privatarkiv. Det er stor fokus på å få etablert ei fast ordning for private arkiv.
Som ein del av dette arbeider IKA med å få etablert ei arkivordning for maritime og marine næringar i
Møre og Romsdal.

PERSONREGISTER
19 kommunar har i året som har vore fått kursing i ordning og avleveringsprosedyrar for personregister.
Det har siste året vore ein markant oppgang i førespurnader knytta til billighetserstatningar.

PERSONALE
Torun S. Soknes slutta i januar 2009.

I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

MØRE OG ROMSDAL IKS

Adresse:
Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 13 44 40
e-post: postmottak@ikamr.no
Heimeside: http://www.ikamr.no/

Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar
Tlf.: 70 13 44 42 Mob: 971 88 903
E-post: arnt.ola.fidjestol@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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I N T E RKOMMUNALT ARK IV I

TRØNDELAG IKS
PERSONALNYTT
Erlend Gjelsvik (26) ble i februar ansatt som rådgiver med hovedansvar for formidling hos IKA
Trøndelag. Gjelsvik er opprinnelig fra Røros, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2002.
Hans faglige bakgrunn er fra Institutt for historie og klassiske fag (IHK) ved NTNU Dragvoll, hvor
han avla mastergraden i diplomatisk historie våren 2008.

MER INFORMASJON
For mer om IKA Trøndelags virksomhet, se våre hjemmesider www.ika-trondelag.no

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks

Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebroG)
7042 TRONDHEIM www.ika-trondelag.no

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

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

E-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no
Tone Stakvik, rådgiver

Tlf. 73 88 46 88/ 93 05 13 00
E-post: tone.stakvik@ika-trondelag.no

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

E-post: stale.prestoy@ika-trondelag.no
Erik Roll, rådgiver, Tlf. 73 88 46 72

Randi Leistad, IKT-rådgiver
Tlf. 73 88 46 71

Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Tlf. 73 88 46 77/ 92 28 73 51

E-post: jens.ronning@ika-trondelag.no
Leif Kristiansen, prosjektmedarbeider

Tlf: 73 88 46 87
E-post: leif.kristiansen@ika-trondelag.no

Ingunn Kobberrød, prosjektmedarb.
Tlf: 73 88 46 84

ingunn.kobberrød@ika-trondelag.no
Randi Ness, kontorfagmedarbeider

Tlf. 73 88 46 89
E-post: randi.ness@ika-trondelag.no

Erlend Gjelsvik, rådgiver,Tlf: 73 88 46 73
Epost: erlend.gjelsvik@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

ARKIVFAGLIG
I den senere tid har det vært stort fokus på fullelektronisk arkiv i Trondheim kommune. I skrivende
stund er 3 arkivdeler inkludert saksarkivet gjort fullelektroniske, og kommunens enheter vil fortlø-
pende flyttes over til disse arkivdelene. Store utfordringer i den lokale kommuneøkonomien gjør at vi
ikke alltid kan ta de grep vi ønsker for å få gjort det nødvendige. Situasjonen er utfordrende, men gir
rom for kreative evner og løsninger, bl.a. har vi kunnet benytte noen av kommunens overtallige til ar-
kivordning og registrering.

Det jobbes også intenst for å få på plass ”sikker soneløsning” i elektronisk arkiv på utvalgte områder.
Vi ser her på vår samboer Sør-Trøndelag fylkeskommunes løsning, som ser ut til å fungere greit. Fra
mars mnd. overtar Trondheim byarkiv viktige oppgaver fra kommunens byggesakskontor.
Byggesaksmapper digitaliseres på bestilling fra meglerbransjen som etterspør slik dokumentasjon ved
eiendomsoverdragelser. Vårt håp og utfordring blir å ta vare på og forvalte dette digitaliserte materia-
let til beste for både kommunens innbyggere og egne saksbehandlere. Vi håper dette kan være første
steg på veien mot å tilgjengeliggjøre flere etterspurte serier med historisk arkivmateriale for et større
publikum enn de vi i dag når på vår lesesal. I den sammenheng kan vi i dag også høste fruktene av et
tett samarbeid med DIS som har fått den kommunale folketellingen for Trondheim i 1925 lagt ut på
digitalarkivet.no.

