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På Arkheions eiermøte i Kirkenes i september ble Tom Oddby fra Byarkivet i
Drammen og Vibeke Lunheim Solbakken fra IKA Møre og Romsdal valgt inn som
nye medlemmer i Arkheions redaksjonskomité. For første gang er det nå fire
medlemmer i redaksjonen, noe vi håper vil slå positivt ut for bladet.
Med dette nummeret av Arkheion har vi gleden av å presentere tidsskriftet i

ny drakt. Både grafisk og innholdsmessig har bladet gjennomgått endringer
siden forrige nummer. Arkheion vil fra nå av bli trykket gjennomgående i farger
på alle sider. Vi håper dette vil gi et bedre grafisk uttrykk og gjøre bladet mer
leservennlig. 
Innholdsmessig vil tidsskriftet fortsatt legge hovedvekt på innholdsrike og

informative artikler innen arkivfaget. Nytt i dette nummer er at informasjonen
om hver medeier i siste del av bladet er kuttet ned til kun generell informasjon
om hver virksomhet. For å få de siste nyheter fra hver institusjon henvises det til
den enkeltes nettside.
Hovedtema i dette nummeret er arkiv og forvaltning. Arkivene er mangfoldige

og har en lang vei fra de blir skapt til de havner trygt i hyllene i arkivdepotenes
magasiner. Arkivene går gjennom mange forskjellige faser på denne ferden.
Forvaltning kommer av det tyske ordet ”verwaltung” og betyr egentlig styring
eller administrasjon. Dette høres gjerne byråkratisk ut, men står likevel sentralt
når vi arbeider med arkiver, enten vil liker det eller ikke. Hvordan sikrer vi at
arkivene blir forvaltet på best mulig måte, både for publikum i dag og for våre
etterkommere i framtida?
Artiklene i dette nummeret har et vidt spekter, fra en artikkel om erfaringer

med den nye offentlighetsloven til en artikkel om foto i arkivene. I andre artikler
belyser vi spørsmålene om hvor grensene går mellom kommunale og statlige
arkiver og om hva som bør gjøres med arkivene etter interkommunale sam -
arbeidsordninger. Artikkelen om arkivlokaler for kommunene gir nyttig
informasjon om forvaltning av arkiver i et langtidsperspektiv. 

God lesing.

Red.

Redaksjonsmedlemmer: Vibeke Lunheim Solbakken, IKA Møre 
og Romsdal og Tom Oddby, Byarkivet i Drammen
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Om kort tid lanseres Arkivportalen.no. Gjennom denne portalen blir det etablert et nettsted for

felles søk, presentasjon og bestilling av arkivinformasjon i Norge.

STIFTELSEN ASTA
TEKST: KR I S T INE S. BRORSON /  OLE MYHRE HANSEN

Prosjektet «Arkivportalen» har blitt gjennomført som
svar på et ønske om å gjøre arkivmaterialet mer til -
gjen gelig for publikum. Prosjektets målsetting sam -
svarer med føringene som legges i ”Digitaliserings -
meldingen” 1) - og skal samtidig bidra i større sammen -
henger gjennom å inngå som en del av ABM-søket og
Europe ana. Det skal bli enklere for brukeren å ta i bruk
arkivene.

BAKGRUNN

Felleskatalogen for Arkivverket og Samkatalogen for
privatarkiv har lenge kunnet tilby søk på tvers av
institusjonskataloger. Det er også mange ulike depot -
institusjoner som har sørget for å publisere sine egne
kataloger ved hjelp av tilpassete verktøy.
Digitaliserings   meldingen gir imidlertid klare føringer
for at det bør etableres en felles, nasjonal løsning og
Arkivportalen tar mål av seg til å fylle denne rollen.
I tillegg til oppgaver og myndighet som er tillagt

Arkiv  verket og Riksarkivaren etter arkivloven, skal
Arkiv verket ha ansvaret for nasjonale katalogstandar -
der og digitale løsninger for søking i arkiv på tvers av
alle typer arkiv institusjoner.2)  Arkivportalen er derfor
utviklet av Stiftelsen Asta i nært samarbeid med Arkiv -
verket, LLP og ABM-utvkling.

BRUKERNE I SENTRUM

Det skal være enkelt å søke fram arkivmateriale og det

skal være lett å finne fram til relevant materiale uav -
hengig av hvor det måtte befinne seg. Brukerne skal
stå i sentrum.
       Internettbrukere i dag forventer øyeblikkelig tilgang
til materialet, en forventning alle vet det er vanskelig
om ikke umulig å etterkomme. Men hvis det finnes
digitale kopier av arkivmaterialet bør brukeren finne
det på en enkel måte. Hvis materialet ikke er digi -
talisert og brukeren sitter langt unna en lesesal, bør
brukeren likeledes kunne bestille en digitalisering eller
forberede en planlagt bruk på lesesalen.
Vi tror det er helt riktig at publikum har store for -

ventninger til nettjenester.  Det er nok mange som
tenker at det allerede burde finnes mye materiale på
nett. Andre tenker at det burde være en enkel sak å 
få digitalisert et arkiv. Arkivportalen kan bidra i møtet 
med nye brukeres krav og forventninger, men som
tilbydere og forvaltere vet vi at det vil gå mange år og
like mange prosesser før vi kan tilfredsstille en slik
forventning. Det betyr ikke at vi kan unnlate å starte
arbeidet og tilrettelegge infra strukturen for en slik
digital arkivhverdag. Stiftelsen Asta håper arkivporta -
len tas i mot og i bruk som et middel for å oppnå deler
av slike målsettinger.

ARKIVPORTALEN OG ASTA 5

Arkivportalen er både et nettsted og en videreutvikling
av arkiv registreringssystemet Asta 5 og inkluderer en
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1)  St.meld. nr. 24, 2008– 2009 , samt St.meld. nr. 49, 2008– 2009
2)  St.meld. nr. 24 2008– 2009, ss. 102-103
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>>> formidlingsdel for nettpublisering av materiale samt bestillings -
håndtering. Versjonen som vi har kalt 5.1 vil i tillegg til de
funksjonene som allerede er utviklet, inneholde:

1.  En publiseringsmodul
2.  Arkivportaltilknytning
3.  En bestillingsmodul for lesesals- og internettbetillinger

Publiseringsløsningen er en tilleggsmodul i Asta 5 som gjør at 
de arkivinstitusjoner som bruker Asta 5 kan publisere arkiv eller
deler av arkiv. Gjennom noen få klikk kan ett og ett arkiv pub -
liseres på nettet. Det er lagt inn sjekker som gjør at tilgang -
sbegrenset informasjon ikke blir overført, og at digitaliserte
objekter knyttet til klausulert materiale ikke vil publiseres.
Arkivportalen.no er nettstedet hvor man kan søke i arkiv -

kataloger på tvers av depotinstitusjoner, gjøre funn i kataloger
og få tilgang til digitaliserte kopier av materiale i den sammen -
hengen det er skapt. I tillegg kan brukeren ”samle” på funn 
og starte dialog med den enkelte institusjon.
For å følge opp henvendelser fra brukerne av Arkivportalen

eller over skranken på lesesalen, har vi laget en bestillingsmodul.
Det er opprettet en tjenesteliste som håndterer “lån på lesesal”,
“papirkopi”, “digital kopi”, “transkribering” og “attestert
kopi”, og den enkelte arkivinstitusjon kan selv velge hvilke av
tjenestene de ønsker å tilby - og eventuelt hvilken pris de 
ønsker å ta, eller har anledning til å ta for tjenesten. 
Alle typer bestillinger behandles i den samme bestillings -

modulen. I denne kan man hele tiden følge med på hvor i
prosessen arkivmaterialet er: ”til framfinning”, ”på lesesalen”
eller ”levert tilbake”. Brukeren vil gjennom sin side kunne holde
oversikt over prosessen. Det er også i denne modulen man
gjennomfører produksjonen av digitale kopier i tilknytning til
en henvendelse. 
Bestillingsfunksjonen legger til rette for statistikk over lese -

sals- og arkivbruken. Hvis bestillingsfunksjonen tas i bruk på
bred basis vil brukerstatistikken kunne gi innspill i forhold til 
hva som bør digitaliseres, enten ut fra analyse av hva som
etterspørres kvantitativt eller gjennom kvalitative metoder. 
I tillegg vil årlig rapportering om forespørsler og bruk av
materiale være nyttig for institusjonene.
I begynnelsen vil nok Arkivportalen føles mest som en tradi -

sjonell arkivkatalog ettersom de fleste publiserte arkivene vil
være uten digitale kopier, men håpet er at både definerte
prosjekter, brukernes etterspørsel og lenker til eksterne 
res   surser på sikt vil gi miljøet grunnlag for et nasjonalt digitalt
arkivmagasin.

KVALITET

For at publikum skal kunne ha nytte av Arkivportalen kreves det
at registreringene er gode. Brukerne forventer noe annet av en
søkeside på internett enn de gjør av en papirkatalog. En katalog
gir kontekstuell informasjon gjennom sin form, mens søk og

Publiseringsmodulen er enkel å forholde seg til: Søk opp
arkivet du ønsker å publisere, markér og trykk på publisér!

Resultatliste fra Arkivportalen. Søkets resultat listes opp og
kan reorganiseres ved å klikke på ”kolonneoverskriftene”.

Detaljinformasjon om den enkelte arkivenhet åpnes i et eget
bilde i Arkivportalen. Konteksten ivaretas av struktur-treet til
venstre.

Brukeren kan følge med på hvor i prosessen den enkelte
bestilling befinner seg.
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treff på internett er mer objektorientert og sammenhengen
forsvinner i større grad. Ettersom det er mulig å søke fritekst
på ord, bør man derfor se på de registreringsmetodene som er
etablert. Tilleggskommentarer lagt i innholdsfeltet i Asta 5 blir
for eksempel med i søket. Dette skiller seg fra Felleskatalogen
og Samkatalogen som bare hentet informasjon fra Astas
navne felt. Dette gjør at brukeren får flere treff, men stiller
også krav til en mer stringent utnyttelse av felt som så langt
har blitt benyttet til ulike opplysninger. 
De automatiske kvalitetssjekkene som finnes i systemet

sikrer at tilgangsbegrenset materiale ikke blir overført til
arkivportalbasen, og at klausulert materiale ikke viser
tilhørende digitalt materiale. Det er arkivinstitusjonenes
ansvar å sette tilgangsbegrensning, og de som ønsker å
publisere på Arkivportalen bør derfor gjennomføre en
kvalitetssikringsprosess i forhold til sensitive opplysninger 
i katalogene.
Arkivmaterialet må være registrert på arkivstykkenivå eller

lavere for å kunne bestilles gjennom Arkivportalen. Innen
dette feltet vil vi i de nærmeste årene møte de største ut -
fordringene siden digitalisert arkivmateriale krever registre -
ring på detaljnivå.

ARKIVINSTITUSJONER

De arkivinstitusjonene som ønsker det, har mulighet til å
etablere sin egen portal eller katalog hvor man bare søker
innen arkivinstitusjonens eget materiale. Disse kan til en viss
grad tilpasses institusjonenes egne hjemmesider med farger
og logo. 
For Arkivverket vil Arkivportalen være en utvidelse av

Felleskatalogen. Felleskatalogen vil fremdels være på Arkiv -
verkets hjemmesider ved at Arkivportalen vil ligge i bunn for
et filtrert søk som bare går til Arkivverkets institusjoner. Det vil
for brukerne føles som om Felleskatalogen fortsatt er en del
av Arkivverket. Det skal også være mulig å gjøre søk innen en
enkelt depotinstitusjons katalog.
Tilsvarende kan byarkiver, IKAer, museer og bibliotek som

bruker Asta 5 lage sine egne nettkataloger basert på registre -

ringene de har i Asta 5-basen. Publikum vil slik lett kunne søke
eksklusivt i institusjonens materiale.
Hvis brukerne ønsker å bestille materiale, må de imidlertid

logge seg inn på Arkivportalens nettsider. De arkivenhetene
brukeren har valgt fra én institusjons katalog og lagt på sin
virtuelle arkivtralle, kan være blandet med andre institu -
sjoners objekter. Bestillingene må derfor skje fra et sentralt
punkt for så i neste trinn distribueres til hver enkelt depot -
institusjon. Hvis en bestilling inneholder arkivenheter fra ulike
depotinstitusjoner, vil den splittes opp i bestillingsøyeblikket
slik at bestillingslinjene knyttet til hver institusjon havner der
de hører hjemme.
Hvis institusjonen ikke ønsker å ta i bruk Asta 5s bestillings -

modul, vil publikum likevel ha mulighet til å sende hen -
vendelser og forespørsler via epost til institusjonen.

