
2
#
2
0
1
4

OSLO BYARKIV • DRAMMEN BYARKIV • ØSTFOLD IKAS • VESTFOLDARKIVET • FOLLOARKIVET • FYLKESARKIVET I OPPLAND • IKA KONGSBERG • AAKS • IKAVA • IKA ROGALAND • IKA HORDALAND 
HORDALAND FYLKESARKIV  •  BERGEN BYARKIV •  FYLKESARKIVET SOGN OG FJORDANE • IKA MØRE OG ROMSDAL • IKA TRØNDELAG • TR.HEIM BYARKIV  • ARKIV I NORDLAND • IKA TROMS • IKA FINNMARK 

Arkheion
Kommune-

reformen og 
arkivene



Innhold

KOMMUNEREFORMEN  . . . . . . . . . . .3

ÅPNE DATA OG ARKIVET  . . . . . . . . . .6

FIRST HOUSESAKEN . . . . . . . . . . . . . .8

HVORFOR FAGSYSTEM BØR 

BEVARES ELEKTRONISK  . . . . . . . . . .12

NYE LOKALER  . . . . . . . . . . . . . . . . .17

NORGES DOKUMENTARV  . . . . . . . .18

DIGITAL FORSENDELSESKANAL  . . . .20

STANDARDISERINGSPROSJEKTET  . . .22

VELLYKKET VALIDERINGSVERKTØY  .24

LITT AV HVERT . . . . . . . . . . . . . . . . .25

QUIZ/ARKIVMORO . . . . . . . . . . . . . .31

INTERNSIDER:

ALLE ARKIVINSTITUSJONENE  .27 - 30

l
e

d
e

r

Deltakere:
Oslo byarkiv
Drammen Byarkiv
Østfold Interkommunale Arkivselskap  IKS (IKAØ)
Vestfoldarkivet
Folloarkivet
Fylkesarkivet i Oppland (FiO)
IKA Kongsberg (IKAK)
Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma)
Interkommunalt arkiv i VestAgder (IKAVA)
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS (IKAR)
Bergen Byarkiv (BBA)
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS (IKAH)
Hordaland Fylkesarkiv (HFA)
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (FS&F)
Interkommunalt arkiv Møre og Romdal IKS (IKAMR)
Interkommunalt arkiv i Trøndelag Iks (IKATrø)
Trondheim Byarkiv (TBA)
Arkivet i Nordland (AiN)
Interkommunalt arkiv i Troms (IKAT)
Interkommunalt arkiv i Finnmark (IKAF)

ISSN 0809 1145

www.arkheion.no
Opplag ca. 5000
Redaksjonen avsluttet desember 2014

Arkheion er medlemsblad for de kommunale
arkivinstitusjonene i Norge. Vi er 20 medeiere
som sammen representerer alle landets fylker.
Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den
kommunale arkivsektor i landet. 

Redaktør: 
Vibeke Solbakken Lunheim, 
IKA Møre og Romsdal
E-post: vibeke.lunheim@ikamr.no
Telefon: 70 16 51 84
Mobil: 936 56 026

Medredaktør: 
Kjerstin Kragseth, 
Bergen Byarkiv
E-post: kjerstin.kragseth@bergen.kommune.no
Telefon: 55 56 66 59
Mobil: 917 82 353

Forsidefoto:  iStockphoto
Trykk: Zoom Grafisk
Grafisk design: Karin Wiwe

Den sittende regjering har i satt i gang en prosess som etter alt å dømme leder
frem til en nokså omfattende reformering av kommunesektoren. Det er 50 år siden
Schei-komiteen, som planla forrige kommunereform, foreslo nedlegging av flere
hundre kommuner. I perioden mellom 1962 og 1967 ble antall kommuner redusert
fra 747 til 454. Nesten 300 kommuner ble lagt ned, og flere tusen arkivskapere
avslutta virksomheten sin. Fortsatt står det mange utilgjengelige arkiver rundt
omkring i norske kommuner etter kommunereformen for 50 år siden.

Det er ingen tvil om at kommunale arkiv står foran en spennende og farefull tid.
Likevel må man huske at kommunale arkiv også står foran en tid som er full av
muligheter. Dersom man bruker tiden godt frem til kommunesammenslåingene,
kan man få en ny start når det gjelder arkivarbeidet i den enkelte kommune. 

Noen som allerede har tatt grep for å legge til rette for at innbyggerne, media
og andre i størst mulig utstrekning gis anledning til å benytte seg av arkiv, er
Drammen kommune. Påstander utenfra om brudd på journalføringsbestem -
melsene og innsynsretten, samt hemmelighold av både dokumenter og
informasjon ved rørende kommunens bruk av konsulentfirmaet First House, førte
til at kom munen foretok en gjennomgang av rutinene sine. Siden Drammen
kommune ønsker å være en mest mulig åpen kommune, jobbes det på alle nivåer
for å nå dette målet og for stadig å bli bedre. 

Som en del av SAMDOK-prosjektet forsøker man å estimere antall fagsystemer i
kommunal sektor for å kunne gi et kostnadsoverslag på hva det vil si å bevare disse
systemene for ettertiden. Men hva er det vi skal ta vare på? Holder det å ta ut
informasjonen på papir? Eller produserer fagsystemene også viktig metadata, som
er viktig for ettertida? Mister man noe ved å kun bevare dokumentasjon på papir?

På side 6 kan du lese at Thomas Sødring mener at arkivene er en av de siste
bastionene av lukkede datakilder. Utviklingen mot økt åpenhet for kommune -
sektoren vil komme, og presset vil bli større. Vil fagfeltet ta en ledende rolle i
utviklingen eller vente til det blir lovpålagt? 

I forrige nummer presenterte vi tre depotinstitusjoner som i løpet av 2014 åpnet
nye arkivbygg. Åpningen av det nye arkiv-og museumsbygget i Aust-Agder kan du
lese mer om på side 17. 

Kommunearkivene skal i årene som kommer løse mange utfordringer, og skal
man nå målene sine må man håndtere flere oppgaver samtidig. Kunsten er å se 
på både fortiden, nåtiden og fremtiden under ett. 

Arkheion 2/2014
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Sist gang det ble gjennomført en omfattende kommune -
reform i Norge, gikk det ikke så bra. Tidligere Riksarkivar
John Herstad skrev i forordet til ABMskrift #16.

«Kommunesammenslåing og arkivspørsmål» (2005): 
«I forbindelse med de omfattende sammenslåingene på
1960-tallet fant Riksarkivaren det nødvendig å minne
kommunene om det ansvaret de hadde for å ta vare på
arkivene. Den gangen medførte reformene at nesten 300
kommuner forsvant, og mange ødelagte kommunale
arkiver ble reformenes pris»

I tillegg til mange ødelagte kommunale arkiver står det
fortsatt mange utilgjengelige arkiver rundt omkring i
norske kommuner etter kommunereformen for 50 år siden.
Ordning og tilgjengeliggjøring av disse arkivene har lenge
vært en nedprioritert, eller i verste fall glemt, oppgave i
kommunene. Til tross for at både kommunene selv, og de
interkommunale arkivene har gjort en betydelig innsats 
de siste årene, gjenstår mye arbeid. Lyspunktet i forhold til
de uordnede arkivene fra 60-tallet er at de er papirbasert. 
Så lenge kommunene skjermer dem for vann, brann og
uautorisert tilgang, vil det være mulig å ordne og gjøre
arkivene tilgjengelig for samfunnet selv om det har gått
lang tid. Dette vil ikke være tilfelle dersom arkivene og
arkivfaget blir like stemoderlig behandlet denne gangen.
Som Statsarkivaren i Kristiansand, Kjetil Reithaug, skriver i
Kommunal Rapport:

«Elektroniske arkiver, som finnes på absolutt alle områder
i kommunal forvaltning i dag, overlever ikke 50 år i en
kjeller og ved hjelp av litt flaks.»
(http://debatt.kommunalrapport.no/debatt/radmennenes_
skjulte_milliongjeld) 

Reithaug peker i sitt innlegg på arkivenes betydning 
både for samfunnet og for enkeltindividene. Vi vet at
kommunene dokumenterer viktige deler av hver enkelt
innbyggers historie. For mange innbyggere vil det være av

stor personlig og/eller økonomisk betydning at denne
dokumentasjonen ivaretas på en sikker og god måte. 
For å ivareta både innbyggernes og samfunnets behov, og
ikke mindre viktig; kommunens administrative behov, er det
svært viktig at kommunene tar arkiv på tilstrekkelig alvor i
den prosessen vi nå er på vei inn i. I tillegg er det viktig at
forberedelsene og planleggingen starter i god tid. Nedenfor
skal vi se på noen av oppgavene som skal planlegges og
gjennomføres i forbindelse med kommunesammen -
slåingene.

PLASSERING AV ANSVAR:

Arkivansvaret i en kommune er sammensatt, og vi skiller
gjerne mellom tre ulike begreper:

1. Det overordnede arkivansvaret som tilligger administrativ
leder – rådmannen. Dette ansvaret omfatter blant annet
følgende viktige oppgaver:
a. Å etablere en arkivtjeneste under ledelse av en 

arkivansvarlig
b. Sørge for tilstrekkelig bemanning i kommunens 

arkivtjeneste
c. Legge til rette for opparbeidelse og opprettholdelse 

av god faglig kompetanse i arkivtjenesten
d. Sørge for tilstrekkelige ressurser – både 

personalmessig og utstyrsmessig – slik at arkivtjenesten 
kan fungere godt

e. Sørge for krav om rapportering fra arkivtjenesten til 
ledelsen, slik at det overordnede arkivansvaret kan 
oppfylles

2. Det operative arkivansvaret som tilligger arkivleder / -
arkivansvarlig. Arkivleders ansvarsområde varierer noe fra
kommune til kommune, men kan omfatte blant annet
nedenstående punkter:
a.  Utarbeide planer for arkivarbeidet, herunder arkivplan

Kommunereformen - en ny start?

Kommunale arkiver står foran en spennende og farefull tid.