GRAFISKE TJENESTER
Byarkivets grafiske senter har fått på plass en rammeavtale som sørger for at en større del av den
interne print/kopieringsmengde og andre grafiske oppdrag utføres i egen organisasjon.

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
Unni Almaas,

Prosjektleder Grafisk senter
unni.almaas@trondheim.kommune.no

Tlf. 72 54 74 21

TRONDHEIM BYARKIV
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F Y L K E SARK IV E T 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.

MØTEBOK PÅ NETT
ABM-U har løyvd midlar til eit utviklingsprosjekt under leiing av Fylkesarkivet, som skal utvikle ein ny
formidlingsteneste for formannskapsprotokollar på Internett.

KONTAKTKONFERANSEN
Kommunearkivordninga skal arrangere kontaktkonferanse for dei som arbeider med arkiv i kommu-
nane og fylkeskommunen. Konferansen vert arrangert i Flåm 27. - 28. april.

LANDSKONFERANSE FOR FOTOBEVARING
12.og13. mai 2009 arrangerar ABM-utvikling og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane konferanse i
Balestrand for tilsette i abm-sektoren, og andre som jobbar med bevaring, formidling, digitalisering
m.m. av kulturhistorisk fotografi.

PERSONALNYTT
Heidi Rohde Rafto er tilsett i engasjement. Ho skal arbeide med å samle inn munnlege kjelder som do-
kumenterer mangfaldet i Sogn og Fjordane. Vi er også i ein prosess med å tilsette
ny IKT-arkivar. Gunnar Urtegaard har sagt opp stillinga si som fylkesarkivar, og er no tilsett som avde-
lingsdirektør i ABM-utvikling i Oslo. Det skal tilsetjast ny fylkesarkivar i løpet av våren/sommaren. Arild
Reppen har permisjon frå stillinga som fotoarkivar til 07.01.2010. Olaf Knarvik er tilsett som fotoarki-
var ut permisjonstida.

INNSAMLING AV LOKALRADIOSENDINGER
Arkiv i Nordland er i gang med unikt et innsamlingsprosjekt i samarbeid med lokalradioer rundt
om i Nordland fylke. Vi tilbyr sikker oppbevaring, katalogisering, og på sikt digitalisering av den
”kulturminneboka” som lokalradioopptak er.

AVTALE MED DIS SALTEN
Arkiv i Nordland har gjort avtale med DIS Salten slektshistorielag om å dataregistrere arkiv-
materiale. DIS Salten får tilgang til digitaliserte protokoller fra f.eks skolearkiv. De vil registrere
og legge ut dette på Digitalpensjonatet hos Riksarkivet, noe som sikrer at allmennheten får
lettere tilgang til kilder.

TO NYE EIERKOMMUNER I INTERKOMMUNALT ARKIV NORDLAND (IKAN)
Rødøy kommune og Sømna kommune er blitt eierkommuner i IKAN. Dette er svært gledelig, og
det er nå 26 eierkommuner i tillegg til fylkeskommunen. Vi ønsker de nye eierne velkommen!

PERSONALNYTT
Sannah Tikhomirova begynte å jobbe ved Arkiv i Nordland 16.januar 2009. Hun skal i første om-
gang være her i en tre måneders praksisperiode. Tikhomirova er i gang med ordning av arkivet
etter Bodø Aktiebryggeri. Hun skal også jobbe med skanneprosjekt og annet ordnings- og
katalogiseringsarbeid.