HVOR GÅR VI VIDERE

Digitaliseringsmeldingen får oss til å tenke framover. Hvis 10%
av alt Arkivverkets materiale skal finnes i digital form i løpet
av de neste 20 årene, blir det litt av et løft. Hvis alle nye digi -
taliserte dokumenter skal registreres på detaljnivå i tillegg til
at den digitale kopien skal knyttes til en katalogregistrering,
blir det en veldig stor jobb. Den enkelte depotinstitusjon må
selv velge strategier for å møte sitt publikum, men det bør
være realistisk å digitalisere kjernen i kjernearkivene til de
ulike forvaltnings- og sammfunnsaktørene.
Neste byggetrinn i Asta og portalen tar sikte på at det skal

bli mulig å knytte metadata til produkter fra masseskannings -
prosjekter på en effektiv måte, og på den måten få store
mengder digitale kopier tilgjengelig gjennom Arkivportalen.
Asta lover å legge til rette for at infrastukruren skal bli god på
dette feltet.  Tidsaspektet i gjennomføringen av prosjektene
overlater vi til dere.
Vi har også en visjon om at både arkivpersonalet og publi -

kum kan være aktive på eller i tilknytning til arkivportalen og
formidle arkivkunnskap og kunnskap om arkivinnhold. Til
dette har vi sett for oss at vi skal bygge en «Arkiwiki» i nær
tilknytning til og samspill med katalogen. Dette kan bli et
nettsted hvor det er mulig å skrive egne artikler, lenke til
arkivmateriale i Arkivportalen og vise lenker mellom til -
hørende arkivmateriale. På den måten kan brukerne, ama -
tørene og de profesjonelle bidra med innspill og vei ledning
om innholdet i arkivene – det være seg gjennom temaartikler,
transkriberinger av gotisk tekst, hint om annet relevant
materiale, identi fisering av personer på foto med videre.
Arkivportalen er en mulighet for å skape ett sted der alle

gode arkivforvaltere og -formidlere kan møtes. Vi håper dere
tar vel i mot løsningen. •

Bestillingsmodulen i Asta 5 tilbyr et miljø hvor den enkelte
bestilling kan behandles, følges opp og sluttføres. I dette
tilfellet er bestillingen kommet til ”godkjent” og kan i det
neste distribueres til brukeren.
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RIKSARKIVET
TEKST: LARS JØRGEN SANDBERG

Endringer i den norske forvaltningen er ingen stor og overraskende nyhet. Det skjer jevnlige om -

organiseringer, for eksempel skifte i forvaltningsnivå, overgang til foretak eller særlovsselskap,

privatisering, sammenslåing og flytting av arbeidsoppgaver mellom organer. Nye organer har blitt 

og blir jevnlig etablert, mens andre har blitt lagt ned eller slått sammen.  Arbeidsoppgaver og

funksjoner har beveget seg over forvaltningsnivåer og mellom organer, og vi står nå overfor en 

ny reform hvor en del oppgaver skal overføres fra staten til fylkeskommunal sektor. 

Forvaltningsreformen, fastsatt i lov av 09.01.2009 nr. 04
om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennom -
føring av forvaltningsreformen), medfører at blant annet
deler av riksvegnettet blir omklassifisert til fylkeskom -
munale veger fra 01.01.2010, og ansvaret for disse vil
tilfalle fylkeskommunene. 

Under slike forhold synes det naturlig å spørre om hvor -
dan arkivene skal behandles, hvilket materiale skal over -
føres, hvilket arkivmateriale skal avleveres/deponeres og
ikke minst hvor skal man avlevere? Arkivforskriften legger
føringer for hvordan arkivet skal behandles under om-  
organiseringen. I følge arkivforskriften § 5-3 skal arkivet
etter det nedlagte organet enten avleveres til depot eller
overføres til det nye organet. Med overføring menes i 
arkivfaglig sammenheng at ansvaret for arkivmaterialet
skifter fra en arkivskaper til en annen. Hensikten med
overføring vil være å bedre tilgjengeligheten til doku -
mentene for dem som arbeider i organet. I en situasjon
hvor arbeidsoppgavene flyttes fra et organ til et annet
oppstår det derimot et spørsmål om hvor arkivsakene skal
være og det gjelder enten organet legges ned eller ikke.
For å gi et inntrykk av hvordan man kan gjøre det, ønsker
jeg å ta opp en tilsvarende situasjon fra et par år tilbake,
nemlig den statlige overtakelsen av forliksrådene. 

TILFELLET FORLIKSRÅDENE

Politi- og lensmannsetaten overtok sekretariatene for 
forliksrådene fra kommunene 1. januar 2006. Det ble i
vedtaksbrevet fra Riksarkivaren av 04.11.2005 bestemt at
forliksrådene skulle overføre deler av materialet til politi
distriktene. Dette vedtaket kom som følge av at statusen
til forliksrådene syntes noe uklar, var de kommunale eller
statlige? Skulle de avlevere til statsarkivene eller til de
kommunale depotene? Da det viste seg at forliks rådene

ikke var sikre selv og hadde startet avl evering til både
statsarkiv og kommunale arkivdepot, fattet Riksarkivaren
et vedtak som medførte overføring fra forliksrådene til
Politidirektoratet. Kommunene skulle oppbevare
materialet frem til omorganiseringstidspunktet og sørge
for at arkivene ble satt i den stand som arkivforskriften
krever, altså ordning, pakking og kassasjon. Det ble fattet
nye kassasjonsregler for forliksrådene da Politidirektoratet
hadde utarbeidet egne kassasjonsregler for det materialet
som forliksrådene skapte etter 1. januar 2006, og de
reglene som var gitt i Riksarkivarens forskrift, kapittel V,
ikke var anvendbare.

HVA BLE AVLEVERT OG HVOR?

Alt arkivmaterialet fra tiden før 1930 skulle ifølge reglene
som var gitt av Justisdepartementet i 1933 og 1953, av-   
leveres til statsarkivene. For materialet som var skapt i 
perioden 1930-1995 fikk vi fire forskjellige muligheter: 
1) De forliksrådene som allerede hadde avlevert noe til
statsarkivene, skulle fortsatt avlevere til statsarkivene. 
2) De forliksrådene som allerede hadde avlevert noe til
kommunalt arkivdepot, skulle fortsatt avlevere til samme.
3) De forliksrådene som hadde avlevert noe til et stats     -
 arkiv og til et kommunalt arkivdepot, skulle avlevere til
det kommunale arkivdepotet. 4) De forliksrådene som
ikke hadde avlevert noe tidligere, skulle avlevere til stats -
arkivene. 

Riksarkivaren påla videre kommunene å overføre forliks-
rådenes arkivmateriale for perioden 01.01.1996 –
31.12.2005 til Politidirektoratet. Kommunene skulle 
ordne det og skrive overføringsliste m.m. ihht arkiv -
forskriften §§ 3-22 og 3-23, mens politiet skulle sørge 
for avlevering av det overførte materialet til arkivdepot
når det administra  tive behovet var utløpt. 

Med arkivene over 
FORVALTNINGSGRENSENE
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HVA MED DEN NÅVÆRENDE SITUASJONEN OG 

FREMTIDEN?

Omorganiseringer får, som vist over, følger for 
arkivene. Når arbeidsoppgaver skifter tilholdssted
må den som fatter vedtak om omorganisering eller
opphavsorganets ledelse avgjøre om arkivsakene
skal flytte med. Når et organ nedlegges og arbeids -
oppgavene fortsetter i et annet organ, må det
vurderes om arkivene skal følge med til det nye 
organet. I den situasjonen man nå står ovenfor, vil
det være naturlig at man forsøker å få avklart
hvilke saker som skal overføres eller lånes ut til 
fylkeskommunen. Har for eksempel fylkes kommu -
nen behov for eldre saker innen samferdsel?

Det synes naturlig at fylkeskommunene ønsker til -
gang til det eldre arkivmaterialet og spørsmålet 
videre er hvordan man oppfyller dette behovet. 
I denne situasjonen vil man være nødt til å velge
mellom overføring og utlån. Regelen for om man
skal overføre eller låne ut arkivet har tidligere vært
ansett som grei. Overføring skulle brukes der opp -
havs organet eller deler av virksomheten overføres
til et annet organ, mens utlån kun skulle foretas
der opphavsorganet fortsetter sin virksomhet. Både
overføring og utlån setter arkivets struktur i fare.
For å sikre gjenfinning senere og at den historiske
sammenhengen bevares, er det derfor viktig at
overføring og utlån gjøres riktig. Dersom statlige
organer er involvert i prosessen med å ta arkivsaker
ut av sin opprinnelige sammenheng, skal man
melde fra til Riksarkivaren, se Arkivforskriften 
kapittel III D.

Når et arkivmateriale er overført eller
lånt ut, må de involverte organene
være klar over hvilket ansvar man
sitter med. I hørings notatet om
Forvaltningsreformen, side 117,
sies det at hvert forvaltningsnivå
har et lovpålagt ansvar for å ta
vare på de arkivene de selv har
skapt. Riksarkivaren stiller seg bak
dette og legger også i denne

Vi står nå overfor

en ny reform hvor en del 

oppgaver skal overføres 

fra staten til 

fylkeskommunal 

sektor. 

>>>
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uttalelsen at en primært ønsker at arkivmaterialet etter et
forvaltningsnivå bør bli bevart der materialet er skapt, ergo
bør arkivmaterialet etter en kommunal virksomhet forbli i
kommunalt eie. Som følge av dette ber Riksarkivaren om at
man utviser stor forsiktighet med bruken av overføring av
arkivmaterialet på tvers av forvaltningsnivå. Denne praksi -
sen synes oftere brukt mellom statlige organ enn mellom
kommunal og statlig sektor til tross for enkelte unntak. I de
tilfellene hvor organet som overtar arbeidsoppgavene fra 
et annet organ har et reelt behov for å se den tidligere
saksbehandling, bør man da vurdere utlån eller kopiering. 
Siden overføring fortsatt er et alternativ ved omorganise -
ring, skal jeg utdype begrepet litt nøyere.

OVERFØRING

I arkivfaglig sammenheng betyr det som nevnt tidligere at
ansvaret for arkivmaterialet skifter fra en arkivskaper til en
annen. Overføring av arkivmateriale mellom offentlige 
organer har tradisjonelt vært benyttet i en rekke sammen -
henger, og det har vært en sikker kilde til å skape uorden i
de offentlige arkivene. Riksarkivaren har derfor gitt noen
føringer for slike ansvarsoverdragelser.  Arkivloven setter 
et generelt forbud mot både å avhende og å tilegne seg 
offentlige arkivmateriale, og dette inkluderer da også
overføring av arkivmateriale fra et offentlig organ til et
annet. Overføring av arkiv til et annet offentlig arkiv kan
altså bare skje i de tilfeller hvor det er tillatt i henhold til
arkivforskriften, det vil si i disse tre tilfellene:

1) Når et offentlig organ blir lagt ned, skal arkivet enten
avleveres til arkivdepot eller overføres til et organ som
overtar saksområdet. 
2)  Når et offentlig organ blir privatisert, blir organet
formelt lagt ned og en privat virksomhet opprettes.
Overføring av offentlig arkivmateriale til en privat virk -
somhet med fører at Riksarkivaren må samtykke for at en
privatisert virksomhet skal kunne beholde (formelt over ført)
arkivet fra tiden da virksomheten var offentlig. Dette
skyldes at private virksomheter ikke er underlagt regel -
verket for offentlig arkiv. 
3)  Når et offentlig utvalg som danner eget arkiv blir ned -
lagt, er det påbudt at arkivet skal overføres til oppdrags -
giveren. 

Innenfor disse rammene kan organene fritt avklare om man
vil overføre, låne ut eller kopiere.  Arkivforskriftens kapittel
III D gir de to viktigste bestemmelsene som knytter seg til
overføring av arkivmaterialet. Dersom man i samråd med
det mottakende organet bestemmer seg for å overføre
arkivet, skal arkivmaterialet ordnes i henhold til de kravene
som er definert i arki v             forskriften § 5-4.  Materialet skal
listeføres og overføringslisten skal utformes som en av -
leveringsliste til arkivdepot.  

Når materialet er overført til det nye organ, skal det nye 
organet sørge for at den indre og ytre proveniensen blir
opprettholdt. Det skal ikke forekomme noen sammen -
 blanding med det overførte arkiv og arkivet innen samme 
arbeidsfelt som blir opprettet i det nye organet. Dersom et
offentlig organ tar over et saksområde og det tilhørende
arkivmateriale fra et annet organ, skal dette arkivmaterialet
oppbevares for seg. Når det nye organet ikke har behov for
det eldre og overførte arkivmateriale lengre eller når
materialet er 25 år gammelt, har dette organet ansvaret 
for å avlevere materialet til arkivdepot. Arkivet avleveres
der det organet som har skapt arkivet, skal avlevere.  

UTLÅN ELLER KOPIERING SOM ALTERNATIV

Dersom et organ avgir et arbeidsfelt, men selv fortsetter å
eksistere, kan det låne ut materialet til organet som overtar
saksområdet. Det utlånte materialet skal leveres tilbake til
sitt opphavsorgan etter en avtalt periode. Dersom opphavs -
organet i mellomtiden har opphørt, skal arkivmaterialet 
avleveres til opphavsorganets depot. Det er viktig at det
inngås en skriftlig avtale mellom organene om lånets
omfang, varighet og oppfølgingsansvar. Materialet skal
ordnes, utlånsliste skal lages og listen skal forefinnes hos 
de involverte organene. Det innlånte materialet skal 
holdes for seg og ikke tillegges nye saker.   