«Kommunereform» er et begrep som bør få både arkivansatte i

kommunene, i KAI-institusjonene og i Arkivverket til å skjerpe sansene. is
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b.  Iverksette planene
c.  Melde inn behov for ressurser
d. Sørge for at de ansatte i arkivtjenesten har god 

arkivfaglig kompetans
e. Påse at arkivarbeidet utføres i tråd med gjeldende 

regelverk – både sentralt og lokalt
f. Rapportering til kommunens ledelse

3. Depotansvaret som tilligger den personen eller institu -
sjonen som kommunen har utpekt til å være ansvarlig for
kommunens arkivdepot. Dette kan være arkivleder eller
en annen person tilsatt i kommunen, eller det kan være
en interkommunal arkivdepotinstitusjon. Den depot -
ansvarlige har blant annet følgende ansvarsområder:
a. Sørge for ivaretakelse av eldre og avsluttede arkive 
b. Sørge for at arkivene er tilgjengelige for ulike 

brukergrupper
c. Sørge for hensiktsmessige og godkjente lokaler for 

oppbevaring av arkivmaterialet
Disse ansvarsområdene må være klart plassert, og ikke
minst – ansvaret må være erkjent av innehaverne og
selvfølgelig ivaretatt i praksis.

AVSLUTTING AV ARKIVER

Det arkivfaglige prinsippet som gjelder når en virksomhet
legges ned, er at virksomhetens arkiv avsluttes. Den virk -
somheten som overtar saksområdet oppretter et nytt
arkiv. I en kommunesammenslåing vil to eller flere
kommuner opphøre å eksistere. Det betyr at begge eller

alle de gamle kommunene avslutter sine arkiver. Den nye
sammenslåingskommunen oppretter deretter sitt eget
arkiv. Dette gjelder selv om ulike typer oppgaver
fortsetter akkurat som før. I praksis gjennomføres dette
som et skarpt periodeskille som skal foretas både i
papirbaserte og elektroniske arkiver. Det avsluttede
papirarkivet skal listeføres og klargjøres for deponering
eller overføring. Det er viktig at arkivets indre orden og
oppstilling blir beholdt, og at arkivet ikke blandes
sammen med annet arkiv som for eksempel tilsvarende
arkivdel fra en av de andre gamle kommunene. Når det
gjelder de avsluttede elektroniske arkivene (les: alle
systemer som lagrer arkivverdig dokumentasjon), er det
viktig at det blir tatt uttrekk av databasene, og at
uttrekkene tilfredsstiller de kravene myndighetene har
satt for elektronisk langtidslagring. En kopi av hvert
uttrekk skal deponeres hos kommunens arkivdepot
umiddelbart etter at uttrekket er foretatt. For mange
kommuner vil det her være naturlig å be om råd og
bistand fra sin arkivinstitusjon.

DEPONERING ELLER OVERFØRING

Etter regelverket i forskrift om offentlege arkiv § 5.3, skal
avsluttet arkiv deponeres i arkivdepot eller overføres til
det organet som overtar saksområdet, altså den nye
kommunen. Det anbefales at alt materiale som ikke er
nødvendig for administrativ bruk i den nye kommunen,
deponeres så fort det lar seg gjøre. Likevel vil overføring
til den nye kommunen i stor grad være nødvendig ved

Kommunekart over Møre og Romsdal før de store kommunesammenslåingene på 60-tallet.
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kommunesammenslåinger, nettopp fordi den administra -
tive bruken av de gamle kommunenes arkiver vil være
hyppig de første årene. Det er viktig å huske at selv om
materialet er i løpende bruk, skal den nye kommunen
behandle materialet som bortsettingsarkiv, og ikke som
sitt eget arkiv. Det vil i slike tilfeller være den nye
kommunen som har ansvaret for oppbevaring, behand -
ling og bruk av materialet fram til det kan deponeres i
kommunens arkivdepot.

DEN NYE KOMMUNENS ARKIV

I tillegg til planlegging av selve sammenslåingsprosessen
og behandling av de gamle kommunenes arkiver, må den
nye kommunens arkivordning også planlegges godt i
forkant av sammenslåingen. Det er viktig at den nye
kommunens arkivtjeneste og tilhørende systemer
fungerer godt fra første stund. For å oppnå dette
anbefales planlegging av enkelte viktige faktorer:

1. Arkivorganisering
Det må være klarlagt før sammenslåingen hvordan
arkivarbeidet i den nye kommunen skal foregå. De fleste
kommuner har i dag i stor grad en sentralisert arkiv -
tjeneste, noe som er en åpenbar fordel for kvaliteten 
på arkivene. Enkelte virksomheter, særlig innenfor de
fagområdene som behandler enkelte personsensitive
opplysninger, står likevel i en del kommuner utenfor
denne sentrale arkivtjenesten. En kommunesammen -
slåing vil være en god anledning til å gjennomgå denne
strukturen på nytt og gjøre eventuelle endringer.

2. Ansvarsforhold
Så tidlig som mulig bør det avklares hvem som skal
inneha det operative arkivansvaret i den nye kommunen.
Grunnlaget for den kommende arkivdanningen må
legges i planleggingsfasen før sammenslåingen, og det vil
være naturlig at arkivlederen i den nye kommunen står
sentralt i denne prosessen. Det bør dessuten avklares
tidlig hva slags depotinstitusjon den nye kommunen skal
benytte seg av, slik at depotansvarlige kan bistå de gamle
kommunene med planlegging i forhold til avviklingen av
de gamle arkivene.

3. Kompetanse
Arkiv er et fagfelt i rask utvikling. Dette betyr at dersom
den nye kommunen skal få en velfungerende arkiv tjeneste
som er i stand til å utvikle seg i takt med faget og å takle
de utfordringene den generelle samfunns utviklingen gir, er
det viktig at arkivtjenesten ledes av, og ellers består av,
faglig kompetente personer. Samtidig er det viktig at man
unngår å tappe arkivtjenesten for den kompetansen som
allerede finnes i de gamle kommunene. 

4. Elektroniske Systemer
Som nevnt har alle norske kommuner et forholdsvis stort
antall elektroniske systemer som genererer og lagrer
arkivverdig informasjon. Behovet for ulike elektroniske
systemer vil selvsagt være til stede også i den nye
kommunen. En kommunesammenslåing vil være en god
anledning til å rydde opp i systemporteføljen. Det er i
denne prosessen viktig å foreta en kritisk gjennomgang
av hvilke typer systemer man faktisk har behov for, i
tillegg til de prosessene som må til i forbindelse med
anskaffelse av systemene.

5. Rutiner
For at arkivdanningen i den nye sammenslåings -
kommunen skal fungere fra oppstarten, må arkiv -
danningsrutinene være på plass i god tid før selve
sammenslåingen. Både arkivtjenesten, saksbehandlerne
og lederne i kommunene har – og kommer til å få –
viktige oppgaver i forhold til arkivdanningen.
Opplæringen av disse gruppene må derfor også omfatte
en gjennomgang og forklaring av rutinene. 

6. Arkivenes indre oppbygging
Metoden man benytter for å strukturere de enkelte
arkivdelene i kommunene varierer i stor grad i dag. Dette
gjelder særlig for objektarkivene. De to modellene som
er mest utbredt er: 
a. En mappe pr objekt – objektet ligger da på saksnivå i 

systemet, og alle dokumentene som vedrører objektet 
arkiveres i denne saken

b. En sak pr hendelse – objektet ligger ett nivå over 
saksnivået, og sakene som vedrører objektet knyttes 
sammen gjennom en egen objektkode (identifikator)

En del kommuner har også løsninger som er en mellom -
ting mellom de to nevnte modellene.Strukturering av
arkivene i den nye kommunen må planlegges før
sammen slåingen, og dersom dette innebærer endringer
for saksbehandlerne, er det viktig at også disse får
forklart hvordan de heretter skal søke etter informasjon,
og danne ny dokumentasjon.

Denne artikkelen startet med setningen: «Kommunale
arkiver står foran en spennende og farefull tid.» Dette er
utvilsomt riktig, men vi skal ikke glemme at kommunale
arkiver også står foran en tid som er full av muligheter.
Veldig mange kommuner skal i løpet av få år få mulighet
til å starte med helt blanke ark. Dersom kommunene
benytter tiden fram mot en eventuell sammenslåing
godt, har vi sammen mulighet til både å sikre de gamle
kommunenes arkiv, og å legge til rette for at framtidens
arkivdanning foregår på en effektiv og trygg måte. •



6 Arkheion  2#2014

HØYSKOLEN I  OSLO OG AKERSHUS
TEKST: THOMAS SØDR ING

Tradisjonelt har ikke åpne data vært et tema som arkivdanningen har hatt fokus på. Arkivene har

ikke vært utsatt for press om å bli åpne datakilder på grunn av den store informasjonsmengden

som er unntatt offentligheten. Med økt digitalisering kan vi forvente at de kommunale arkivene i

større grad enn i dag blir åpne. Dette kan anses som en trussel, men det er egentlig en gylden

mulighet til å heve statusen og relevansen til arkivet.

Åpne data og arkivet – en ny hverdag
Økt digitalisering og gjenbruk av data er viktige stikkord
når vi snakker om åpne data. Disse legger til rette for den
nye digitale økonomien som er basert på Internett -
teknologier og det forventes å resultere i nye markeds -
muligheter. Dette kan ha stor økonomisk innvirkning på
tvers av flere sektorer. Økt digitalisering og publisering
kan også bli brukt i et demokratiperspektiv der inn -
byggere får innsyn i mer informasjon om hvordan
samfunnet de er del av, fungerer.
Har dette egentlig noe med arkivdata å gjøre? Ja!