ARK IV I

NORDLAND

Adresse:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,
6863 Leikanger, www.fylkesarkiv.no
Tlf: 57656400 Faks: 57656101
E-post: postmottak.sffarkiv@sfj.no
E-post einskildpersonar:
førenamn.etternamn@sfj.no
Tilsette:
Randi Melvær, sekretær/stadnamn,
tlf: 57656400,
Snorre Øverbø, 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, permisjon
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
Heidi Rohde Rafto, mangfaldsprosjekt,
tlf: 57 65 61 00
Olaf Knarvik, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124
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, Rødøy, Røst,
Saltdal, Steigen, Sømna, Sørfold, Tjeldsund,
Træna, Tysfjord, Vega, Vevelstad, Værøy

Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)
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TROMS (IKAT)

IN T ERKOMMUNALT ARK IV I

FINNMARK
NY MEDLEMSKOMMUNE
Kautokeino kommune er fra 2009 blitt medlem av IKAF og dermed er alle kommunene i Finnmark
medlem av IKAF. Finnmark fylkeskommune er i forhandlinger med IKAF om medlemskap.

DEPOT - PAPIR – ELEKTRONISK ARKIV.
Vi bruker mye ressurser på avleveringene til depot i 2008. Eldre og avslutta arkiv fra Vardø, Sør-
Varanger, Loppa, Lebesby og gamle Talvik kommune står for tur for avlevering i 2009. På bakgrunn
av en tre-årigplan 2009 – 2011 for avlevering av fagsystemer, prioriteres avleveringer fra sosial og
barnevern i 2009.

INNSYN
Etablering av arkivdepot har ført til stor interesse for arkiv og økt interesse for innsyn og avlevering
både hos kommunene og publikum. Oppslag i media i fører også til økt pågang.

ARKIVPLANLEGGING
IKAF har som mål i 2009 å bidra til oppstart av arkivplanarbeidet i kommunene.
Vi vil ha fokus på og prioritere arbeidet med arkivplan slik at kommunene skal få gode arkivplaner
og tar i bruk Arkivplan.no. Arkivplan vil være tema på kontaktseminar i vår.

KURS OG OPPLÆRING.
IKAF har samarbeidet med kommunene om kursing i den nye offentlighetsloven både i vest og øst-
fylket. Grunnkurs for nye medlemmer og oppfriskning av grunnkurs vil være prioritert dette året.
Vi ser behov for opplæring i avlevering av eldre papirarkiv, personregister og behandling av person-
opplysninger. Vi planlegger høstseminar med tema overgang til fullelektronisk arkiv.

KAI KONFERANSEN 2009
Årets KAI konferanse blir i Kirkenes 8. – 10. september. Forberedelsen er i gang.

INFORMASJON OG RÅDGIVNING
Særlig mange etterspør råd og veiledning vedrørende arkiv i grunnskolen. Det vil derfor i løpet av
kort tid bli sendt ut et lengre rundskriv som tar opp ulike spørsmål knyttet til arkivpraksis på dette
feltet. Flere kommuner vil også få besøk i løpet av året for å få hjelp til å organisere arkivforvaltning-
en sin på en hensiktsmessig måte.

ARKIVPLANLEGGING
IKAT ønsker å få i gang arkivplanarbeid i alle deltakerkommunene så snart som mulig. Så langt har 11
av 24 deltakere registrert seg som brukere på Arkivplan.no. Dette arbeidsområdet vil vi skal priorite-
res høyt, slik at alle våre kommuner får en funksjonell arkivplan på plass i løpet av de neste årene.
Foreløpig er det bare Lenvik kommune sin plan som er ferdig, flere vil komme i mål i løpet av 2009.

AVLEVERING AV PAPIRBASERT ARKIV TIL ARKIVDEPOT
15 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. Åtte av kommunene som har inngått depotavtale har også inngått
avtale om å deponere nyere arkivmateriale. Vi bistår i arbeidet med å få pakket og listeført materiale
som skal avleveres, og flere kommuner skal besøkes i løpet av våren.

DEPOTTJENESTENE FOR ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE
Depotavtaler og retningslinjer for avlevering er sendt ut, og IKAT er nå klar til å ta imot avleveringer
og deponeringer av elektronisk arkivmateriale.

KONTAKTSEMINAR
Årets kontaktseminar vil finne sted i Tromsø 14. – 15. mai. Tema denne gang skal være digitalisering.
Programmet er ikke helt klart enda, men problemstillinger knyttet til digitalisering av kulturarven og
digital arkivdanning vil bli tatt opp.

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, arkivkonsulent
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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