Kopiering kan være et alternativ både for overføring og 
for utlån. Originalmaterialet beholdes enten hos opphavs -
organet dersom dette eksisterer, eller avleveres til arkiv-     
depot hvis opphavsorganet er nedlagt. I en papirverden kan
kopieringsalternativet synes noe voldsomt og miljøskadelig.
En kan skille mellom kopiering etter henvendelse, altså 
kopiering av en eller flere
saker, og en altomfattende
kopiering, hvor samtlige
saker blir kopiert av det nye organet. I en mer eller mindre
elektronisk hverdag synes kopiering å være et av de bedre
alternativene. Det er i utgangspunktet mulig å kopiere alle
elektroniske system uavhengig av om de er Noark-
godkjente eller ikke. Det er fortsatt viktig at kopier fra
andre organ holdes for seg og ikke blandes sammen med
organets eget arkiv samtidig som kopiert arkiv må være
sperret for registrering og opp datering. Når kopiene har
tjent sitt formål, skal de slettes. Ved deponering eller
avlevering av databasen fra det organet som overtar
saksområdet, skal det arkivet som inneholder kopier fra
opprinnelig arkivskaper slettes. Det er svært viktig at
kopiene ikke følger med som en del av det avleverende
organets arkiv. 

Riksarkivaren utarbeidet i 2006 en veiledning i omorganise -
ring hvor man kan finne mer og detaljert informasjon om
hva man bør/kan gjøre. Veiledningen finner man på

>>>
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Dagbok over innkomne klager
1927 – 1957 fra forliksrådet i
Stokken kommune (Arkiv: AAks,
KA0917-1110, Stokken
kommune, Forliksrådet, 
C01-0001)

Arkivverkets nettsider: http://www.arkivverket.no/
arkivverket/publikasjoner/rapporter.html
Tilfellet forliksrådene viste at Riksarkivaren kan fatte
vedtak som medfører overføring. I fremtiden vil Riks -
arkivaren være forsiktig med å fatte slike vedtak og ofte
overlate til de involverte partene å komme frem til
praktiske og hensiktsmessige løsninger som er innenfor
kravene i det arkivfaglige lovverket. 

AVSLUTNINGSVIS KAN EN SKISSERE FØLGENDE 

HUSKELISTE VED OMORGANISERINGER:

1. Meld fra til eget arkivdepot om større omorganiseringer
2. Avklar hva som skal skje med arkivmaterialet
3. Det relevante arkivmaterialet skal klargjøres og ordnes
4. Det skal utarbeides avleveringsliste/overføringsliste/
utlånsliste

5. Hold arkivene fra hverandre
6. Lag rutiner for mottatt arkiv
7. Vær oppmerksom på det ansvaret som en omorganise-
ring kan medføre og oppfyll evt. forpliktelser

8. Finn praktiske løsninger innenfor rammen av det 
arkivfaglige lovverket

9. Husk å dokumentere det i arkivplanen!
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Kommunenes arkivlokaler må tilfredsstille arkivforskriftens krav
senest 1/1 2012. De som er i tvil om hva kravene innebærer eller
hvordan de skal innfri kravene, kan få nyttige råd i Riksarkivarens
veiledningshefte: Krav til arkivlokaler – En veiledning for offentlige
organer. Det finnes også nettet:
http://www.arkivverket.no/webfelles/arkivlokaler/arkivlokaler_n.pdf

Mangler ved 

eksisterende arkivlokaler 

må rettes opp innen 

01.01.2012.
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Det er nå 10 år siden arkivloven trådte i kraft.  Lovens § 6 slår fast at alle offentlige organer skal ha arkiv,

og arkivet skal være innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjons- og dokumentasjonskilder

både på kort og lang sikt. Dette innebærer bl.a. at arkivet må oppbevares i forsvarlige arkivlokaler.

Kapitel 4 i arkivforskriften gir detaljerte bestemmelser om hva
som kreves av et arkivlokale. Disse kravene må oppfylles fullt ut i
alle nye arkivlokaler som tas i bruk. Mangler ved eksisterende
arkivlokaler skal rettes opp så snart som mulig. Siste frist for slike
opprettinger er 1. januar 2012. Da må alle arkivlokaler være i tråd
med arkivforskriftens krav. Dette innebærer at kommunene nå
bare har 2 år på seg for å få forsvarlige arkivlokaler. Mange
kommuner er godt i gang med å få dette til. Andre har mye igjen.
Arkivlokaler kan deles inn i 3 grupper: dagligarkiv, bortset tings -

arkiv og arkivdepot. Dagligarkivet er i aktiv bruk. Bortset tings -
arkivet dekker tidligere arkivperioder og brukes ikke særlig ofte.
Arkivdepotet skal romme eldre og avsluttede arkiv som ikke
lenger er i administrativ bruk. Det er vanlig at arkivmateriale
overføres til arkivdepot etter 20-25 år. 
De fleste kommuner bruker i dag elektroniske arkiv systemer.

Det gjør at de kan klare seg med mindre arealer til dagligarkiv
enn før. Men fortsatt er det gjerne deler av kommunens arkiv -
danning som ikke skjer elektronisk. Mange skoler, barnehager og
sykehjem danner også fort satt papirarkiv. Disse papirarkivene må
oppbevares slik at arkivforskriftens krav blir innfridd. For øvrig er
det også krav til et rom hvor elektroniske arkiv blir lagret. Rom -
met må bl.a. være sikret mot ulovlig tilgang, brann, fuktighet og
for høy temperatur.
Hvis bortsettingsarkivet er plassert slik at det ikke har hyppig

tilsyn, må lokalet tilfredsstille forskriftens krav til spesialrom for
arkiv. Dette er strengere krav enn til et vanlig arkivrom. Årsaken
til dette er at skader på arkiv materialet kan utvikle seg mer alvor -
lig hvis skaden ikke blir raskt oppdaget.
I dag er det vanligvis bortsettingsarkivene som er mest plass -

krevende i kommunene. Mange kommuner har disse arkivene
plassert i kjellerlokaler. Noen steder brukes fortsatt tilfluktsrom 
til arkivlokale. Det er ikke tillatt, men med ett unn -
tak: det er tillatt å ha arkivsaker som etter kassa -
sjons reglene skal kasseres, i tilflukts rom. Ellers er
det forbudt å bruke tilflukts rom til å oppbevare
arkivsaker. Slik praksis må opp høre senest i 2012.
Mange bortsettingsarkiv er plassert i kjellerrom

hvor det går vannrør under taket. Det innebærer
fare for vannlek kasjer. Arkivforskriften setter
forbud mot vannrør i et spesialrom for arkiv. Hvis
det i et eksisterende arkivlokale finnes vannrør og
det er urimelig kostbart å endre rør opplegget, kan
det alternativt brukes tekniske løsninger som

effektivt hindrer at arkivmaterialet blir skadet av vann fra rørene.
Slike løsninger er skissert i Riksarkivarens vei ledningshefte Krav 
til arkivlokaler – En veiledning for offentlige organer.
Arkivforskriften krever at arkivlokaler skal være godt sikret

mot brann, både mot branntilløp i arkivlokalet og mot brann -
spredning fra tilstøtende lokaler. Samtidig skal det være jevne 
og gode klimatiske forhold i rommet. Rommet skal dessuten
være sikret mot innbrudd og mot at uvedkommende kan få
tilgang til arkivmaterialet. Mange kommuner har plassert sine
bortset tingsarkiv i arkivlokaler som fortsatt ikke tilfredsstiller
disse kravene. Disse kom munene må enten utbedre manglene
eller plassere sine bort settingsarkiv i rom som tilfredsstiller
arkivforskriftens krav.
Arkivmateriale som ikke lenger er i administrativ bruk skal av -

leveres til et arkivdepot. Kommunen kan velge å danne sitt eget
arkivdepot eller gå sammen med andre kommuner om å ha et
interkommunalt arkivdepot.
Et arkivdepot har ekstra strenge krav til brannsikring. Byg -

nings  delene skal tåle åpen ild i minst 120 minutter. For øvrig er
det samme fysiske sikringskrav til et arkivdepot som til et spesial -
rom for arkiv. Forskjellen ligger i at det i et arkivdepot skal være
lagt til rette for at arkivmaterialet kan bli brukt av publikum.
Interesserte skal ha muligheter til å få utlevert arkivmateriale til
gjennomsyn. Personale må ha oversikt over arkivmaterialet i
arkivdepotet, kunne hente arkivmateriale og la publikum lese 
det under kon trollerte forhold.
Mange av landets kommuner har valgt å la et inter kom munalt

arkiv være deres arkivdepot. Det er en rasjonell og god løsning.
Kyndig arkivpersonale kan der sørge for god betjening av pub -
likum på en lesesal. De kommunene som står utenfor en  inter -
kommunal arkivordning, må klare å gjøre denne oppgaven selv.

Statsarkivene har til oppgave å kon trollere arkiv -
forholdene i kommunene. I dette ligger det også en
plikt til å kontrollere at kom munenes arkivlokaler
tilfredsstiller arkivforskriftens krav. Kommunene må
regne med at stats arkivene kommer til å intensivere
sin kontroll med kom munale arkiv lokaler de nær -
meste årene. Høyest prioritet kan man regne med at
det blir lagt i kontroll av at kom mun ene har tilfreds -
stillende arkivdepot. Men kom munene må også
regne med aktiv kontroll av lokalene til bort settings -
arkiv og dagligarkiv. • 

Kommunenes  arkivlokaler 

STATSARKIVET I  KRISTIANSAND
TEKST: K J E L L J. BRÅSTAD
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Arkiv i interkommunale 

Norske kommuner legger stadig mer av sin oppgaveløsning til interkommunale selskaper og

sam arbeidsløsninger. Til tross for at arkivloven gjelder for de aller fleste interkommunale

selskaper og samarbeidsløsninger er arkivplikten ikke godt nok ivaretatt når kommunene velger

å samarbeide interkommunalt. Viktig dokumentasjon av juridisk, forvaltningsmessig og

forskningsmessig verdi kan gå tapt som følge av at arkivspørsmål ikke blir ivaretatt godt nok.

Denne artikkelen tar for seg hvordan kommunene kan løse problemer og utfordringer knyttet 

til arkiv i interkommunale selskaper og samarbeidsløsninger.

På oppdrag fra KS kartla ECON Analyse i 2006 om fanget
av interkommunalt samarbeid.2)  Rapporten slår fast at
omfanget av interkommunalt samarbeid i Norge er
betydelig, og interkommunalt samarbeid et viktig tema
når det gjelder organisering av mange typer kom munale
tjenester. Selv om rapporten er tre år gammel er det
ingenting som tyder på at kommunenes syn på inter -
kommunalt samarbeid har endret seg. Kommunene ser 
på interkommunalt samarbeid som en god og effek tiv
måte å håndtere oppgaver på, og det er grunn til å tro 
at omfanget av interkommunalt samarbeid vil øke også 
i fremtiden. Arkivloven gjelder for de fleste inter kom -
munale selskaper og samarbeidsløsninger, men til tross
for dette har arkivspørsmål fått en noe ”ste moderlig”
behandling. Særlig er det et problem at det ikke er ned -
felt et arkivansvar i selskapsavtaler eller andre styrings -
dokumenter, og at arkivansvaret ikke har vært klart
definert før kommunene inngår i slike interkommunale
samarbeidsløsninger. Slike problem stillinger er knyttet
både til arkivdanning, bortsettingsarkiv og arkivdepot
samt behandling av innsynsbegjæringer.  
Erfaringsmessig er det vanskelig for de arkiv ansvarlige i

kommunene å få gjennomslag hos rådmann og politikere
for at det skal tenkes arkiv når man etablerer interkom -
munale samarbeidsløsninger. Det er også et formelt
problem fordi arkivansvaret i de fleste tilfeller ikke lenger
ligger til den enkelte arkivansvarlige, men er overført til
en interkommunal samarbeidsløsning. Det har i lang tid
vært bekymring for at viktig dokumentasjon av juridisk,
forvaltningsmessig og forskningsmessig verdi kan gå tapt
som følge av at arkivansvaret i interkommunale selskaper

og sam arbeidsløsninger ikke blir ivaretatt godt nok.
Særlig har man vært bekymret for at rettighetsdokumen -
tasjon ikke blir ivaretatt godt nok. For å hjelpe kom -
munene til å stå bedre rustet i arbeidet med arkiv i
interkom munale samarbeidsløsninger har Riksarkivaren
sam arbeidet med KS og det kommunale arkivfaglige
miljøet om å lage en veiledning. Denne veiledningen 
blir sendt ut til kommunene i løpet av kort tid, og vil
også være tilgjengelig på Arkivverkets nettsider. 