Kommunens arkiv er en skattkiste av informasjon, der vi
kan spore hvordan og hvorfor kommunen har utviklet
seg. Bare ved å se på materialet som ligger i utvalgs -
behandlingene, innser vi hvor viktig arkivet er. I demo -
kratiet er arkivet rett og slett uunnværlig.
Difi definerer åpne data på denne måten: «Åpne data

er strukturert informasjon som er gjort tilgjengelige slik
at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske.
Dataene må også ha en åpen lisens slik at de enkelt kan
viderebrukes av alle som vil».
Figuren viser åpne værdata generert fra yr.no. Figur 1

(a) viser data (kodet i XML) som i utgangspunktet er ment
for maskiner, men som også fint kan leses av et
menneske. Det er dette vi mener når vi sier at det kan
«tolkes av maskin og menneske», men det er den grafiske
framstillingen av de samme dataene i Figur 1 (b) som
mennesker vil helst forholde seg til.

Når vi snakker om åpne data så ønsker vi en tilsvarende

tilnærming til data i de kommunale arkivene, selv om
formen foreløpig er uavklart og noe vi må jobbe med.
Arkivene er en av de siste bastionene av lukkede data -
kilder. Denne datakilden som består av så mange doku -
menter og metadata som er unntatt offentligheten, blir
fort en silo som ikke kan eller vil dele noe informasjon
med noen. Over tid har arkivet utviklet seg til å være en
lukket og hemmelig kilde. Det er mange som ikke forstår
omfanget av hva kommunene har av data, men bare
mener at arkivene må åpne seg. Utenfra kan det opp -
fattes som at arkivene har en veldig konservativ holdning
til informasjonsdeling. Det er et sterkt ønske om fri -
gjøring av data. Mange begynner å bli utålmodige. 
Dette kan skyldes en av tolkningene av hovedregelen i
offentlighetsloven som gir rett til innsyn i offentlige
dokumenter, men det kan også være at man ikke forstår
hva forvaltningen egentlig gjør.

Men selv om arkivene har et behov for å beskytte
informasjonen de forvalter, betyr det ikke nødvendigvis 
at de må forbli lukket. De kan åpne seg mer enn det de
gjør i dag og legge til rette for mer automatisert
prosessering og aggregering av data. På SSBs nettsider
kan vi enkelt kartlegge utviklingen av antall anmeldte
voldtekter i Norge de siste årene. Datakilden her er
utvilsomt personsensitiv, men kan likevel brukes til å
fortelle noe om samfunnsutviklingen. Og her ligger
nøkkelen til hvordan arkivenes data kan bli gradvis 
mer åpne på arkivenes betingelser.

Figur 1: Eksempler på åpne data
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De fleste saks- og arkivsystemer fungerer som en data -
kilde når de publiserer elektronisk postjournal, der et
dokument og en person som er i kontakt med for valtingen
er identifisert. Det er vanskelig å betegne dette som en
åpen datakilde fordi dataene ikke er i et maskin lesbart
format og bruken av identifikatorer er låst til en bestemt
kontekst. Informasjonen er ofte låst i en PDFfil og lar seg
dårlig håndteres av en datamaskin. Likevel: Hvis alle
postjournaler hadde vært publisert i maskinlesbar form,
ville noen være forskrekket over tanken på at det vil være
mulig å laste ned og indeksere disse dataene uavhengig av
kommunens nettsider. Mange borgere som er i kontakt
med kommunen er kanskje ikke klar over funksjonen til
postjournal og kan bli overrasket at korrespondansen blir
loggført på denne måten. Men postjournal er et verktøy
som brukes i et åpent og demokratisk samfunn. Det er
også mulig at et større gjenbruk av kommunens data vil
resultere i et økt bruk av «retten til å bli glemt».

Postjournal er kun et verktøy for å gi innbyggerne en
mulighet til å finne informasjon, og på et overordnet nivå
kan praktisering av offentlighetsloven anses som en type
«pull»tilnærming. Det er opp til innbyggerne å orientere
seg om hvilken informasjon som finnes og selv søke den
opp. Åpne data handler egentlig om en helt ny måte å
tenke offentlighetsloven på. Det er mer en «push» -

tilnærming der kommunen publiserer alt som ikke er
unntatt offentligheten som rådata, og innbyggerne kan
bruke dataene som de vil.
Det er flere kommuner som allerede jobber på denne

måten og publiserer offentlige dokumenter rett på web.
Denne tilnærmingen betinger at saksbehandler og arkiv -
tjenesten er nøye med offentlighetsvurderinger, noe som
kan øke arbeidsmengden for en allerede presset arkiv -
tjeneste.

Forvaltningen vil gradvis være nødt til å legge om fra
«pull» til «push» for bedre formidling av innholdet i
arkivene. I overgangen kan vi få noen ubehagelige over -
raskelser der data som egentlig ikke skulle ha kommet ut,
kommer på avveie. Når dataene først er på Internett, kan
det være vanskelig å hindre videre distribusjon.
Utviklingen mot økt åpenhet vil komme, og presset vil bli
større. Spørsmålet er egentlig om fagfeltet ønsker å ta en
ledende rolle i utviklingen eller vente til det blir lovpålagt.
Mitt svar er at fagfeltet må ta den ledende rollen og bruke
sin fagkompetanse til å avgjøre hvilken informasjon som
skal slippes fri.
Åpne arkivdata kan bety mye for samfunnet. De vil være

en kilde til den digitale økonomien, men også viktig for et
åpent demokrati. Det ligger uante muligheter når de siste
skattkistene åpnes. •
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DRAMMEN BYARKIV 
TEKST: TOM ODDBY

Høsten 2013 og vinteren 2014 opplevde Drammen kommune sin mest medieomtalte sak på mange

år. Påstander om hemmelighold av informasjon og dokumenter, brudd på journalføringsbestem -

melsene, en ordfører som løy, og flere klagesaker til Fylkesmannen for brudd på innsynsbestem -

melsene var noen av ingrediensene i det som ble kjent som First Housesaken. Og som også

involverte en eksstatsråd og flere nåværende statsråder. Saken utfordret kommunens arkiv og

innsynsregime, førte til en opphetet politisk debatt med påfølgende folkemøte om kommunens

åpenhets og innsynspolitikk, samt la grunnlaget for en politisk sak til bystyret om praktisering av

åpenhet og innsyn. 

Da First Housesaken eksploderte i media oktober 2013 
tok det ikke lang tid før kommunens arkivansvarlig ble
involvert. Fordi saken i utgangspunktet handlet om
manglende journalføring av epost fikk byarkivaren opp -
følgingsansvaret, og gjennom høsten 2013 og vinteren
2014 var byarkivaren kommunens hovedsaks behandler og
kontaktperson, og var den som koordi nerte og håndterte
arbeidet og henvendelsene i saken, internt og eksternt så
vel som politisk og administrativt. 
I etterkant har First Housesaken ført til at Kontroll -

utvalget har bedt om ekstern granskning i to omganger
av selve saken, samt at Kontrollutvalget på bakgrunn av
First Housesaken har bedt om en generell forvaltnings -
revisjon av «dokumenthåndtering« i kommunen (fore -
ligger vinteren 2015).  
Denne artikkelen tar for seg kommunens erfaringer

med First Housesaken knyttet til utfordringer og
problemer rundt journalføring, åpenhet og innsyn. 
De som er interessert i å få tilsendt kommunens rutiner,
veiledninger, maler etc knyttet til åpenhet og innsyn 
kan sende en epost til artikkelforfatteren på
tomodd@drmk.no

NYTT SYKEHUS I DRAMMEN OG FIRST HOUSE

Bystyret i Drammen vedtok høsten 2012 å iverksette en
handlingsplan for å sikre at nytt sykehus i Vestre Viken HF
ble lokalisert til Drammen. Tomtealternativer i flere av
nabokommunene var den gang vurdert som mer aktuelle
enn Drammen, og det var politisk enighet om at man
trengte hjelp for å sikre at Drammen ble et reelt alternativ
når beslutningen om lokalisering av nytt sykehus skulle tas.
For å følge opp vedtaket i bystyret engasjerte råd mannen
i april 2013 konsulentselskapet First House. Blant råd -

giverne i First House var tidligere statsråd Bjarne Håkon
Hansen og Sylvi Listhaug, som høsten 2013 ble lands -
bruksminister. Begge disse to arbeidet aktivt for å bistå
Drammen kommune i prosessen med sykehus lokalisering. 

PRESSEN BEGYNNER Å GRAVE

I begynnelsen av oktober 2013 ba Drammens Tidende om
innsyn i alle dokumenter angående kommunens kontakt
med First House. Avisen ønsket bl.a. å vite hvordan
pengene som bystyret hadde bevilget til sykehusprosessen
ble brukt, og hva som ble tatt opp i møtene. Det ble da
gitt innsyn i kommunens avtale med First House, anbuds -
dokumentene og noen eposter som ikke var journalført.
Samtidig uttalte rådmannen at det ikke fantes flere
dokumenter i saken, noe ordfører også informerte om i 
et formannskapsmøte. 
En uke senere var det klart at det fantes mange flere

dokumenter i saken. Da ble det kjent at kommunen satt
på ytterligere 64 eposter, og som ble lagt frem etter
gjentatte purringer fra Drammens Tidende. Ordfører ble
anklaget for løgn av gruppeleder for det største opposi -
sjonspartiet, og la skylden på rådmannen for manglende
informasjon – som på sin side måtte beklage at ordfører
var feilinformert. Skandalen var et faktum. Noen dager
senere avsluttet ordfører rådgivningsavtalen med First
House. 
I de nærmeste dagene og ukene var First Housesaken

nærmest daglig førstesidestoff med påstander om brudd
på journalføringsbestemmelsene og innsynsretten, samt
hemmelighold av både dokumenter og informasjon som
gjaldt kontakten mellom First House og kommunen. Etter
hvert koblet rikspressen seg på, og saken omtaltes bredt i
nasjonale medier  særlig etter at Sylvi Listhaug ble utnevnt

First Housesaken: 
Åpenhet og innsyn i Drammen kommune
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til landbruksminister,
og det ble også en
offentlig debatt rundt
hennes kundeliste i
First House. 
I månedsskiftet

oktober/november
fikk Drammens
Tidende avslag om
innsyn i to konkrete
dokumenter som var
vedlegg til noen av de
64 epostene som er
omtalt i avsnittene
over. Avisen klaget til
Fylkesmannen, som ga
avisen medhold – og
dermed var de to siste
dokumentene i saken
offentliggjort.
Oppslaget i
Drammens Tidende
lød ikke overraskende
slik: «Må frigi
hemmelig First
Houseplan». Avisen
drev omfattende
gravejournalistikk, og
utfordret kommunen
ifht måten å kommunisere på, samt
journalføringsbestemmelsene. Ett av spørsmålene gjaldt
for eksempel hvordan planlagte møter ble avlyst, og der
kommunen måtte vurdere om konkrete sms’er sendt
mellom rådmannen og en av rådgiverne i First House var
journalpliktig og/eller arkivpliktig.  