KOMMUNENE: ÉN SEKTOR MEN MANGE

SAMARBEIDSFORMER

Kommunal sektor er stort sett ganske lik når det gjelder
oppgaver, men har mange valgmuligheter når det gjel der
oppgaveløsning. Kommuneloven gir kommu nene stor
frihet til å velge hvordan oppgaveløsningen skal orga -
niseres, enten alene eller sammen med andre kommuner.
Og muligheten til å organisere oppgave løsningen
sammen er det svært mange kommuner som benytter
seg av. KS og Kommunal- og regionaldeparte mentet
driver nettsiden www.kommunesamarbeid.no, som er en
database med opplysninger om interkom munalt
samarbeid. Pr. 15.10.09 var det registrert nær mere 1.500
interkommunale samarbeid innen alle sektorer. Nå er på
langt nær alle interkommunale samarbeid registrert og
det må derfor antas at det reelle tallet på inter kom -
munalt samarbeid er langt høyere. 
En liten pekepinn kan man få i rapporten fra ECON

Analyse, der det rapporteres om gjennomsnittlig 14
interkommunale samarbeid pr. kommune, 3) noe som
skulle tilsi ca. 6000 interkommunale samarbeid.

BYARKIVET I  DRAMMEN
TEKST: TOM ODDBY

1) Artikkelen er delvis basert på min artikkel i Arkivråd 3-07, som omhandlet samme tema
2) Rapport 2006-057; Interkommunalt samarbeid i Norge – omfang og politisk styring
3)  Basert på tall fra de 158 kommunene som har svart på undersøkelsen

SAMARBEIDSLØSNINGER1)
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Det finnes ulike samarbeidsformer i kommunal sektor,
men her skal jeg bare nevne de vanligste samarbeids -
formene:
1) interkommunalt selskap etablert med hjemmel i lov
om interkommunale selskaper, 
2) samarbeid med hjemmel i kommunelovens § 27, 
3) samarbeid etter kommunelovens § 28 – verts -
kommune samarbeid med eller uten politisk nemd, 
4) kommunalt aksjeselskap. Når det gjelder kommunalt
aksjeselskap så skiller disse seg ut fra de andre inter -
kommunale samarbeidsløsningene ved at også private
aktører kan ha eierinteresser i kommunale aksjeselskap. 

LOVVERKET

I tillegg til arkivloven og kommuneloven regulerer også
offentleglova, forvaltningsloven og personopplysnings -
loven arkivspørsmål i interkommunale samarbeids -
løsninger.  I tillegg kan det finnes lokale forskrifter og
bestemmelser som kan ha betydning for vurderingen. De
fleste interkommunale selskaper og samarbeids løsninger
skal følge arkivloven, men også
offentleglova skal følges hvis
kommunene 1) oppfyller krav om eier -

andel på mer enn 50 %, eller 2) alene eller sammen med
andre offentlige organer har rett til å velge mer enn
halvparten av stemmeberettigede medlemmer i sam -
arbeids ordningen. Det finnes unntak her, men dette skal
jeg ikke gå nærmere inn på. 
Grovt sett kan man skille mellom tre typer av inter -

kommunale samarbeidsordninger når det gjelder å følge
arkivloven og offentleglova: for det første de sam -
arbeidsordningene som skal følge både arkivloven og
offentleglova. Dernest har man de samarbeidsordningene
som skal følge offentleglova, men ikke hele arkivloven.
Slik arkivlovens organbegrep er definert er det klart at
det kan finnes interkommunale samarbeidsorganer som
ikke må følge arkivloven, selv om det samme samarbeids -
organet skal følge offentleglova. Ethvert interkommunalt
samarbeidsorgan som skal følge offentleglova må også
følge journalføringsreglene i arkivforskriften §§ 2-6 til 
2-10. På denne måten vil deler av arkivloven gjelde for
slike samarbeidsordninger. Til slutt har man de sam -
arbeids ordningene som ikke må følge verken offent leg -
lova eller arkivloven. For eksempel skal et inter kommu -
nalt organ som driver næringsvirksomhet i direkte kon -
kurranse med private aktører – og på samme vilkår som

KOM
M
UNENE SER PÅ SAM

ABEIDET SOM
 GODT OG EFFEKTIVT

OMFANGET AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID I NORGE ER BETYDELIG

SAMARBEIDSLØSNINGER

SAMARBEIDSLØSNINGER1)

Riksarkivaren 

samarbeider med KS og det

kommunale arkivfaglige miljøet 

om å lage en veiledning.

Den vil snart være klar 

og bli sendt ut.

>>>
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de private aktørene, ikke følge offentleg lova eller
arkivloven.

Begrepet rettssubjekt 4) er også viktig i
forhold til hvordan man arkivfaglig

skal vurdere interkom munale
samarbeidsløsninger. Noen
interkommunale sam arbeids -
løsninger er å regne som egne
retts  subjekt, mens andre ikke
kan regnes som egne retts -
subjekt. Dette har blant annet
betydning for hvorvidt sam -

arbeidsløsningen må ha egen
arkiv tjeneste eller ikke. 

ARKIVDANNING OG ARKIVDEPOT – PRAKTISKE

OG TEORETISKE VURDERINGER

Når en interkommunal samarbeidsløsning skal etab -
leres er det mange praktiske og teoretiske vur -
deringer som må gjøres. Ofte vil disse vur deringene
føre til store og omfattende arbeidsoppgaver for
arkivpersonalet i den enkelte kommune, og gjerne 
i samarbeid med de som håndterer arkivdepot for
den samme kommunen. Det er derfor lurt å starte
planleggingen i god tid, samt at man må huske på
at alle endringer skal dokumenteres i arkivplanen.
Først og fremst må man foreta en individuell

vurde ring av hver enkelt samarbeidsløsning i for -
hold til lovverket, slik at man får fastslått om sam -
arbeids løsningen skal følge f.eks. arkivloven og
offentleglova og om samarbeidsløsningen er å
regne som egne retts subjekt. En slik vurdering kan
gjøres i fellesskap hos de kommunene som inngår i
samarbeidsløsningen, og er en vurdering som den
enkelte arkivansvarlige i kommunene bør ta ansvar
for å gjøre. I forlengelsen av en slik vurde ring skal
det legges til rette for at det formelle arkiv ansvaret
blir en del av selskapsdokumentene eller andre
styringsdokumenter som gjelder for den inter -
kommu nale samarbeidsløsningen. Det er viktig å
huske på at slike dokumenter også skal ivareta 
ansvaret for eldre og avsluttede arkiver, altså det
som skal avleveres eller deponeres i godkjent
arkivdepot (gjelder både papir arkiver og elek -
troniske arkiver). Dette er spesielt viktig hvis en
interkommunal samarbeidsløsning skal legges ned. 
Hvordan skal så arkivdanningen - den arkiv -

messige over gangen og overføringen av saker og
dokumenter, hånd teres? Alle arkivsakene – både
papirarkiv og elektroniske arkiv, som skal overføres
til interkommunale samarbeids løsninger skal perio -

diseres. Det bør også vurderes om man skal foreta
uttrekk av data og metadata fra fag systemer.
Ansvaret for periodisering og eventuelle uttrekk fra
fagsystemer ligger til den enkelte kommune som
inngår i samarbeidsløsningen. Saker som det skal
jobbes videre med i samarbeidsløsningen – men som
er periodisert i den enkelte kommune, kan lånes ut
(even tuelt kan det tas kopi). Det er viktig å skille de
utlånte sakene fra de nye sakene som opprettes i
samarbeids løsningen. I mange samarbeidsløsninger
vil arkivsakene dreie seg om objektarkiv (f.eks.
personalarkiv). Arkiv saker i objektarkiv som ikke er
aktive skal overføres til den enkelte kommunes
arkivdepot, mens aktive arkivsaker kan lånes ut
(eventuelt kan det tas kopi). Også her vil det være
viktig å skille mellom de utlånte sakene og de nye
sakene som opprettes i samarbeids løsningen. Husk
også på at det vil være nødvendig med samtykke for
å overføre personopplysninger fra de enkelte kom -
muner og inn i samarbeidsløsningen, og at dette er
noe som må avklares før selve overføringen skjer. 
Journalføring av dokumenter i en interkommunal

sam arbeidsløsning kan godt skje i en av eierkom -
munens sak- og arkivsystem. Det er imidlertid en
forutsetning at disse dokumentene ikke skal blandes
sammen med eier kommunens egne saker. Det må
derfor opprettes egne arkivdeler og journalførende
enheter i sak- og arkivsystemet, og det må være
avklart at roller og rettigheter i sak- og arkiv -
systemet er lagt opp slik at det kun er de ansatte i
samarbeidsløsningen som har tilgang sine arkiv deler
og journalførende enheter. 
Alle interkommunale samarbeidsløsninger som

skal følge arkivloven må ha en godkjent arkiv -
depotordning for eldre og avsluttede arkiver.
Innsyns begjæringer i saker som er overført til et
god kjent arkivdepot bør behandles i den inter -
kommunale samarbeidsordningen, og eventuelle
saksmapper bør da lånes ut fra arkivdepot. 
I spesielle tilfeller kan arkivdepot behandle slike
innsynsbegjæ ringer på vegne av samarbeids -
løsningen.  

Når veiledningen fra Riksarkivaren blir sendt ut vil
den være et godt hjelpemiddel for de arkiv -
ansvarlige i kommunene i forhold til å håndtere
arkivspørsmål i interkommunale samarbeids -
løsninger. Hvis det er behov for hjelp i denne
forbindelse kan Arkivverket (de lokale statsarkivene)
eller de kommunale arkivinstitusjonene (IKA’ene,
byarkivene, fylkesarkivene) kontaktes. •

4) Cappelens leksikon: ”betegnelse på personer eller sammenslutninger som ifølge rettsordenen kan ha rettigheter
og plikter”

Det vil være 

nødvendig med samtykke 

for å overføre person- 

opplysninger fra de enkelte

kommuner og inn i

samarbeidsløsningen.

>>>
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ABM-UTVIKLING
TEKST: ANNE MAR I T NORAKER

”Det er så man kan fornemme duften av nybakte småkaker og kokekaffe. […] Astri og Randi Schie tar

imot fotografen i stuen i sitt felles hjem. De to tvillingsøstrene på 71 år har på seg identiske kjoler. De

har alltid vært likt kledd. Håret er nylagt på samme vis. Det er i det hele tatt mye tosomhet i deres liv.”

Slik begynner en av videofortellingene som er lagt ut på
nettstedet Digitalt fortalt, www.digitaltfortalt.no. Det er
Riksarkivets Runhild Seim som har skrevet og lest inn
historien, en historie basert på arkivmateriale i Riksarkivets 
privatarkivsamling. Fotografiene presenteres nesten som i
film, ledsaget av fortellerstemmen til Runhild og lyden av
kaffe som skjenkes i kopper. 

DIGITAL FORMIDLING AV KULTURARVEN 

På nettstedet Digitalt fortalt kan hvem som helst både
finne og legge ut spennende fortellinger. Korte digitale
fortellinger produsert av fortelleren selv.

Digitalt fortalt er Kulturdepartementet og ABM-utviklings 
satsing på digital formidling av kulturarven, og ble lansert 
i forbindelse med åpningen av Kulturminneåret 2009.
Siden da har tallet på publiserte fortellinger passert tusen
(per 01.11.09). 

INSPIRASJONSSEMINARER FOR ARKIVSEKTOREN

Den digitale fortellingen er et format som har vist seg godt
egnet til arkivformidling. I høst har derfor ABM-utvikling
invitert norske arkiv institusjoner til to inspirasjons- og
arbeidsseminarer i Digitalt fortalt. I tillegg er det blitt
arrangert en rekke kurs i Digitalt fortalt av eksterne kurs -
arrangører. Dramaturgi, oppbygging og redigering av egne
historier står i fokus. Alle bruker sin egen stemme til å
bære frem historien. Fortellingene understøttes av foto -
grafier, arkivdokumenter, tekster, videoinnspillinger og
lydopptak som redigeres med enkle redigeringsprogram.
Verktøyet åpner for stor variasjon i fortellingene, både
med hensyn til tematikk, form og innhold. 
Målet med kursene har vært å inspirere arkivsektoren til 

å lage digitale fortellinger og få frem mer innhold fra 
arkivene i Digitalt fortalt. Ved å slippe brukerne til, åpner
institusjonene opp for nye perspektiver på kulturminner 
og kulturarv. I tillegg ønsker vi å bidra til at kompetansen
om nettformidling og bruk av sosiale medier øker i arkiv-   
institusjonene. 

HISTORIENE SKAL FRAM

Digitalt fortalt legges merke til. Besøkstallene er gode og
økende. I slutten av oktober besøkte i snitt seks hundre
personer nettstedet daglig. Utenfor Norge vekker også
prosjektet interesse og det er innledet samarbeid med
andre nordiske prosjekter.

I digitaliseringsmeldingen kalles prosjektet ”et godt 
eksempel på formidling som både stimulerer til inter -
aktivitet med brukerne, er fleksibel for lokal utforming, 
er mulitmedial på tvers av sektorene, og som bidrar til
bevaring av digitalt innhold”. Digitalt fortalt er kommet
inn som egen post på statsbudsjettet.

Satsingen på Digitalt fortalt begynte i Kulturminneåret,
men prosjektet har et mye lengre perspektiv, blant annet
som del av den digitale strategien fram mot 2014. •

Digitalt fortalt
www.digitaltfortalt.no
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Foto i arkivene er en stor, spennende og innholdsrik arbeidsoppgave – 

og også ganske problematisk! Men først og fremst spennende, fordi 

foto er slik et fantastisk innholdsrikt kildemateriale, og i tillegg veldig

kommuniserende. ”Et bilde sier mer enn tusen ord!”. Forslitt, javel – 

men like fullt veldig dekkende for hvor effektivt et fotografi kan brukes 

i en formidlings- og fortellingssammenheng. 

Oslo byarkiv startet
realtivt tidlig (Byarkivet
ble opprettet i 1992)
med fotobevarings -
arbeid, og i 1996 gjen -
nomførte Byarkivet en
omfattende kartlegging
av fotomateriale i Oslo
kommunes virksomheter.
Kartleggingen resulterte

i rapporten «Kommunen som fotograf». Den anslo at det
fantes nærmere 130.000 foto rundt om i virksomhetene,
at fotografier ofte ikke ble ansett som arkivmateriale og
at oppbevaringsforholdene var kritikkverdige. Rapporten
konkluderte med at betydelige kulturhistoriske verdier
kunne gå tapt hvis ikke tiltak ble satt i verk.
Kravene som stilles til oppbevaring av denne type mate -

ri ale var bare unntaksvis innfridd. Situasjonen er nok
neppe dramatisk forbedret i dag, men bevisstheten rundt
foto som dokumentasjons- og informasjonskilde har økt 
i kommunen og betydelige mengder er avlevert til 
By arkivet. Rundt regnet har halvparten av de aktuelle
virksomhetene som ble trukket fram i rapporten i 1996
overlatt sine fotosamlinger til Byarkivet.

Rapporten fra 1996 pekte på en rekke utfordringer, som
for en stor del er gjennomført. Det er etablert et sentralt
fotoarkiv i Oslo kommune som gir optimale oppbevarings -
 betingelser for fotografisk materiale. Mange av de
sentrale fotosamlingene som i rapporten ble anbefalt
avlevert fra kommunale virksomheter, er i dag mottatt
hos Byarkivet. Et betydelig antall foto er digitalisert og

gjort tilgjengelig for publikum, og bevisstheten rundt
foto som arkivmateriale er økt i kommunens virksomheter
gjennom arkivkurs og befaringer.

SENTRALISERING OG DIGITALISERING

Resultatet av kartleggingsprosjektet ble en storstilt av -
levering av fotomateriale til Oslo byarkiv. Da dette
arbeidet startet fantes det knapt et fotografi i Byarkivet,
men i dag har vi hundretusenvis av fotografier i magasin -
ene, og dermed forvalter vi en av landets største foto -
samlinger.
Fotosamlingen omfatter ca. 700.000 foto. Nærmere

200.000 bilder kommer fra kommunale virksomheter, og
resten fra ulike prosjekter, organisasjoner, bedrifter og
privatpersoner. Den største enkeltsamlingen er arkivet
etter fotograf Wardenær, med ca. 200.000 portretter.
Materialet strekker seg fra 1870-åra og frem til i dag og
består i stor grad av positiver i papirform og lysbilder
(dias), og i tillegg noen glassplater. En del negativer 
er også avlevert, hovedsaklig fra de siste tredve åra. 

Byarkivet har digitalisert en god del av materialet 
(ca 42.000 bilder), og da særlig den eldste delen.
Informasjon om det enkelte bilde er også registrert, så
som arkivskaper, motiv, fotograf og årstall. Ca 21.000 
av disse er søkbare og tilgjengelige via Byarkivets
internettsider - www.bar.oslo.kommune.no/foto/, og
brukerne kan bestille kopier av bildene.

HUS FOR HUS, GATE FOR GATE

Den største og mest populære enkeltsamlingen er de
3.500 flyfotoene fra Fjellanger Widerøes store samling.
Hvis du bor i Oslo, er det stor sjanse for at du kan finne

OSLO BYARKIV
TEKST: LARS ROGSTAD

FOTO I ARKIVENE
– spennende og problematisk

Kommunen som fotograf.
Kartleggingsrapport, 
Anne Aune. Oslo byarkiv,
desember 1996.
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veien og kanskje huset du bor i slik det så ut for femti år
siden. Store deler av byen er avfotografert, og du kan se
Oslo og landkommunen Aker, som byen etter hvert vokste
inn i; meter for meter, hus for hus, gate for gate. Disse
fotoene er en interessant inngangsport til en luftig
opplevelse over byen før i tida.
Andre omfattende arkiver er Plan- og bygningsetaten og

arkivene etter de ulike trikkeselskapene, som var forløpere
til Oslo Sporveier, med over 1.100 bilder i hver. Flere kjente
fotografer er representert med mange bilder, for eksempel
Erik Næss, A. B. Wilse, Narve Skarpmoen, Worm-Petersen og
Peter Scheffer Dahl. Tidsmessig spenner den publiserte
delen av samlingen fra tidlig 1900-tallet til slutten av 1960-
tallet, med en markert topp på 1950-tallet. 

OM ARBEIDET MED FOTO

Byarkivet har mottatt mest rene fotosamlinger, i form av
fotoalbum, negativsamlinger, løse papirkopier etc. Dette er

som regel i svært varierende tilstand og ordningsgrad, og
ikke sjelden kan det karakteriseres som ”bæreposenivå”. 
I 2009 har vi kjørt et omfattende prosjekt med ordning,
digitalisering og registrering av fotosamlingen til Lokal -
trafikkhistorisk forening, Sporveismuseet. Dette har blant
annet resultert i at vi har publisert ca. 7.000 nye foto 
– så nå har vi mange bilder av trikker i Storgata!
I tillegg mottar vi også foto som del av et mer omfat -

tende saksarkiv.
Det årlige arbeidsomfanget har variert, men stort sett 

har det ligget på mellom et halvt til ett årsverk per år, 
med noen mer intense prosjektbaserte arbeidsperioder
innimellom. Byarkivet har ikke egen fotograf, men de
seinere årene har vi hatt en dedikert stilling som bilde -
arkivar til dette arbeidet – som i tillegg til foto også har
ansvaret for Byarkivets historiske filmmateriale. De typiske
arbeidsoppgavene til bildearkivaren er mottak og   om -
pakking, digitalisering og registrering av metadata, og

Oslo byarkivs fotodatabase, utviklet i FileMaker. Det samme motivet vist i fotobasen på nett.

BYARKIVETS DIGITALE FOTOARKIV BESTÅR AV

FØLGENDE  HOVED ELEMENTER:

1. Høyoppløselige TIF-filer, dvs. de digitale 
arkivkopiene

2. Lavoppløselige JPG-filer; arbeidskopier og 
primært for publisering i web-løsningen

3. Metadata om hvert enkelt bilde, lagret i 
fotodatabasen  – i FileMaker

4. I tillegg er noe metadata på arkiv- og 
serienivå registrert i Asta, men bare for et 
begrenset omfang av arkiver og samlinger

Oslo byarkivs søkbare fotodatabase på nett: I tillegg til publisering i fotodatabasen presenterer også Oslo
byarkiv utvalgte foto i gallerier på nettsidene. Her er et
eksempel på et fotogalleri.

>>>

www.bar.oslo.kommune.no/foto/
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publisering på nett. I tillegg har bildearkivaren ansvaret for
alle forespørsler og ekspedering av bestillinger av fotografi.
De eksterne henvendelser er fordelt omtrent med halv -

parten fra private – og da særlig flyfoto – og halvparten fra
aviser og media, redaktører og forfattere for bokprosjekter,
tidsskrifter og utstillinger. Særlig har vi et godt samarbeid
med Aften(posten), som har i alt åtte lokale utgaver og dek -
ker alle bydelene i Oslo. De bruker mye foto fra Byarkivet,
blant annet i den faste ukentlige spalten ”Husker du?”. 
I 2008 ble det ekspedert ca 220 fotobestillinger, med en
samlet fakture ring på ca. 170.000 kr. I tillegg benyttes det
selvsagt mye foto internt i Byarkivet til magasinet Tobias, 
på nettsidene og i ulike utstillinger og prosjekter.

Arbeidet med foto i Byarkivet er godt dokumentert for å sikre
en faglig forsvarlig og ensartet praksis. Dette omfatter
arbeidsoppgaver som:
• avlevering av fotografisk materiale
• pakking, emballering og merking av originalmateriale
• registrering av arkiver og serier i Asta
• digitalisering
• registrering av metadata i fotodatabasen
• publisering på internett

Særlig registrering av metadata er veldokumentert, for å 
sikre en ensartet registrering av typiske metadata som
stedsangivelser og motivbeskrivesler – noe som er helt
avgjørende for at brukerne skal klare å finne fram i den
søkbare databasen på nett.

OM ORDNING OG BEVARING AV FOTO 

Respekten for fotografiet som en kilde på lik linje med
gjenstander eller skriftlig materiale har på ingen måte vært 
en del av bevisstheten i det kulturhistoriske bevarings -
arbeidet. I de senere år har imidlertid historikere, pedagoger
og andre miljøer vist at de også setter stor pris på fotografiet
som kilde og formidlingsmedium.
Det hersker generell enighet i fotobevaringsmiljøer at et

foto i sin opprinnelige sammenheng, det vil si oppbevart i
tilknytning til annet materiale (arkiv, annen dokumentasjon),
kan ha større verdi enn fotosamlinger ordnet etter emne.
Dette fordi helheten i et arkiv, det vil si den måten de enkelte
delene i materialet samspiller, også sier noe om arkivskaperen
og dennes samtid. Helheten i et arkiv kan si oss mer, eller gi
oss utfyllende opplysninger om samtiden utover hva de
enkelte dokumentene kan bidra med.
Tidligere har det har vært alt for lett å ta fotografier ut av

sammenhengen for så å opprette samlinger uten referanse 
til opprinnelsen. Vi har flere eksempler på at kommunale
virksomheter har gitt fra seg materiale til tredjeparter "fordi
de var interessert" uten at kommunens fagmiljøer har blitt
konsultert. 
La oss derfor slå fast en gang for alle at fotomateriale som

er blitt til som en del av kommunal oppgaveløsning og eller
forvaltning er kommunens eiendom, og at ansvaret for
bevaring av materialet hviler på den enkelte virksomhet som
selv skal iverksette nødvendige tiltak – og at materialet ikke
skal ”slaktes” eller splittes opp – eller overføres til en annen
bevaringsinstitusjon enn det kommunale arkivet.

Osebergskipet, fotografert på Tordenskjolds plass i Pipervika
under transport til Bygdøy. 1926. Oslo lysverker, ukjent
fotograf  (A-20138_U009_059)

Skolefrokost på 1950-tallet. Oslo helseråd, ukjent fotograf 
( A-20000_U001_107)

Rushtrafikken i krysset Konows gate - Kongsveien
- Mosseveien, sett fra taket på Oslo hospital.
1962. Oslo byarkiv, foto: Randulf Kure 
(A-10002_U001_003 )

Linjegymnastikk på Fortsettelsesskole for piker.
1939. Byggedirektøren, ukjent fotograf 
(A-20033_U004_011)

>>>
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HVA BØR MAN GJØRE MED FOTO I ET ARKIV? 

I selve arkivdanningsprosessen må man være seg bevisst at
fotografiet må behandles på en annen måte enn det rester ende
materialet. Fotografiet skal ikke arkiveres sammen med vanlig
papir da dette ofte har et syreinnhold som ødelegger fotoet i
løpet av relativt kort tid. Hvert enkelt foto bør derfor tas ut av
dets opprinnelige sakssammenheng, legges i et eget omslag, for
så å ordnes i en egen fotoserie utenfor saks arkivet.
Når vi nå anbefaler en praksis som i seg selv bryter med prin -

sippet om å bevare et arkivs indre sammenheng, er det for å
sikre at fotografiene skal fysisk bevares. Sammenhengen kan
likevel sikres gjennom en kryssreferanse. Man skal derfor opp -
rette egne fotoserier hvor det enkelte fotografi tildeles en
entydig referanse til dets opprinnelige sammenheng. I tillegg
bør man ta en kopi av originalen som erstatter denne i
saksmappen. 

UTFORDRINGER FRAMOVER

Antall foto ute i de kommunale virksomhetene har vist seg å
være langt høyere enn de 130.000 som ble antatt i rapporten
fra 1996, og fortsatt er det trolig et meget stort antall foto 
som ikke er avlevert. Og dagens brukervennlige digitale foto -
apparater gjør det lettvint å ta svært mange bilder knyttet 
til den løpende saksbehandlingen (for eksempel i Plan- og
bygnings  etaten, Byantikvaren og Vann og avløpsetaten), slik 
at antallet kommunale foto øker stadig. Dette aktualiserer et
behov for en felles arkivløsning for foto som kan benyttes av
alle kommunale etater i det daglige arbeidet – både for
arkivering av nye foto og for gjenfinning av eldre materiale. 
En av de store utfordringene er å gjøre enda mer av sam -

lingene i Byarkivet tilgjengelig på nett. Dette vil kreve en

omfattende innsats med digitalisering og registrering, men vi
har utstyr, programmer og rutiner for å håndtere dette, så det
er ”bare” ressurser og prioriteringer i en travel hverdag som
mangler før flere Oslobilder blir tilgjengelig for brukerne.