HADDE DRAMMEN KOMMUNE GODE NOK RUTINER FOR

JOURNALFØRING AV EPOST? 

Det som utløste den massive pressedekningen av saken var
de før omtalte 64 epostene, og der kommunen etter
pressens mening hadde brutt journalføringsplikten. Til
flere av disse epostene fulgte det med vedlegg, og som
kommunen nektet innsyn i med hjemmel i offentleglova.
Alle epostene ble – når de ble kjent for arkivtjenesten,
vurdert på nytt i forhold til journalføringsplikten, og selv
om noen av epostene da ble vurdert til å være tvilstilfeller,
var konklusjonen at det ikke var journalføringsplikt for
noen av de 64 epostene samt vedleggene. Kommunen
mente at pressen tok feil – men inntrykket av en kom -
mune som ikke hadde kontroll med journalføringen
hadde allikevel festet seg. Spørsmål til ordfører fra andre

politikere underbygget
at det var en gjengs
oppfatning at kom -
munen hadde brutt
loven. En av gruppe -
lederne i bys tyret
uttalte resignert til
Drammens Tidende at
«Dette synes jeg er
veldig dumt. Det er
ikke slik vi skal ha det.
Nå må vi få mer kunn -
skap og ta lærdom av
dette».
Jeg vil tro at enhver

kommune  eller offent -
lig etat, sliter med å
praktisere korrekt
journalføring av epost.
Det var ikke rutiner
eller opplæring som
manglet i Drammen
kommune, men
organisasjonen manglet
fokus på hvordan
eposter skulle hånd -
teres i praksis, og ikke
alle saksbehand lere og
ledere var like gode på

dette. Selv om kommunen konkluderte med at det ikke
var journalføringsplikt på de omtalte epostene ble
allikevel alt journalført i etterkant. Dette gjorde vi blant
annet for å vise politikerne, pressen og andre at vi tok
saken på alvor. 
Når saken stod på som verst var det nødvendig å inn -

kalle alle saksbehandlerne i rådmannens stab til opp -
friskning av rutinene for journalføring av epost. Et av
rådene som ble gitt var at i saker med stor medieinteresse
er det klokt å vurdere journalføring av eposter selv om det
ikke er journalføringsplikt etter arkivforskriften. Kort tid
før First Housesaken ble kjent hadde vi innført en egen
epostmodul i sak og arkivsystemet, som gjorde at alle
ansatte hadde mulighet til å journalføre egne eposter.
Ikke alle hadde tatt i bruk denne modulen, men dette ble
betydelig skjerpet som følge av First Housesaken. Jeg
velger å tro at denne saken skremte de fleste saks -
behandlere og ledere, som ikke hadde lyst til å måtte
erkjenne at man hadde slurvet med journalføring.
Hensikten var uansett oppnådd – å få en bedre praksis 
når det gjaldt journalføring av epost.   
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HVA MENTE KOMMUNEREVISJONEN OM KOMMUNENS

HÅNDTERING AV SAKEN?

Det er aldri hyggelig å bli gransket, og særlig ikke i en sak
som har vært mye medieomtalt. Men samtidig er en slik
granskning positiv fordi den bringer oss videre, enten den
avdekker feil eller ikke. I den første granskningsrapporten
var det to forhold som Kommunerevisjonen ønsket å
vurdere: 1) har kommunen innrettet seg i samsvar med
arkivlov og forskrift, og 2) har kommunen brutt enkelt -
bestemmelser i lov og forskrift. Kommunen ble i denne
rapporten «frikjent» på begge punkter. 
Kontrollutvalget var imidlertid ikke fornøyd med den

første granskningsrapporten, og ba Kommunerevisjonen
om å lage en tilleggsrapport. I denne rapporten hadde
Kommunerevisjonen bedt om en ekstern vurdering fra KS
Advokatene blant annet angående journalføringsplikten
for epostene og vedleggene. Her ble det konkludert med
at det var journalføringsplikt for tilsammen syv eposter og
vedlegg: «Samtlige eposter må […] og følgelig gjenstand
for saksbehandling. Epostene må videre anses som
dokumentasjonsverdige […]». KS Advokatene hadde gjort
en annen vurdering enn kommunen, og følgelig kommet
frem til en annen konklusjon. 
Kommunerevisjonen fant også grunn til å kritisere for -

sinket journalføring: «Hensikten med journalføring er å gi
offentligheten mulighet for innsyn og spørsmål. Det er
åpenbart at en del eposter i denne saken er journalført for
sent. I noen tilfeller hele seks måneder etter at
korrespondansen fant sted. Offentlighetens behov for å
kunne vurdere om det skal bes om innsyn er derfor ikke
godt nok ivaretatt.» 

PÅSTANDER OM HEMMELIG -

HOLD OG MANGEL PÅ ÅPEN -

HETSKULTUR

Etter hvert som flere detaljer i
saken ble kjent i media kom
det påstander om hemmelig -
hold og mangel på åpenhet.
Det var ikke bare pressen som
reagerte på saken, men også
svært mange bystyre -
politikere var sjokkert over
mangel på informasjon til
bystyret, og ga uttrykk for 
at de ikke kjente til saken
annet enn det som hadde
fremkom met i pressen. Selv

ordførers eget parti var sterkt kritisk til håndteringen, og
gikk til det meget oppsiktsvekkende skritt å kreve at
ordfører beklaget. Kritikken gikk særlig på at samtalene
og møtene med First House ble holdt i et lukket rom med
kun ordfører, rådmann og First House til stede, og uten at
det ble ført referat eller informert videre om det som
skjedde. Det ble bl.a. stilt spørsmål om kom munen hadde
brutt referatplikten i forvaltningsloven, noe som senere
ble avvist av Fylkesmannen. 
Mangelen på informasjon i saken  kombinert med at

kommunen tilsynelatende ikke hadde kontroll på journal -
føringen sin og at flere sentrale dokumenter var unntatt
offentlighet, førte til at det dannet seg et inntrykk av
Drammen ikke hadde en god nok åpenhetskultur. Det ble
derfor fort et tverrpolitisk krav om at rådmannen skulle
legge frem en bystyresak om nettopp åpenhet og innsyn. 
Mot slutten av november måtte ordfører gi bystyret en

redegjørelse for hele saken. Redegjørelsen dreide seg om
fire forhold: 1) Saken oversendes kontrollutvalget for
vurdering, 2) Drammen kommune anmoder Fylkesmannen
om møte om saken for å sikre felles forståelse og fremtidig
praksis, 3) Rådmannen foretar en gjennomgang av rutiner
og praksis, herunder kompetanseutvikling i alle relevante
ledd i organisasjonen, 4) Sak om åpenhet fremmes som
planlagt. 
Ut over vinteren stilnet kritikken noe, men det var

allikevel svært god oppslutning og høy temperatur på
folkemøtet om åpenhet og innsyn som ble holdt på
Drammensbiblioteket 12. mars. Her deltok både ordfører
og rådmann, rikspolitikere, pressefolk og andre.
Drammens Tidende beskrev på folkemøtet at journa listene
møtte en fryktkultur blant kommunens ansatte, der man
ble innkalt på teppet til leder hvis man uttalte seg kritisk
om kommunen til journalister. 

Faksimile fra Drammens Tidende
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HVA HAR DRAMMEN KOMMUNE GJORT FOR Å BLI BEDRE?

Som nevnt innledningsvis i artikkelen så ble det utpekt
en koordinator for åpenhet og innsyn, og dette var nok
et klokt grep internt og eksternt. Håndteringen skjedde
ett sted og av en person, og jeg tror at for arkivfaget sin
del så var det bra at det var kommunens arkivansvarlig
som fikk dette ansvaret. Dette førte til at arkiv fikk et
mye større fokus i oppfølgingen enn hva det kunne ha
fått. Helt konkret har dette blant annet ført til at
kommunen nå jobber med innføring av nytt sak og
arkivsystem, og at det er vilje til å satse penger og
ressurser på nytt system (det er bevilget 1 million kroner
til et forprosjekt). Rådmannen og hans ledergruppe har
dessuten fått større forståelse for viktigheten av arkiv. 
I en organisasjon med nærmere 4500 ansatte er dette
viktige styringssignaler.   
Opplæring av alle ledere og saksbehandlere i kom -

mune  organisasjonen var det viktigste tiltaket som ble
gjennom ført. Vinteren 2014 var 400 ansatte på
obligatorisk kurs i arkiv, åpenhet og innsyn. Også for -
mann skapet møtte opp på et av kursene. Kurset ble
planlagt og gjennomført med interne krefter (kommune -
advokaten og byarkivet), men vi gjorde et grep som jeg
tror var bra – vi inviterte nemlig Drammens Tidende til å
snakke om pressens syn på offentlighet. Det fungerte
bra, og Drammens Tidende selv var veldig fornøyd over 
å kunne bidra til at kommunen skulle bli bedre på dette
området. 

Alle rutiner og veiledninger som gjaldt arkiv og
journal føring, innsynsbegjæringer etc ble oppdatert og
en del rutiner måtte også lages fra bunnen av – bl.a.
maler for saksbehandling av innsynsbegjæringer. Vi laget
også en åpenhetsportal på intranett, der all relevant
informasjon nå ligger søkbart. Tidligere hadde vi ingen
rutiner for journalføring av innsynsbegjæringer – disse
ble stort sett ekspedert av arkivtjenesten og sendt ut via
epost, noe som for så vidt fungerte bra i praksis. First
Housesaken førte til at vi måtte finne andre løsninger, og
vi fikk laget et skjema på nett som ble integrert mot sak
og arkiv systemet, og der alle innsynsbegjæringene nå
automatisk blir journalført. Alle virksomhetslederne i
kommunen har nå et direkte opp følgingsa nsvar for
innsynsbegjæringer som krever saks behandling, og ble
derfor «tvunget» til å ta i bruk sak og arkivsystemet.

Tidligere var nok holdningen til sak og arkivsystemet
blant virksomhets lederne at dette var noe sekretærene
og merkantilt personale drev med. I dag blir sak og
arkivsystemet tatt mer på alvor, ikke minst fordi
svarfristen på slike innsyns begjæringer er meget kort, 
13 dager. 
18. mars 2014 ble bystyresaken om åpenhet og innsyn

lagt frem. Byarkivaren var saksbehandler, og hadde
derfor muligheter til å få frem arkivperspektivet i saks -
komplekset. Det viktigste i denne forbindelse var at det
fremkom i saken at kommunens sak og arkivsystem ikke
var bra nok, og burde skiftes ut: «En av de viktigste
ITsystemene i kommunen er sak og arkivsystemet. Her blir
saksdokumenter journalført og fra dette systemet produ -
seres også postlisten. Et godt og effektiv sak og arkiv -
system er viktig for å få til en god dokument forvaltning.
Kommunens sak – og arkivsystem kan ikke lenger betrak -
tes som et godt og effektivt system. Systemet vil bli vur -
dert med tanke på oppgradering, eventuelt utskifting.»
Samtidig er dette en av de ytterst få sakene der arkiv -
spørsmål konkret har vært gjenstand for politisk
behandling, og jeg opplever dette som meget positivt.
Selv om utgangspunktet var en svært kjedelig sak for
kommunen. 

En åpen kommune er viktig for å sikre innbyggerne
rettssikkerhet, demokratisk medvirkning og kontroll og
etterprøvbarhet i forhold til hva kommunen bruker
fellesskapets midler til. Drammen kommune ønsker å
være en mest mulig åpen kommune, og det jobbes på
alle nivåer for å nå dette målet og for stadig å bli bedre.
Retten til innsyn er lovfestet og kommunen må derfor
legge til rette for at innbyggere, media og andre i størst
mulig utstrekning gis anledning til å benytte seg av
denne retten. En viktig forutsetning for å kunne legge til
rette for en åpen kom mune er at journalføringsplikten
overholdes på alle plan, og at kommunen har gode nok
systemer for å håndtere dette. 

I prosessen har vi vært opptatt av følgende: 
1) ansvarliggjøre lederne og saksbehandlerne på deres
oppgaver, 
2) arkivtjenesten må være pinlig nøyaktig i sitt arbeid, 
3) både ledere og saksbehandlere har et personlig ansvar
for å få arkivert og journalført eposter, 
4) alle innsynsbegjæringer skal journalføres. •
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Man holder seg ikke med arkiv fordi det er moro. Men ut
fra et behov for å oppbevare dokumentasjon som blir til
som ledd i virksomheten, dvs. dokument eller andre former
for virksomhetsspesifikk informasjon som mottas eller
produseres som ledd i virksomheten og som samles syste -
matisk som resultat av denne virksomheten. Gitt dette kan
begrepet arkiv defineres både som en organisasjon
(Arkivverket, KAI-institusjoner, m.m.), et sted/lokale
(spesialrom for arkiv, bortsettingsarkiv, arkivskap, m.m.)
eller et system (arkivnøkkel, sakarkivsystem, fagsystem).
Men vi tar et raskt skritt lenger tilbake i tid for å trekke

opp de lange arkivfaglige linjer. Ordet arkiv stammer fra
gresk ἀρχεῖον (archeíon) og viste til bygningen hvor
styresmaktene i de greske bystater (polis) oppbevarte
dokumenter. Arkiv er og har altså alltid vært bærer av
skriftlig samtidsdokumentasjon i den europeiske kultur -
krets like fra antikken og fram til i dag. I middel alderen
bar kirken og klostervesenet mye av arkiv tradisjonen fra
antikken videre. Senere ble fyrstehus og nasjonalstater
aktører som videreførte tradisjonen fram mot våre dager.
Etter som nasjonalstatene vokste fram fikk vi altså nasjo -
nale arkivinstitusjoner som har brakt arkivtradisjonen fram
mot det mangfoldet av arkiv institusjoner vi har i dag.
Riksarkivet i Norge ble f.eks. etablert i 1817 og IKA
Rogaland i 1976. Disse eksemplene er det vi i dag kaller
arkivdepotinstitusjoner – eller de bevaringsverdige
dokumentenes «himmel».
I middelalderen oppsto begrepet: Limbo (også limbus,

latin grense, utkant) som betyr mellomtilstand eller
tilstand av lammelse. Begrepet oppsto som en del av en
teologisk læreoppfatning i den katolske kirke som forsøkte
å forklare «den mellomtilstand [som] sjeler fra gode
mennesker som døde før Jesu oppstandelse befant seg i
inntil Jesus for ned til dødsriket og forløste sjelene der 

(de som var i «fedrenes limbo»), og den permanente
tilstand til sjeler fra udøpte spedbarn (uskyldige, men ikke
fridd fra arvesynd). Thomas Aquinas anså limbo som en
barm hjertig hetsgjerning for spedbarn som døde før man
rakk å døpe dem. Den ble forstått som en tilstand uten
smerte, men samtidig uten gudsnærhet. Denne lære -
oppfatning ble imidlertid aldri dogmatisert, og har derfor
ikke inngått som offisiell katolsk lære». 1) Begrepet belyses
og drøftes også litterært i senmiddelalderen/ renessansen i
det betydelige litterære verket La Divina Commedia (Den
gudommelige komedie) av Dante Alighieri. 2)Her er det
skjærsilden som beskrives som denne limbo eller mellom -
tilstand mellom himmel og helvete.
Hva har alt dette med eArkiv og fagsystem å gjøre?

Stikkordet er mellomtilstand. Arkivdanning skjer i dag ofte
i en limbo eller for å være mer presis en mellomtilstand
mellom papirarkiv og elektronisk arkiv. For fagsystem
brukt de siste tiårene er denne tilstanden ofte preget av en
slags handlingslammelse i påvente av at slike elektroniske
fagsystem som har vært brukt i saksbehandling, ofte i
interaksjon mot et papirarkiv, også skal oppnå den ære å
få tre inn i «arkivenes himmel/paradis» (les: arkivdepot)
eller dømmes til «inferno» (dokumentenes helvete hvor de
brennes/kasseres/slettes), slik vi allerede i mange sammen -
henger har definert for papirarkiv disse systemene har
vært brukt i interaksjon med. Dette gjelder f.eks. fag -
systemer brukt i barneverntjenesten, PP-tjenesten,
sosialtjenesten, skole, barnehage, flyktningtjeneste, m.m.
Et komplett arkiv etter en virksomhet er og vil alltid

være en viktig samtidsytring, en levning som via sin
primære og sekundære kildeverdi  3) kan gi viktige
nyanser om den samtid arkivet ble skapt i. Det være seg
om arkivet er på steintavler, papyrus, pergament, papir
eller er i digital form med utspring i en database. Det er

IKA ROGALAND
TEKST: S IGVE ESPE LAND

Denne artikkelen danner grunnlag for et foredrag undertegnede holdt på en KDRS samling i

Trondheim 12. - 13. november 2014. Artikkelen er et forsøk på å løfte blikket og kaste litt lys ut

over følgende problemstilling: Hvorfor bør elektroniske fagsystem brukt i saksbehandling i

kommunal sektor fra slutten av 1980- tallet og fram til i dag bevares i digital form også etter at

de er avsluttet? Dette dreier seg om ulike proprietære fagsystem som vanligvis har hatt

interaksjon med et objekt/klient-ordnet papirarkiv, og som ofte er brukt i sektorspesifikk

saksbehandling i kommuner.

Hvorfor fagsystem bør bevares
elektronisk - også!
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derfor viktig å være klar over hva et komplett arkiv er i
hvert enkelt tilfelle.
Arkivfaglig er vi altså i en limbo i vår samtid. Fra slutten

av 1980-tallet og fram til i dag har viktige arkiv, bl.a. i
kommunal sektor, i økende grad blitt dannet i spennet
mellom den framvoksende og stadig mer dominerende
datateknologien og tradisjonell arkivering på papir. Etter
som datateknologien har evnet å håndtere og automa -
tisere stadig mer informasjon, kan vi med stor sann -
synlighet trekke den slutningen at det i økende grad blir
liggende informasjon i slike proprietære fagsystem som
ikke blir tatt ut på papir. Denne arkivfaglig limboen må
derfor betraktes som en brytningstid. Vi er på vei over i 
en ny måte å arkivere på – den full elektroniske.

Dette reiser mange spørsmål:
• Bevarer vi hele arkivet etter en virksomhet/et 

fagområde hvis vi bare bevarer papirarkivet? 
- Undertegnede mener NEI, fordi vi taper mye 
register data knyttet til f.eks. et klientforhold hvis vi 
ikke bevarer data fra det tilhørende fagsystemet også.

• Hva ligger egentlig i fagsystemet/datasystemet? 
- I fagsystemet ligger det ofte fagspesifikke metadata 
knyttet til den saksbehandlingen som systemet ble 
brukt til. Det være seg funksjonalitet for post -
registrering, oppkobling til fulltekstdokument skapt i 
systemet (kopibok funksjonalitet). Notater gjort i 
saksbehandlingen som ikke blir skrevet ut (tabellarisk 
lagrede notater) og registrering av andre viktige 
informasjoner knyttet til f.eks. klientbehandling. EPJ-
funksjonalitet i pleie- og omsorgsystemer er dette satt 
på spissen. EPJ betyr Elektronisk Pasient Journal og er 
den ene halvparten av et pleie- og omsorg system. 
Den andre halvparten går på saksbehandling og 
dokumentforvaltning og blir i økende grad i dag fanget
opp av NOARK-kjerner som kobles opp mot slike 
system. EPJ er pasientdelen av slike system med bl.a. et 
vell av helseopplysninger.