IKKE BARE BYARKIVET

Det finnes flere andre institusjoner i Oslo som tar i mot, opp -
bevarer og formidler historiske foto i Oslo. Oslo Bymuseum har
en av de største fotosamlingene i landet med godt over million
bilder. Deichmanske bibliotek samarbeider med historielagene i
Oslo og sju historielag har registrert i alt ca 9.000 bilder i en
felles webløsning. Riksantikvaren, Norsk Folkemuseum, Norsk
teknisk museum og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har
også mange flotte samlinger med Oslobilder.
Disse institusjonene oppbevarer for det meste samlinger fra

enkeltpersoner og private fotografer, mens Byarkivets primære
oppgave er å ta hånd om de kommunale fotosamlingene.
En spennende utfordring er å samle alle Oslobildene fra alle

disse institusjonene i en felles søkeportal, slik at brukerne
slipper å tenke på om de skal henvende seg til Byarkivet, 
By muséet eller Deichmann for å finne et bestemt bilde. En slik
løsning er laget i Trondheim (http://www.trondheimsbilder.no/),
og nå arbeider Oslo Bymuseum og Byarkivet med en tilsvar -
ende løsning i prosjektet oslobilder.no. 
Dette vil bli en brukervennlig og viktig inngang til kultur -

historiske fotografier i Oslo, og vi har store forhåpninger til at
dette vil bli en populær og etterspurt tjeneste. Prosjektet har
fått støtte med utviklingsmidler fra ABM-utvikling, og en første
versjon av søkeportalen skal lanseres i løpet av første kvartal
2010. •

Kilder og litteratur:
Fotografiet - arkivenes evige problem. Av Ole Myhre Hansen. Tobias, nr. 3/1995
Kommunen som fotograf. Fotomateriale i Oslo kommune. Rapport, Oslo byarkiv, desember 1996
Foto i boks - Arkivering av fotografier. Av Morten Brøten. Tobias, nr. 3/2003
Dokumentasjon og presentasjon - historien bak eldre kommunale fotoarkiver. Av Bård Alsvik. Tobias, nr. 3/2003
Fotografi på nett – en aktuell, men ikke uproblematisk formidling. Av Tore Somdal-Åmodt. Tobias, nr. 3/2003
Fotobevaring er viktig i historielaget. Av Leif Thingsrud. Tobias, nr. 3/2003
Oslo sett fra lufta - Finn huset ditt! Artikkel på nettsidene til Byarkivet

Alle artiklene i Oslo byarkivs magasin Tobias er tilgjengelig på Byarkivets nettsider - www.bar.oslo.kommune.no

Søkeside – (dummy!) – for oslobilder.no. 

Følg med på www.oslobilder.no
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Den nye offentlighetsloven
– UTFORDRINGER FOR KOMMUNAL ARKIVDRIFT

SENTRALARKIVET VED BERGEN BYARKIV
TEKST: YNGVE EKNES

Den nye offentlighetsloven, Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, ble vedtatt av

Stortinget i mai 2006 men trådte først i kraft fra 1. januar 2009. Ikrafttredelsesdatoen ble utsatt flere

ganger, blant annet fordi mange av virksomhetene som ble omfattet av den nye loven trengte mer tid

til å forberede seg. 

Departementets arbeid med forskrift og veiledning tok
også tid. Parallelt med innføringen av den nye loven har
Fornyings- og administrasjonsdepartementet lagt ned mye
arbeid i utviklingen av en offentlig elektronisk postjournal,
som inkluderer departementene og en rekke sentrale
statlige etater. Denne tjenesten har også blitt utsatt en
rekke ganger, oppstart er forventet mot slutten av 2009.
Loven erstatter den forrige offentlighetsloven av 1970 og

viderefører og styrker publikums rett til innsyn i doku -
menter i den offentlige forvaltningen og en del offentlig
eide selskaper. Jeg vil her gi en kort presentasjon av loven,
hva den betyr i praksis for det daglige arkivarbeidet i
Bergen kommune og hvilke utfordringer den har ført med
seg, både internt i kommunen og i forhold til eksterne
parter som benytter seg av kommunens dokumenter til
ulike formål.

HVA ER NYTT?

Offentlighetsloven av 2006 går altså lengre enn sin for -
gjenger i å sikre offentlighetens rett til innsyn i forvalt -
ningens dokumenter. Blant de viktigste endringene er:
Økt innsyn i offentlig eide selskaper – selskaper der det

offentlige (stat, fylkekommuner eller kommuner) er majori -
tetseier eller har adgang til å utnevne en majoritet av
styremedlemmene er nå omfattet av loven. Her er det
imidlertid gjort en rekke unntak, og blant annet Norsk
Journalistlag har vært kritiske til at denne utvidelsen ikke
går langt nok.
Adgangen til å unnta informasjon fra offentligheten

begrenser seg i større grad til opplysninger snarere enn
dokumenter – loven gir altså mindre adgang til å holde
tilbake hele dokumenter i tilfeller der enkeltopplysninger
er taushetsbelagte. Dette kravet kan fravikes i tilfeller der
dokumentets resterende informasjon gir et klart misvisende
inntrykk av innholdet, eller det er urimelig arbeidskrevende
å skille ut taushetsbelagt informasjon.

Mindre adgang til å unnta dokumenter som organinterne 
– det er for eksempel ikke lenger anledning til å unnta
dokumenter som er mottatt fra et annet offentlig organ
med selvstendig vedtaksrett. Dette gjelder også på tvers 
av kommunale etater og tilsvarende.
Mulighet til å kreve innsyn i sammenstillinger av opp -

lysninger – det kan kreves innsyn i informasjon som er
sammenstilt i databaser eller ulike registre – innsynskravet
trenger i slike tilfeller ikke lenger være avgrenset til en
bestemt sak.
Mindre adgang til å unnta anbudsdokumenter –

adgangen til å unnta dokumenter i forbindelse med
offentlige anskaffelser gjelder kun frem til valget av
leverandør er gjort. 
Økte krav til behandlingstid, grunngiving og økt klage -

adgang – dersom man ikke har mottatt svar på sin innsyns -
begjæring innen fem virkedager, kan man klage direkte til
overordnet forvaltningsorgan. Eventuelt avslag skal grunn -
gis. 
Alt i alt tar loven altså sikte på å styrke retten til innsyn

og muligheten for kontroll av offentlig sektor, men gir også
en utvidet rett til å benytte offentlig informasjon til
ervervs messig virksomhet, jfr EUs viderebruksdirektiv. Som
nevnt har enkelte aktører, særlig fra pressehold, ment at
loven og forskriften ikke har gått langt nok i å sikre økt
innsyn og demokratisk kontroll. Det har blant annet blitt
etterlyst en journalplikt for organinterne dokumenter, da
disse utgjør en meget betydelig andel av det totale
dokumenttilfanget i den offentlige forvaltningen, og i
mange tilfeller er sentrale i de prosessene som fører frem
ulike vedtak.

SAMARBEIDET MED KOMMUNENS ØVRIGE ADMINISTRASJON

Sentralarkivet er en av fem avdelinger ved Bergen byarkiv,
og ble opprettet i 2005. Her utføres den daglige arkiv -
virksomheten for kommunens sentrale administrasjon og
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en rekke av de største etatene, inkludert byggesaks- og
planetaten. Avdelingens arkivmateriale er i all hovedsak
yngre enn fem år gammelt, det er altså i aller høyeste
grad snakk om levende og aktive arkiver. Avdelingens 25
medarbeidere behandler årlig et sekssifret antall doku -
menter, og det arbeides for tiden med å innføre hel -
elektroniske arkiver på byggesaksfeltet. Erfaringene
herfra vil tas med i en videre prosess mot papirløse arkiver
i kommunen som helhet. 
Som postmottak er Sentralarkivet ansvarlig for at

innkommende dokumenter blir gradert i henhold til
gjeldende lover og forskrifter, og arkivarenes kjennskap
til disse er derfor en høy prioritet. For å møte de ut -
fordringene den nye loven ville føre med seg, ble det
tidlig satt i verk både intern og ekstern kursing av de
ansatte. Fokuset lå særlig på lovens betydning for det
daglige arkivarbeidet, og å gjøre arkivarene i stand til 
å veilede saksbehandlere og andre i korrekt bruk av
lovhjemler, etc. 
Kommunens primære saks- og arkivsystem (Doculive)

ble fra 1. januar 2009 endret til å forholde seg til
paragrafene i den nye loven. Vi ser imidlertid stadig –

snart ett år senere – at en rekke innkommende doku -
menter, fra både offentlige og private avsendere, frem -
deles refererer til den gamle. Et lovspeil har derfor vist
seg å være et nyttig arbeidsredskap i mange tilfeller. 
For Sentralarkivet har målet vært å være en ressurs for

kommunens ledere og saksbehandlere i arkivfaglige
spørsmål, og behovet for veiledning har absolutt vært til
stede. Kunnskapsnivået omkring dokumentoffentlighet
blant saksbehandlere på de ulike avdelingene er svært
variabel. Det kan utvilsomt være komfortabelt å arbeide
med sakene sine uten innblanding fra lokalpressen eller
andre engasjerte parter. Det skal ikke legges skjul på at
enkelte avdelinger og saksbehandlere har tendert mot å
ville unnta dokumenter det strengt tatt ikke er hjemmel
for i henhold til den nye loven. Dette kan selvsagt også
skyldes en bekymring for at fortrolig informasjon ved en
feiltagelse skal komme ut, snarere enn at man ikke ønsker
offentlig innsyn i den kommunale beslutningsprosessen.
”Føre var”-prinsippet synes ofte å være utgangspunktet.
I mange tilfeller kan vurderingen om hvorvidt et

dokument kan og bør graderes by på visse utfordringer.
Grensene for hva som regnes som ”personlige forhold” >>>
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(jfr. forvaltningslovens § 13)
er ikke alltid krystallklare, og
selv om det er utarbeidet en
grundig veileder til loven
kan det i mange tilfeller
oppstå tvil om et dokument kan og bør unntas offent -
lighet. På dette punktet har Sentral arkivet et godt
samarbeid med saksbehandlere og ledere ved de ulike
avdelingene vi betjener, selv om det tidvis kan oppstå en
viss uenighet om hvorvidt dokumenter bør være offent -
lige eller ikke. Lovverket som regulerer innsynsretten kan
ofte virke uoversiktlig, både forvaltnings   loven, personopp -
lysningsloven og en lang rekke særlover og forskrifter
inneholder bestemmelser om retten til innsyn i offentlige
dokumenter. Det har også vært diskusjoner omkring hvor
presis en innsynbegjæring må være for å behandles.
Forespørsler av typen ”alt relatert til område x” eller ”alt
som har med tema y å gjøre” kan være vanskelige å ta
stilling til. Lovens veileder er også tilsvarende vag når den
slår fast at ”den som ynskjer innsyn må gi ei nokolunde
presis beskriving av kva vedkommande ynskjer innsyn i.”

KONTAKT MED PRESSE OG PUBLIKUM

I tillegg til å motta, registrere, skanne, journalføre og
lagre dokumenter er Sentralarkivet ansvarlig for å
generere postlister til kommunens offentlige journal,
samt å ekspedere innsynsbegjæringene som kommer inn.
Postlistene blir oppdatert daglig med 2-3 dagers forsin -
kelse, for å sikre en viss kvalitetssikringsperiode. På -
gangen fra pressen og andre interesserte er relativt stor,
det etterspørres i størrelsesorden 3-400 dokumenter
 ukent lig, både via postlistene og mer generelle hen -
vendelser. 
Bergen kommune har valgt å ikke publisere dokumen -

tene i postlistene direkte på nett. Hvis et dokument med
fortrolig informasjon ved en feil publiseres på denne
måten, kan informasjonen være vanskelig å få kontroll
over. Søkemotorenes indekseringsverktøy lagrer kopier av
publiserte dokumenter som i mange tilfeller kan være
tilgjengelig lenge etter at selve dokumentet er fjernet.
Dette er en problematikk vi tidligere har støtt på ved
publisering av dokumentasjon i forbindelse med politisk
behandling av ulike saker, og kan oppleves ubehagelig for
de det gjelder, ikke minst på grunn av medienes fokus på
temaer som identitetstyverier og ulike former for svindel.
Ugraderte dokumenter sendes direkte ut pr e-post etter

en kontroll for å avdekke evt feilføringer, eller om sensi tiv
informasjon har blitt oversett av saksbehandlere eller
arkivarer. Innsynsbegjæringer i graderte dokumenter
videresendes den aktuelle avdeling, som foretar en vur -
dering i samarbeid med arkivet. I tilfeller der man finner

å kunne gi innsyn i dokumentet
utenom person- eller andre
sensitive opplysninger, blir disse
fysisk sladdet og dokumentet
skannet på nytt. Her vil det

selvsagt tidvis dukke opp tilfeller der sladding av de
sensitive opplys ningene fjerner ethvert meningsfullt
innhold, eller doku mentets karakter gjør anonymisering
svært vanskelig. I slike tilfeller gir jo også lovens § 12
adgang til å unnta dokumentet offentlighet i sin helhet.
Det har vært en ikke ubetydelig økning i innsyns -
begjæringer det siste året, om det har sammenheng med
innføringen av den nye loven er selvsagt vanskelig å si
noe sikkert om. Økningen har vært betydelig både gjen -
nom den offentlige journalen og generelle henvendelser.
Særlig synes dette å gjelde graderte dokumenter, og
mange viser til at unntaksbestemmelsene nettopp gjelder
opplysninger snarere enn dokumenter. De ivrigste
brukerne av innsynsretten er stadig lokale journalister,
men vi ser også en gledelig tendens mot at stadig flere
privatpersoner ber om innsyn i dokumenter som angår
dem og deres nærmiljø. 