• Kan framtidig tolkning av et saksforhold bli alvorlig 
fordreid fordi vi ikke bevarte data fra et fagsystem som 
ble brukt i interaksjon med et papirarkiv? 
- Undertegnede mener at svaret absolutt er JA på dette 
spørsmålet. Dette fordi det ligger så mye støtte 
informasjon i mange fagsystem at vi klart kan risikere 
feiltolkning i framtidige innsynsaker hvis vi utelater 
denne typen metadata.

Hvordan er så lovverket på dette området?
I et notat som Børge Strand ved IKA Øst skrev 6.10.2014 til
SAMDOK prosjektet - oppgave 2: «Digitalt skapt materiale
i kommunal sektor – kartlegging» sier han:

Det er dessverre en utbredt misforståelse at fagsystemer,
registre og databaser nødvendigvis lagrer «dokumenter» i
betydningen «A-4-ark med ustrukturert  tekst»,  eksempel -
vis slik man finner i brev, e-postmeldinger etc., og at
bevaringsproblematikken kan løses ved å ta utskrifter av
«dokumentene». Men et dokument i Arkivlovens forstand
(§ 2, bokstav a) er «ei logisk avgrensa informasjonsmengd
som er lagra på eit medium for seinare lesing, lyding,
framsyning eller overføring».  Denne definisjonen dekker
også strukturert informasjon som er typisk for fagsystemer
-der informasjonen er lagret i tabeller, kolonner og rader.
En enkelt rad i en databasetabell – for eksempel en klient -
tabell i et barnevernsystem –vil inneholde opplysninger om
en barnevernklient av typen fødsels nummer, familie -
nummer for foresatte, initialer for saksbehandler, fars
inntekt, mors inntekt, kode for fødeland, postnummer for
bosted etc. – alt i hver sine felt på raden. Dette er typisk
«ei logisk avgrensa informasjon mengd», men i strukturert
form. En rad kan fort inneholde titalls felt, og en tabell
kan inneholde et meget stort antall rader (hovedtabellen 
i Det Sentrale Folkeregister inneholder 8,9 millioner rader,
dvs. personer, per 2012).
Dette er en presis, god og treffende beskrivelse som

setter problemstillingen i riktig perspektiv. Det er ikke nok
å bare bevare papirarkivet etter spesifikke fagområder
hvor saksbehandlingen har dannet dokumentasjon i spen -
net mellom et papirarkiv og et fagsystem.
Man skal heller ikke glemme at i arkivforskriften §3-20

pkt. e og f heter det:
Dersom ikkje Riksarkivaren fastset noko anna, skal
følgjande materiale alltid bevarast: [...]
e) journalar, medrekna journaldatabasar, og 

journalregister,
f) alle andre former for register og hjelpemiddel som kan 

brukast til framfinning, t.d. arkivnøklar som organet har
brukt, [...]

Klipp fra noen brukermanualer bevart i arkivpakker ved 
IKA Rogaland
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Mange fagsystem har funksjonalitet for registrering av
post. Dette betyr at de klart skal bevares. Mange fag -
system kan i tillegg fungere som et «register og hjelpe -
middel» for senere framfinning i og forståelse av
informasjonen som f.eks. ligger i et klientarkiv etter
barnevernet. Det vil bl.a. si oversikt over alle klienter og
metadata knyttet til disse brukt i den saksbehandlingen
som systemet støttet. Med andre ord metadata som går
langt ut over de relativt snevre rammer som en post -
journal funksjon har. I disse bestemmelsene i arkiv -
forskriften står begrepet register svært sentralt. 

Hva er så et register? 
I det følgende skal vi gi to arkiv faglige definisjoner som er
gitt i perioden fra slutten av 1980-tallet og fram mot i dag.
I boka: Arkivdanning – Veiledning i arkivarbeid utgitt i

1987 definerer Jørgen H. Martinsen begrepet register slik:
«Fortegnelse over enheter som f.eks. emner og navn,
innført etter ett prinsipp og i regelen rekkeordnet
systematisk». Dette er en definisjon som speiler den arkiv -
faglige forståelsen av dette begrepet den gangen på
slutten av 1980-tallet. Det er en papirbasert definisjon
som ikke tar hensyn til den den IT-teknologiske utviklinga
som den gang var i sin spede begynnelse på arkiv -
området.
I år 2000 kom Ivar Fonnes med en ny definisjon på

begrepet register i boka: Arkivhåndboken for offentlig
forvaltning. Her defineres register på følgende måte:
«Systematisk oppstilling av opplysninger. Oppstillingen er
vanligvis i tabellform, slik at de ulike typer opplysninger
står i hver sin kolonne, mens de enheter opplysningene
gjelder står på hver sin linje». Han utvider også defini -
sjonen med begrepet registermateriale som han
definerer på følgende måte: «Materiale som består av 
ett eller flere register. Elektronisk registermateriale er
vanligvis det samme som databaser». Her har vi endelig
en definisjon som tar hensyn til det teknologiske
gjennombruddet som IT-teknologi representerer i
arkivfaget.
Gitt dette bør derfor fagsystem generelt og spesielt

slike som er brukt i interaksjon med et papirarkiv
bevaringsvurderes. Er systemet brukt i kommunal sektor
skal bevaringsvurderingen gjøres iht. «Bevarings- og
kassasjonsbestemmelser for fylkeskommunale og
kommunale arkiv skapt etter 1950» 4). En slik bevarings -
vurdering bør selvsagt ligge i arkivplanen så lenge
systemet er i produksjon slik at komplette arkiv kan bli
bevart når arkivet en gang avsluttes, dvs. papirarkivet
med tilhørende register.
Vi skal gi et eksempel. Fram til ganske nylig brukte

mange kommuner i Norge et system som heter BVPro.

Dette var et system som i sin tid ble utviklet av selskapet
HiaData AS i Molde. I 2004 ble HiaData oppkjøpt av
Visma AS. Dette systemet ble brukt til saksbehandling i
barneverntjenesten i interaksjon mot et objektordnet
papirarkiv i svært mange kommuner.

I bevaringsbestemmelsene heter det følgende i §4-12 om
dokumentasjon som skal bevares knyttet til enkeltindivid
i barnevernet:
• Bekymringsmeldinger hos barnevernstjenesten, 

uansett om meldingene fører til sak eller blir henlagt
• Saker om forebyggende virksomhet
• Samarbeid med andre deler av forvaltningen, inkl. 

individuell plan og rapporter som danner grunnlag for 
beslutninger om enkeltbarn

• Saker knyttet til særlige tiltak i henhold til 
barnevernsloven, inkl. undersøkelser av 
bekymringsmeldinger, utredninger, saksbehandling, 
tiltak og oppfølging av tiltak

• Tilsynssaker der kommunen har medansvar

Dette betyr egentlig at det meste som angår enkeltbarn
skal bevares i barnevernsaker. Det er også helt klart at det
blir enklere å søke i denne typen arkivmateriale når
meta data blir bevart i registerform i form av uttrekk fra
den databasen som dataene lå i da systemet var i
produksjon. Vi må altså ta uttrekk av data fra fagsystem
som dette og lage arkivpakker fordi de er register knyttet
til et fagområde som det foreligger bevaringsbestem -
melser for. Dette forholdet styrkes også av det faktum at
vi i konkret bevaringsarbeid ofte ser at saksbehandlere
har lagt merknader og notater om klient inn i fagsystem
brukt i barnevernet. Dette er merknader eller notater
som ligger som tabellariske data og som ikke blir skrevet
ut på papir. Liknende vurderinger må klart gjøres for
fagsystem brukt på andre fagområder i offentlig sektor.

Ut over dette ligger det viktige bestemmelser knyttet til
bevaring av fagsystem som har blitt brukt og brukes saks -
behandling i §§ 2-13 og 2-14 i Forskrift om offentlege
arkiv.
I § 2-13. «Elektroniske saksdokument» heter det:

«Saksdokument i offentlege arkiv kan lagrast elektronisk.
Ein føresetnad for slik lagring er at det blir nytta fullgode
system, rutinar, dokumentlagringsformat og
lagringsmedium som er godkjende av Riksarkivaren
gjennom generelle føresegner eller enkeltvedtak.
Riksarkivaren kan fastsetje at visse typar arkivmateriale
også skal arkiverast på papir. Både den elektroniske og
ein eventuell papirbasert versjon av dokumenta kjem inn
under reglane i kap. V om behandling av eldre og
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avslutta arkiv. Riksarkivaren kan fastsetje at anten begge
versjonane eller berre den eine skal avleverast til arkiv -
depot».
Dette er en bestemmelse som først og fremst er rettet

inn mot fulltekstdokument som f.eks. er produsert via et
fagsystem. Paragrafen åpner for at slike dokument kan
lagres elektronisk. Finnes de både på papir og i elektronisk
form skal de i utgangspunktet bevares i begge format.
Men paragrafen har også en formulering som kan bidra 
til den limboen som vi har beskrevet ovenfor. I siste ledd
heter det: « Riksarkivaren kan fastsetje at anten begge
versjonane eller berre den eine skal avleverast til arkiv -
depot». I dette ligger det at man på visse vilkår kan slippe
å bevare viktige deler av f.eks. et fagsystem, nemlig de
tilhørende dokumentene. Dette er uheldig, fordi det
svekker bevaringsverdien til de øvrige delene av et
fagsystem.
I § 2-14. «Anna elektronisk arkivmateriale» heter det:

«For elektroniske register og databasar krevst det ikkje
arkiveksemplar på papir. Men systema som dei inngår i,
skal vere godt nok dokumenterte til at materialet kan
nyttast også etter overføring til arkivdepot, jf. kap. V.
Dokumentasjonen skal inngå i arkivplanen. Dersom slike
system produserer eller lagrar saksdokument, skal doku -
menta behandlast etter reglane i § 2-13. Riksarkivaren kan
fastsetje, gjennom generelle føresegner eller enkeltvedtak,
at elektroniske system som nemnde i første ledd allereie
når dei blir oppretta, skal ha eksportfunksjonar som sikrar
at bevaringsverdig materiale kan avleverast til arkivdepot
på eit eigna lagringsformat og med fullgod dokumen -
tasjon. Opplysningar som ikkje lenger er aktuelle, skal

ikkje slettast utan at det ved generelle føresegner eller
enkeltvedtak er gitt samtykke til kassasjon, jf. kap. III C.
Opplysningar som blir fjerna frå eit register eller ein
database ved oppdatering e.l., kan i staden overførast til
anna lagringseining («historisk» base eller fil)».
Dette er klare formuleringer om at fagsystem skal

bevares, faktisk uten at det papirarkivet som det ofte er
dannet i interaksjon med. Paragrafen sier faktisk at slike
systemer skal bevares ut fra sin verdi som register og i
elektronisk form. Paragrafen sier derimot ingenting om
hvilken type systemer dette dreier seg om. Her må det
gjøres bevaringsvurderinger og lages bevaringsplaner 
som bør inngå i arkivplanen sammen med den øvrige
systemdokumentasjonen.

HVORDAN BRUKE OG PRAKTISERE DETTE REGELVERKET?

Jeg skal ikke her lansere dogmer som alle bør følge, men
heller forsøke å si litt om hvordan vi tenker og har prakti -
sert omkring dette regelverket ved IKA Rogaland de siste
årene. Det bildet jeg skal forsøke å skissere er selvsagt ikke
statisk. Det har vokst fram over tid som et resultat av nytt
regelverk, praktisk arbeid med bevaring av fagsystem som
avvikles i våre eierkommuner, testing av ny teknologi,
dialog med kolleger i KDRS-miljøet, vurdering av fag -
system i arkivplanarbeid, m.m. Det er derfor helt klart at
det bildet jeg tegner nå vil være endret om noen år.
Ved IKA Rogaland er vår praksis omkring bevaring av

eArkiv tredelt: 
1) NOARK avleveringer 
2) Tabelluttrekk fra fagsystem 
3) Andre typer digitalt arkivmateriale >>>

FAGSYSTEM BRUKT I KLIENT -

BEHANDLING, OFTE I INTERAKSJON

MED ET PAPIRARKIV, ER VANLIGVIS

PROPRIETÆRE (DVS. KNYTTET 

TIL EN LEVERANDØR ELLER 

EN TEKNOLOGI). DE INNEHOLDER

NESTEN ALLTID METADATA KNYTTET

TIL SAKSBEHANDLING/ KLIENT -

BEHANDLING SOM IKKE TAS UT 

PÅ PAPIR.
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Hovedfokus i det følgende blir på tabelluttrekk fra
fagsystem, men først skal vi kort si noe om de andre to
områdene:

NOARK avleveringer
Når det gjelder NOARK-system så mener vi ved IKA
Rogaland at kommuner i Rogaland skal/bør kunne klare
å produsere slike avleveringer fra slike system selv. Dette
skal i følge de krav som stilles til et system som er
NOARK4 eller NOARK5 godkjent være funksjoner som
er innebygd i systemet, og som med et minimum av
arkiv- og IKT-kompetanse bør kunne realiseres av
kommunen selv uten aktiv involvering fra eArkivar ved
IKA. Det ironiske er at pr. 2014 har vi ikke fått en eneste
NOARK4 eller NOARK5 avlevering. Men vi ser at det er
noe på gang og håper at det kommer noen i løpet av 
de nærmeste årene.

Andre typer digitalt arkivmateriale
Vi arbeider selvsagt også med bevaring av bilder, foto
og kart, og digitalisering av slikt materiale. Hjemmesider
brukt i våre eierkommuner bevarer vi også etter en
bevaringsvurdering.

Tabelluttrekk fra fagsystem
Fagsystem brukt i klientbehandling, ofte i interaksjon
med et papirarkiv, er vanligvis proprietære (knyttet til
en leverandør eller en teknologi). De inneholder nesten
alltid metadata knyttet til saksbehandling/ klient -
behandling som ikke tas ut på papir. Svært ofte er det
heller ikke innebygd i systemet rapporter for å kunne 
ta ut slike data på papir helt eller delvis. Det kan være
EPJ-data i et pleie- og omsorgsystem, klientnotater oa. 
i barnevernet, infor masjon om saksbehandlere, klient -
regnskap m.m. Dette er ofte data som har blitt registrert
i systemet, blitt brukt i saksbehandlingen og må forstås
som metadata knyttet til dokumenter i et papirarkiv,
ofte knyttet til et klient forhold. Systemet er rett og 
slett en viktig inngang til et klientforhold utover en ren
postjournalfunksjon. Slik vi ved IKA Rogaland vurderer
det blir ikke et arkiv på papir komplett, spesielt et
klientarkiv, før den register funksjonen som ligger i det

fagsystemet som er brukt i danningen av papirarkivet
også er bevarings vurdert og deretter bevart eller kassert
i forbindelse med avslutning av systemet. Og ligger det
fulltekstdokument i et system som skal bevares, så er det
et stort pluss som vi tar med i det praktiske bevarings -
arbeidet for da slipper vi å skanne dem ved en evt.
framtidig digitalisering av papirarkivet. På en forsiktig
måte bruker vi også §2-13 som et argument for å bevare
fulltekstdokument i fagsystem. Dette kan i mange
tilfeller dreie seg om alle dokument produsert i systemet
og sendt ut fra virksomheten. Ofte utgjør dette bort i
mot halvparten av dokumentene i papir arkivet (status U
i en postjournal). Man kan også kalle dokumentene en
innebygd kopibok i systemet. Og kopibøker skal som
kjent bevares iht. §3-20 pkt. d i Forskrift om offentlege
arkiv.

Arbeid med å bevare slike proprietære fagsystem, dvs.
produsere tabelluttrekk og organisere disse i arkiv -
pakker, er arkivfaglig krevende, i utgangspunktet mer
krevende enn det skal være å produsere NOARK-
uttrekk. Ved IKA Rogaland har vi begrensede eArkivar
ressurser. Derfor prioriterer vi konsulenttjenester på
dette området fordi det er stort, arkivfaglig vanskelig 
og fordi det har vært brukt langt flere fagsystem i våre
eierkommuner enn NOARK-system. Vi har i noen år nå
derfor prioritert fagsystem fra følgende sektorer:
Barnevern, sosialtjeneste, omsorgsektor, pedagogisk
psykologisk tjeneste (PPT), flyktningtjeneste, helse -
tjeneste, skole, barnehage. Vi tar selvsagt også imot
systemer fra tekniske sektorer når det dukker opp slike.
Men for oss har det å bruke ressurser på system som har
vært brukt mot sektorer som produserer rettighets -
dokumentasjon vært viktig.

KONKLUSJON

Fagsystem kan betraktes som register også utover en
ren postregistreringsfunksjon. De er register som gir
mye metadata, spesielt på de spesialiserte fagområdene
de er laget for. Og hvis de som register er knyttet til et
fagområde som skal bevares, så er det ingen tvil de skal
bevares. •

1)  Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Limbo
2) Skrevet av florentineren Dante Alighieri mellom 1308 og hans død i 1321, regnes som det viktigste epos i italiensk
litteratur såvel som et av de mest betydningsfulle verker i verdenslitteraturen.
3)  Sekundær kildeverdi knyttet til et arkiv vil si at det forteller noe mer om sin samtid utover den funksjonen arkivet hadde
da det ble skapt. F.eks. ble et ligningsarkiv brukt til å kreve inn skatt, men i ettertid kan det brukes til f.eks. slektsforskning
skriving av økonomisk historie m.m.
4) Trådte i kraft 1. februar 2014. 
(http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-01 1566?q=forskrift%20om%20utfyllende%20bestemmelser*#KAPITTEL_4)

>>>
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AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV
TEKST: YNGVE SCHULSTAD KR I S TENSEN, AVD. KUBEN

Det var høytidelig stemning da kronprinsparet gjestet Arendal 19.

november i år.  Anledningen var at H.K.H Kronprinsesse Mette-

Marit skulle stå for den offisielle åpningen av Norges mest

moderne arkiv- og museumsbygg, som har fått navnet Kuben. Om

lag hundre inviterte gjester, deriblant alle ansatte ved Aust-Agder

kulturhistoriske senter, fikk ta del i åpningen som inneholdt både flaggborg, musikkinnslag,

diktlesning og høytidelige taler.  

Kronprinsessen åpnet Kuben i Arendal
EN SKATTEKISTE

I sin åpningstale la Kronprinsessen vekt på hvor viktig
det var å bevare fortidens avtrykk. «For å forstå hvem
vi er, trenger vi også kunnskap om hvem vi var, og
hvor vi kommer fra. Vår felles hukommelse forvaltes
blant annet av museer og arkiver. Og som en av
Norges eldste museums- og arkivinstitusjoner tar dere
godt vare på fortiden. Kuben skal legge til rette for
noe av det viktigste: Formidling av historie og
historier. Jeg håper huset kommer til å bli en
skattkiste full av levd liv». 

Etter åpningsseremonien fikk Kronprinsparet og

gjestene lunsj, samt en omvisning i utstillingen
Chronica – boka som reddet Norge. Dette er en
utstilling som retter søkelyset mot kongesagaenes
betydning for nasjonsbyggingen før og etter 1814.