ARKIVET I OFFENTLIGHETENS TJENESTE

De kommunale arkivene har en viktig oppgave som for -
valtere av dokumentasjonen om vår fjerne og nære
historie, i Sentralarkivets tilfelle er denne historien ofte
dagsaktuell. Avdelingen spiller en sentral rolle for å sikre
offentligheten innsyn i de politiske og administrative
prosessene som påvirker oss alle.
Offentlighetslovens intensjoner om å sikre demokratisk

deltagelse, transparens og etterprøvbarhet er viktig å ha
med seg når man legger opp arbeidet med tilgjengelig -
gjøring av forvaltningens dokumenter, så også i Bergen
kommune. Sentralarkivet og andre avdelinger i kom -
munen legger ned et betydelig arbeid for å nå dette
målet, men mye kan ennå bli bedre. I disse dager 
arbei des det med å ytterlig strømlinjeforme behand -
lingen av innsynbegjæringer, målet må være å redusere
behand lings   tiden til et minimum og arbeide for at enda
flere får tilgang til den dokumentasjonen de er ute etter,
blant annet gjennom en forbedret søkefunksjonalitet.
Det har også vært diskutert i hvilken grad innsyns -
begjæringene selv og svarene som gis bør være gjenstand
for syste matisk arkivering og journalføring. 
Det bør absolutt være i arkivenes egeninteresse å legge

til rette for mest mulig bruk og nytte av den informa -
sjonen vi forvalter, også utenfor organene vi betjener. 
Når dette målet kombineres med gode rutiner for inn -
holdskontroll er vi på god vei mot å oppfylle den nye
offentlighetslovens intensjoner.•

Adgangen til å unnta 
informasjon fra offentligheten
begrenser seg i større grad til
opplysninger snarere enn

dokumenter.
>>>



IKA FINNMARK
TEKST: SOLGUNN WAGEL ID OG MAR ION SØRENSEN

KAI-konferansen 2009
REISEBREV FRA FINNMARK!

Invitasjonen med arbeidstittel ”en reise i tid og kultur”,
krevde sine utfordringer: hotellkapasitet, flytider, fore -
lesere og faglig godt program som skulle passes inn, og
ikke minst sosiale møtesteder for konferanse deltakerne.

ÅPNING AV KONFERANSEN

Tirsdagen startet med ulike fagmøter før konferanse -
deltakerne samlet seg til felles tur med buss.  En fanta -
stisk flott guide var mer enn villig til å fortelle, og gjorde
turen til en opplevelse som ble satt pris på. Turen ble
avsluttet i Andersgrotta som var bolig og tilfluktsrom
under 2. verdenskrig for beboerne i Kirkenes. Etter åpning
av konferansen ved varaordføreren i Sør-Varanger, var vi
over i den faglige delen. Engasjerte foredragsholdere
holdt innlegg om: Arkivportalen og ASTA, Arkivplan.no 
– rapport om veien videre, og standardisering av arkiv -
skaperkoder i ASTA.

KONFERANSEDAG PÅ HURTIGRUTEN

Onsdag gikk turen med hurtigruten Finnmarken over
Varangerfjorden til Vardø, men først fikk vi foredrag 
over varierte tema som: Nasjonalt e-depot, status for et
kommunalt digitalt ressurssenter, bevaringsplaner for
privatarkiv, personvern/kassasjon, NAV- sosialarkiv,
Digitalt fortalt, kulturminneløypa, møtebøker på nett, 
og utfordringen: Forskning i KAI – skal KAI’ene drive 
med historisk og arkivfaglig forskning? 

Etter en fantastisk lunsj om bord på hurtigruta, var siste
bolk klar: digitaliseringsmeldinga. Mens vinden blåst inn
Varangerfjorden og foreleserne måtte sette sjøbein,
kommenterte og analysert de meldingen fra ulike ståsted:
ABM-perspektiv, regionsperspektiv, utfordringer for
kommunal sektor, og erfaringer med implementering i
lokal digitaliseringsenhet. Innlegg og debatt etterlyste
tiltak rettet mot arkiv utenom arkivverket. Flere pekte på
at KAI- institusjonenes kompetanse og andel av arkiv ikke
kom tydelig frem i meldingen. Eller som det ble sagt:
Meldinga er god på visjoner men ikke på tiltak! 
Man må ta saken opp i LLP.

I Vardø fikk vi omvisning på Pomormuséet og Vardøhus
Festning, og en traskerunde rundt om i byen. Deretter
gikk turen tilbake med buss gjennom landskapet hvor
fjellet begynner i fjæra, og forbi små tettsteder med den
spesielle hustypen som i Finnmark kalles Varangerhus. 
I blått lys over Varangerfjorden fikk vi servert bålkaffe 
og historier ved sjøkanten. Varanger Panorama i Kiby
hadde fått oppdraget med festmiddag og diska opp med
den velsmakende samiske retten Bidos, multekrem og
kaffe til dessert. Etter maten ble arrangøren takket av
Arne Skivenes. Vi vil herved få si: stor takk - det varma oss! 

IKAF vil takke alle deltakerne og foreleserne for at de var
med på å gjøre konferansen til et flott arrangement. •

IKAF (Interkommunalt arkiv i Finnmark) stod i år som arrangør for KAI-konferansen, og den

ble holdt i Kirkenes 8. - 9. september. KAI-konferansen er den årlige konferansen for de

kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjonene.

Ivrige kartlesere!

Lydhør gruppe på
Vardøhus Festning

Foredrag på Hurtigruta

Andersgrotta
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Bokomtale: 

UNDERVEGS. 

FESTSKRIFT TIL EGIL NYSÆTHER

Boka ”Undervegs. Festskrift til Egil Nysæther” er
omtalt som ”Årets arkivbok” av forlaget. Dette er
en vidtspennende bok med 21 ulike artikler innen
både det arkivfaglige og lokalhistoriske området.
Det er artikler som vil kunne være av interesse både
for den som arbeider med dagligarkiv, den som
arbeider med arkivdepot og de generelt arkiv -
interesserte. Temaene spenner fra de arkivfaglig
teoretiske til artikler om ulike sider av arkivenes
samfunnsrolle, om etikk, bevaring, tilgjengelig -
gjøring og informasjon om arkivene og helt til
dagboknotater fra arkivbefaring i militærdiktaturet
Myanmar i 1991. Samtidig inneholder boken flere
artikler om lokalhistorie som vil kunne interessere
både faghistorikeren og den historieinteresserte.
Sammen gir artiklene innblikk i ulike sider av de to
viktige samfunnsområdene Egil Nysæther har gjort
en stor innsats for de siste 40 årene: det regionale
arkivlandskapet og det lokalhistoriske arbeidet.
Egil Nysæther er en fagmann på arkiv og har

vært både arkivar og førstearkivar ved Statsarkivet i
Bergen, leder av Interkommunalt arkiv i Hordaland
og fylkesarkivar i Hordaland. I tillegg har han hatt
en rekke tillitsverv og arkivfaglige verv.
Boken gir Egil Nysæther heder samtidig som den

tar opp tema som bidrar til refleksjon og løfter
frem problemstillinger til en debatt om samfunns -
rollene til arkiv og lokalhistorie.

Undervegs. Festskrift til Egil Nysæther, Anne Aune
og Gudmund Valderhaug (red.), ABM-Media AS,
2009. ISBN 978-82-997932-1-6

Inge Manfred Bjørlin,
Redaksjonen Arkheion

Bokomtale: 

“TI DER VAR PAPIR OVERALT”

I Riksarkivarens skriftserie har det kommet ut enda
en nyttig bok for folk som arbeider med arkiv i
offentlig forvaltning. ”Ti der var papir overalt” er
skrevet av fire arkivarer ved statsakivene i Stavanger,
Bergen og Trondheim og gir et godt innblikk i norsk
kassasjonspolitikk over en lang periode fra 1800-
tallet og fram til vår egen tid. Det er over 170 år
siden de første bevaringsbestemmelsene ble gitt for
arkivene i norsk lokalforvaltning og boka tar for seg
det meste som omhandler kassasjon og bevaring av
offentlige arkiver.
Hvordan arkivmyndighetene tenkte rundt spørs -

mål om bevaring og kassasjon står sentralt i boka.
Viktige emner som lover og forskrifter, bakgrunn for
kassasjonsvedtak og ulike typer av bevaringskriterier
blir inngående belyst. Det blir også beskrevet ulike
bevarings- og kassasjonsmetoder og hvordan kassa -
sjon faktisk har foregått i praksis opp gjennom
årene. 
Selv om boka har et historisk perspektiv er den

aktuell også for personer som jobber med arkiv i
dag. Ved å se bakover i tid kan vi ta med oss
erfaringer når vi selv skal lage kassasjons- og
bevaringspolitikk for arkiver fra vår egen tid. Også 
i dette arbeidet vil denne boka være nyttig.

”Ti der var papir overalt” – Bevaring og kassasjon av
arkiver i norsk lokalforvaltning på 18- og 1900-tallet. 
Av Synnøve Bringslid, Ivar Oftedal, Maria Press og
Torkel Time. Riksarkivarens skriftserie 31.
ISBN 978-82-548-0107-9

Bård Raustøl,
Redaksjonen Arkheion

OMTALE
Bok
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En hund til besvær
Midt på 1850-tallet var problemene med de firbeinte
mange. I hovedstaden Christiania skapte hunder kon flikter
mellom eierne og byens øvrige innbyggere. Folk hadde et
pragmatisk forhold til hunder. Det var en vanlig mening at
menneskets beste venn skulle være et nyttedyr og ikke et
kosedyr. Myndighetene var også redde for rabies (hunde -
galskap). Dette var bakgrunnen for loven av 1857 som påla
byer og enkelte kjøpsteder å innføre ”hundeskatt”. 
I Kristiansand ble avgiften satt til 8 kroner det første året.
Senere ble avgiften økt flere ganger, men en lov som kom 
i 1925 slo fast at avgiften ikke kunne være høyere enn 100
kroner per år. I loven stod det også at bare de som hadde
”særlig nytte” av hunden skulle slippe skatt. 

SØKNADER OM FRITAK

I Kristiansand finnes det flere eksempler på at inn byggerne
prøvde å unngå skattlegging av sitt hunde hold. Ei kvinne i
Marviksveien søkte om fritakelse på grunn av et tivoli i
nabolaget. ”På grunn av alle de ubehageligheter som
følger med Tivoli har jeg sett mig nødsaget til å anskaffe
en vakthund. Jeg ønsker nemlig ikke fortsatt å gi (…)
publikum gratis plass for fyll og forurensning”, skrev hun i
et brev til formannskapet i juni 1950.  Søknaden ble
avslått. En annen kvinne, boende på Dalane, søkte om

fritakelse i 1934. ”Jeg bor helt alene (…) og blir nødt til å
ha en vakthund, da der ferdes en masse løsgjengere langs
landeveien”, argumenterte hun. Også denne søknaden
avslo formannskapet. 

NOEN SLAPP UNNA

Enkelte hundeeiere ble imidlertid fritatt for ”hunde skatt”.
Det gjaldt blant annet de som hadde bruk for hund til jakt,
til vakthold og i forbindelse med gårds drift. I 1936 fikk en
jaktoppsynsmann i byen fritakelse for sin fuglehund etter -
som hunden ble benyttet i hans arbeid. Kristiansand
Mekaniske Verksted (KMV) hadde behov for vakthunder
og ble også fritatt. Det var også vanlig at man ble fritatt
eller fikk skatten ettergitt hvis hunden døde i begynnelsen
av året. 
I 1905 var det 90 hunder til beskatning i Kristiansand. 19

år senere hadde antallet økt til 338. Da hunden etter hvert
ble mer og mer vanlig som ”kosedyr” kunne ”hundeskat -
ten” virke som en uforholdsmessig inn gripen i folks frihet
og privatliv. Midt på 1970-tallet ble loven om hundeavgift
derfor avskaffet, over hundre år etter at den ble innført. •

Terje Nomeland,
IKA Vest-Agder

I OVER HUNDRE ÅR MÅTTE KRISTIANSANDS INNBYGGERE BETALE SKATT FOR HUNDEHOLD

I Bergen Byarkiv oppbevares arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, som blant
annet tegnet Den Nationale Scene i Bergen. Teateret sto ferdig i 1909, etter en
byggeperiode på nesten tre år. I tillegg til de mange interessante tegningene til
teateret, inneholder arkivet også en liten samling fotografier som dokumenterer
byggeprosessen - fra grunnarbeidet til bygget var reist. I disse fotografiene
møter vi noen av dem som bygget teateret, blikkenslagere, murere og stein -
huggere. På en del av bildene er også arkitekten, arbeidsformannen eller
byggekomiteen til stede. Klærne forteller blant annet om personenes sosiale
status, fra murernes arbeidsklær til teatersjefen med flosshatt og klokke i
vestelommen. Bildet viser en av murerne som poserer for fotografen sammen
med arkitekten. Arkitekten står med tegningsrullen i hånden, og slik doku -
menterer fotografiet også den opprinnelige funksjonen til tegningene i arkivet 
- ikke som de vakre kunstverkene vi gjerne ser i dag, men som arbeidstegninger.

Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv

Foto fra arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou,
Bergen Byarkiv, BBA-2107. Fotograf ukjent.

Byggingen av Den Nationale Scene i Bergen

LITT AV HVERT



Saneringskomiteen i Tønsberg er representert i arkivet med
en enslig møteprotokoll med saker fra 1954 til 1965. Ut fra en
redegjørelse til formannskapet i Tønsberg 13.september 1954
skulle komiteen arbeide med spørsmålet om sanering av
helsefarlig og annen uønsket bebyggelse. Dette ville medføre
spørsmål av estetisk art og berøre trafikkforhold, økonomiske
og frem for alt sosiale spørsmål.

Etter at komiteen ble nedlagt i 1966 gjorde formannen sin
plikt og sendte fra seg sine arkivsaker med et noe selvironisk
følgeskriv (se bilde). Protokollen har vi i god behold, og
korrespondansen er arkivert sammen med følgeskrivet i
rådmannens saksarkiv på kode 024.

Steinar Marvik,
IKA Kongsberg
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Kommunal selvironi

Slik introduseres ett av de nye arkivbaserte undervis -
nings        tilbudene fra AAks. Undervisningsopplegget heter
”Dagligliv i Aust-Agder – historier fra arkivene”, og
målgruppen er elever på ungdomskoletrinnet. Opp legget
gir elevene mulighet til å arbeide med ”ekte” kilder i
klasserommet. Med utgangspunkt i fem emner (idrett,
utvandring/innvandring, krisetider, fattigdom og
landbruk), plukket vi ut flere primærkilder og  sekundær -
kilder. Samtlige kilder ble hentet fra arkivet og biblio -
teket på Aust-Agder kulturhistoriske senter og belyser
livet til mennesker i Aust-Agder i ulike tids perioder. 

Formålet med undervisningsopplegget er å gi elevene
mer kunnskap om vår historie, både vår nære hverdags -
historie og de større linjene, og samtidig trene dem i
kildebruk og kildekritikk. 

Undervisningsopplegget består av en arkivboks (mappe)
som inneholder fem mapper, én mappe for hvert emne.
Hver emnemappe inneholder flere ulike kilder med
tilhørende oppgavesett. Oppgavene er nivå differen sierte
og består av oppgavesett, temaoppgaver og en diskus -
jons oppgave. Hver mappe inneholder også en intro -
duksjon om emnet. I tillegg ligger det en CD i hver boks
med alt materiale som trengs. 
Undervisningsopplegget ble gitt ut gratis, og alle

skoler i Aust-Agder som har ungdomskoletrinn fikk
tilsendt to bokser. I tillegg fikk skolene tilbud om
demonstrasjon av opplegget. •

Lær med arkivene 
Er alt som står i historieboka sant? Hvor har

forfatterne egentlig hentet opplysningene i fra? 

Hva er egentlig en historisk kilde? Har historie

noe med nåtiden og frem tiden å gjøre?

Gaute Chr. Molaug,
Aust-Agder kulturhistoriske senter
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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

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP

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
kompetansesenter for hærens samband,
SBUKS)
Annet: Eidsiva energi

IKA KONGSBERG

Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg. Tlf.: 32 76 40 20  
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
Internett: www.ikakongsberg.no, www.detvarengang.no
Personale:
Wenche Risdal Lund, daglig leder
Tlf.: 32 76 40 21 Mob.: 992 79 615
E-post: wenche@ikakongsberg.no
Roger Kristoffersen, rådgiver Tlf.: 32 76 40 22
Mob.: 997 98 699, E-post: roger@ikakongsberg.no
Torleif Lind, rådgiver Tlf.: 32 76 40 23 
Mob.: 992 79 635, E-post: torleif@ikakongsberg.no
June Wahl, rådgiver, Tlf.: 32 76 40 24 
Mob.: 992 79 657, E-post: june@ikakongsberg.no
Ina Halle-Knutzen, rådgiver, Tlf.: 32 76 40 25
Mob.: 481 75 837, E-post: ina@ikakongsberg.no
Knut Jordheim, rådgiver, Tlf.: 32 76 40 26 
Mob.: 957 29 078, E-post: knut@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 33
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, Stokke, 
Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Bø, Fyresdal, Hjartdal,
Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden,
Porsgrunn, Sauherad, Seljord, Siljan, Tinn,
Tokke, Vinje, Asker, Buskerud fylkeskommune,
Telemark fylkeskommune

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER

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
Stephan Chr. Fiedler, arkivar/rådgiver
Arkivpersonale tilknyttet formidlingsavd.:
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

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

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
Lars-Eivind Bjørtvedt, IKT-rådgiver
E-post: Bjortvedt@ikava.va.no
Mobil: 4522 2077 Tlf 38 14 55 98
Betty D. Stensgård, sekretær
E-post: stensgard@ikava.va.no
Tlf: 38 14 55 91
Terje Nomeland, prosjektmedarbeider
E-post: nomeland@ikava.va.no
Tlf: 38 14 55 91
Merethe Johansen, prosjektmedarbeider
E-post: johansen@ikava.va.no,Tlf. 38 14 55 91
Eierkommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hæge-
bostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes,
Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, 
Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral, 
Vest-Agder fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND

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)
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
Lene S. Tamburstuen, rådgiver (vikar)
E-post: lene.tamburstuen@ikarogaland.no
Tlf. 51 50 12 85
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.

FYLKESARKIVET I OPPLAND
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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 
80 medarbeidere.

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

BYARKIVET I DRAMMEN

Post- og besøksadresse: 
Engene 1, 3008 Drammen
Telefon: 3204 6285
E-post:
kommunepost@drmk.no
Nettside:
www.drammen.kommune.no/byarkivet
Ledelse:
Tom Oddby, byarkivar.  
Tlf. 32046699/92045612, 
E-post: tomodd@drmk.no
Tone Lystad Olsen, 
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
Kristin Røed, fagansvarlig grafisk senter, 
Tlf.: 32046030/94143119. 
E-post: kriroe@drmk.no

INTERKOMMUNALT ARKIV I 
HORDALAND IKS

Postadresse:
Postboks 2309 Hansaparken, 5828 Bergen
Besøksadresse:
Kalfarveien 82,5018 Bergen
Tlf: 55 30 60 90 E-post:  post@ikah.no
Heimeside: www.ikah.no
Personale:
Rune Lothe, dagleg leiar, Tlf. 55 30 60 90 
E-post: rune.lothe@ikah.no
Jorunn Dobbe, arkivar, Tlf. 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
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

INTERKOMMUNALT ARKIV 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 16 51 82, Mob: 971 88 903
E-post: arnt.ola.fidjestol@ikamr.no
Gunnar Olav Morsund, arkivrådgjevar,
privatarkivprosjekt, Tlf.: 70 16 51 87
E-post: gunnar.morsund@ikamr.no 
Torbjørn Aasen, IKT-arkivar,Tlf.: 70 16 51 83
E-post: torbjorn.aasen@ikamr.no
Jan Aakvik, Tlf.: 70 16 51 86
Kulturnett Møre og Romsdal, 
E-post: jan.aakvik@ikamr.no
Maria Fausa, arkiv og kontormedarb.
Tlf: 70 16 51 80, E-post: maria.fausa@ikamr.no
Vibeke Lunheim, arkivmedarbeidar
Tlf. 70 16 51 84, E-post: vibeke.lunheim@ikamr.no
Ingunn Vestnes, arkivmedarbeider
Tlf. 70 16 51 85, E-post: ingunn.vestnes@ikamr.no
Axel karlsen, IT-medarbeidar
Tlf.: 70 16 51 88, E-post: axel.karlsen@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

INTERKOMMUNALT ARKIV I
TRØNDELAG IKS

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 Trondheim
Hjemmeside: 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
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
Roger Buan Krognes,
prosjektmedarbeider
Tlf: 73 88 46 87
Petter Petryc, IKT-rådgiver
E-post: petter.petryc@ika-trondelag.no
Tlf. 73 88 46 72
Pål Langøien, prosjektmedarb.
Tlf: 73 88 46 84
Randi Ness, kontorfagmedarbeider
Tlf. 73 88 46 89
E-post: randi.ness@ika-trondelag.no
Erlend Gjelsvik, rådgiver,
Tlf: 73 88 46 73
E-post: erlend.gjelsvik@ika-trondelag.no
Eierkommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Leksvik,
Levanger, Lierne, Malvik, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Mosvik,
Namsskogan, Nord Trøndelag
fylkeskommune, Oppdal, Orkdal, Os,
Osen, Rissa, Roan, Røros, Røyrvik, Selbu,
Skaun, Steinkjer, Stjørdal,
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og
Åfjord
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INTERKOMMUNALT ARKIV I 
FINNMARK

Postadresse:
c/o Porsanger kommune, 
Rådhuset, 9712 Lakselv 
Kontoradresse
Holmenveien 3, 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
Guovdageainnu suohkan -Kautokeino
Hammerfest
Kárásjohka - Karasjok
Kvalsund, Lebesby, Loppa
Måsøy, Nordkapp
Porsanger
Sør - Varanger
Unjargga - Nesseby
Vadsø, Vardø

ARKIV I NORDLAND

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, arkivar 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
Eierkommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Brønnøy,
Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, 
Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Nesna,
Rødøy, Røst, Saltdal,  Steigen, Sømna, Sørfold,
Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vega, Vevelstad,
Værøy
Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)

INTERKOMMUNALT ARKIV I TROMS (IKAT)

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
Permisjon 01.11.2009 - 31.10-2010
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 Heløe Olsen, rådgiver
Telefon: 94173459
E-post: Solveig.Olsen@ikatroms.no
Sidsel Gaare Blix, rådgiver (vikar)
Tlf: 77676980
E-post: sidsel.gaare.blix@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

TRONDHEIM BYARKIV

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,avde.leder dok.senteret
E-post: terje.antonsen@trondheim.kommune.no 
tlf. 72 54 22 22
Unni Almaas,Prosjektleder Grafisk senter
E-post: unni.almaas@trondheim.kommune.no
Tlf. 72 54 74 21

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE
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
Karianne Schmidt Vindenes, 
fagleiar - komm. arkiv, tlf: 57656406
Sturla Binder, arkivar - kommunale arkiv,
tlf: 57656420,
Elin Østevik, EuropeanaLocal, tlf: 57656418,
Marit Anita Skrede, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656416,
Per Olav Bøyum, arkivar – kommunale arkiv,
tlf: 57656414
Olaf Knarvik, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124
Håvard Kastet, arkivar – kommunale arkiv, 
tlf: 57656409
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
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ARKIVMORO

Quiz

?
?

10 spørsmål
1.   Hvem var Norges første riksarkivar?

2.   Hva heter nåværende riksarkivar?

3.   Hva heter landets kommunalminister?

4.   Hvilket interkommunalt arkiv er Norges eldste?

5.   Hvor mange kommuner var det i Norge i 1950?

6.   Og hvor mange kommuner har vi i dag?

7.   Arkivnøkler har vi hatt mange av. Hvilket år så K-kodene første gang dagens lys?

8.   Hvilket år fikk vi den første offentlighetsloven i Norge?

9.   Hvor lang klausuleringstid er det på innsyn i adopsjonssaker?

10. I hvilket fylke ligger Norges vestligste fastlandspunkt?

REBUS HVILKEN NORSK KOMMUNE ER DETTE?

10 spørsmål - svar:
1.Henrik Wergeland   2.Ivar Fonnes   3.Liv Signe Navarsete   4.IKA Rogaland, etablert i 1976 (Foto: IKA-
Rogaland. Widerøearkivet, foto fra Sandnes 1950)    5. 744  6.430   7.1989  8.1970   9.Den er på 100 år   
10. Hordaland. Vardetangen i Austrheim kommune (Foto: Helge Dyrkolbotn, Austrheim kommune)
Rebus - svar:
Hornindal i Sogn og Fjordane

Denne byen er største
eierkommune til Norges eldste
interkommunale arkiv

Norges vestligste
fastlandspunkt

4

10