NYTT BYGG – NYTT NAVN

Det er ikke bare nybygget som har fått navn. Fra
1.1.2015 endrer institusjonen navn til Aust-Agder
museum og arkiv. Bakgrunnen for navneendringen er
en museumskonsolidering, der Aust-Agder kultur -
historiske senter slås sammen med Setesdalsmuseet
og Grimstad bys museer. •

Kronprinsparet i samtale med Henriette
Salvesen fra div.A Arkitekter
Foto: Tore Knutsen, Kuben
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BERGEN BYARKIV
TEKST / FOTO : ARNE SK IVENES, BYARK IVAR

En gruppe godt voksne kvinner og menn marsjerer inn på scenen og stiller opp. Til tonene av

Scott Joplin’s ‘A real slow rag’ begynner de å bevege seg i takt. Et klassisk innslag av det min

generasjon gjenkjenner som ‘linjegymnastikk’ (som sikkert er et fremmedord i dag). Etter

begeistret applaus kan møteleder opplyse at vi har sett Arendals turnforenings veteran -

oppvisningstropp fremføre et over 100 år gammelt program i over 100 år gamle drakter. Og at

de skarpeste av oss trolig har resonnert seg frem til at de er her fordi Arendals Turnforenings

arkiv er tatt opp i Norges Dokumentarv.

Norges Dokumentarv
– nye opptak – større bredde – større relevans
Vi skriver altså 2. desember, og det er klart for kunn -
gjøringen av 2. opptak av innslag til Norges Dokumentarv
– Norges nasjonale tillempning av UNESCOs program
Memory of the World. I første runde, 2012, ble 55 objekter
tatt opp i registeret. 
Den norske UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland,

fortsetter, og plasserer Memory of the World i UNESCOs
virksomhetsoversikt. Leder for Den norske komiteen for
verdens hukommelse, Øyvind Ødegaard overtar og
forteller om nominasjonene. Han nevner også at den
forrige lederen av komiteen (som var under tegnede) for
to år siden ytret sin tilfredshet med at registeret da hadde
tydelige hull, og at dette garanterte for interesse for å få
dem fylt igjen. Slik sett var dagens nyopptatte et vellykket
utvalg, selv om det fremdeles gjenstår felter som må
suppleres.
Denne gang var det 47 nominasjoner, og av disse ble 29

innlemmet. Innslagene har stor spennvidde og de bidrar til
å gjøre registeret til en ennå mer spennende inngang til
Norges dokumentarv. 
Det ble deretter gitt bredere presentasjoner av tre av de

nye innslagene, Karen-Christine Frieles arkiv, arkivet etter
Oslo-Nett 1993-1994 og Minnematerialet fra 22. juli 2011.
Under dette innslaget ble vi presentert for en sterk opp -
levelse: På storskjerm vises tegning av Mathilde Støer
Holm, 10 år, men plutselig står hun foran oss og forteller
hva hun tenkte da hun laget tegningen om bussturen da
hun reiste med sin mor fra Nannestad for å legge den ned
ved Oslo Domkirke. Og så kom Lisbeth Røyneland fra Den
nasjonale støttegruppen og fortalte hvor mye det betød
for de etterlatte at materialet ble tatt vare på på denne
måten. 
En gikk så over til siste post, der komiteleder presen -

terte de opptatte med komiteens begrunnelser, og diplom
ble delt ut av Tora Aasland. Og etterpå var det foto -
grafering.

Fra første nominasjonsrunde ble det kommentert at
enkelte områder var svakere representert enn andre, f.eks.
minoritetskulturer, oljevirksomheten, lekmanns bevegelsen
og innslag fra kommunal virksomhet. Ble noe av dette
rettet opp i denne omgang? Jeg skal spesielt se på arkiver
som belyser kommunal virksomhet eller kommer fra
kommunale arkivinstitusjoner.
Det var nominert to innslag av skolehistorie:

Interkommunalt Arkiv i Troms hadde nominert skole -
protokoller fra Målselv 1869-1885 med dokumentasjon av
omgangsskolen i et kolonisamfunn, og Interkommu nalt
Arkiv i Vest-Agder med skoleprotokoller fra indre Vest-
Agder med dokumentasjon av barnevandrere. Begge ble
tatt opp i sammenheng som dokumentasjon av folke -
skolen. Det er bemerket i begrunnelsen at oppføringen
kan utvides med materiale som dokumen terer andre sider
ved grunnskolevesenet. Selv synes jeg spesielt grunn -
skolens første 100 år bør dokumenteres.
Arkivene etter Bergen havnevesen 1735-2012, opp -

bevart ved Bergen Byarkiv, ble inkludert. Arkivene
forteller om Norge som sjøfartsnasjon, der havnene er
tilknytnings punktet mellom sjø og land og mellom ulike
steder i Norge og internasjonalt.
Det var de kommunale arkivene som ble inkludert, og

det falt vel noen ord i komiteen om at en hadde ventet
flere. Jeg vil mene det er betydelig potensiale ute i de
kommunale arkivinstitusjonene mht. dokumenter som bør
nomineres til registeret. Kommunens rolle som innovator
er undervurdert. Flere tjenester som nå er pålagt i lov, ble
først etablert av enkelte kommuner på eget initiativ.
Morstrygd ble f.eks. etablert i Oslo flere år før det ble en
nasjonal ordning. Kommunale arkivinstitu sjoner bør
trekke slik virksomhet bedre frem i lyset, og nominering 
til Norges Dokumentarv er et godt middel til dette.
Av privatarkiver fra lokale institusjoner skal jeg nevne
noen:
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Opplandsarkivet og Valdresmusea fikk akseptert arkivet
etter Anna og Erling Stordahl 1923-1994. Erling Stordahl
var blind musiker, og foregangsmann for integrering av
funksjonshemmede i samfunnet. 
Arkivet etter slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ca 1660-

1900 (Telemark museum). Dette arkivet er en rik kilde til
kunnskap om industriell, politisk, sosial og kulturell historie
i en viktig periode i Norges historie.
Handelsarkivene i Salten og Lofoten 1801 – 1970) (Arkiv i

Nordland, Museum Nord, Nordlandsmuseet) Disse arkivene
har tilknytning til fiskehandelen, og er representative for
kystkulturen og handelsstedene som drivkraft i utviklingen
av en landsdel som produserte landets viktigste eksport -
artikkel i mange hundre år.
Arkivet etter Arendals Turnforening 1857-2011 (AAKS).

Foreningen er landets nest eldste idrettslag og komplett fra
starten til i dag.
Handelshusarkivene i Halden 1653-1960 (Halden

historiske samlinger, Østfoldmuseene) Disse arkivene
dokumenterer bl.a. trelasthandelens viktig posisjon i denne
regionen og i nasjonal sammenheng.
Arkivet etter Alvøen Papirfabrik 1798-1981. (Stiftelsen

Lokalhistorisk Arkiv i Bergen) Produksjonen av papir har
hatt svært mye å si for samfunnet slik vi kjenner det i dag.
Dette arkivet tilhører en av de viktigste aktørene i denne

bransjen, bl.a. som leverandør til pengesedlene fra Norges
Bank. Det gir også detaljerte opplysninger om en slik
bedrifts rolle som hjørnestein i et lokalsamfunn.
Arkivet etter Colin Archer 1868-1921 (Foreningen Larvik

sjøfartsmuseum) Arkivet dokumenterer en båtkonstruksjon
som har hatt mye å si for tryggheten til sjøs langs store
deler av norskekysten. 
I tilknytning til materialet fra 22. juli, kan nevnes at opp -

føringen i denne omgang omfatter det materialet som ble
tatt inn til Riksarkivet. Komiteen uttalte i sin begrun nelse
at «Oppføringa kan utvidast slik at det inneheld materiale
som er samla inn og teke vare på ved andre
bevaringsinstitusjonar».

Den fulle oversikten finner du på Norges Dokumentarvs
nettsider: 
http://www.kulturradet.no/norges-dokumentarv

Jeg synes denne runden har bidratt til å øke betydningen
av dette registeret, og Norges Dokumentarv er i ferd med 
å bli et svært representativt uttrykk for norsk historie,
samfunnsliv og kultur. Ett av de miljøene som er i stand 
til å bringe dette ennå et hakk videre er det kommunale
arkivmiljøet i Norge. •

De stolte diplommottakerne. 

Mathilde Støer Holm forteller om tegningen vi ser i
bakgrunnen og sine tanker omkring 22. juli.

Skoleprotokoller fra Målselv og Vest-Agder ble tatt opp i
registeret. 
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FYLKESARKIVET I  OPPLAND
TEKST: ODD GUNNAR LUDV IGSEN

Tilgjengeligheten til offentlige arkiver kan økes ved at kunder, innbyggere, næringsliv og 

andre brukere av arkivene gis tilgang til etterspurt arkivmateriale i digital form, i tråd med

overordnede føringer om digitalt førstevalg. 

Digital forsendelseskanal – sikker 
digital kommunikasjon med forvaltningen
OVERORDNET BEHOV FOR ARKIVDEPOT

Brukere av arkivene forventer rask og sikker tilgang, også
til personsensitivt materiale.  Attesterte papirkopier og
rekommanderte postsendinger må erstattes av digi tale
forsendelser hvor autentisiteten til dokumentene kan
verifiseres digitalt. 

BAKGRUNN OG KRAV

En kartlegging av distribusjonsløsninger i offentlig sektor
vinteren 2011/2012, bekreftet antagelsen om at det
måtte legges arbeidsinnsats i å utarbeide krav tilpasset
vår virksomhet. Vårt hovedinntrykk var at eksisterende
løsninger i offentlig sektor fremstår som «siloløsninger»,
har middels sikkerhet med begrenset mulighet for gjen -
bruk. Vi anså det lite sannsynlig at sentrale prosjekter
ville dekke vårt behov på kort sikt og mellomlang sikt. 
I erkjennelsen av at den ideelle løsning ikke eksisterer,

utarbeidet vi en kravliste med mål å implementere
løsninger hvor informasjonens konfidensialitet,
autentisitet, integritet og uavviselighet ivaretas:

• sikker autentisering av avsender og mottager  
• sikker lagring av informasjonen på veien fra avsender 

til mottager
• toveis kommunikasjon -postmottak i en og samme 

tekniske løsning som åpner for sikker to-veis 
dokumentutveksling

• digital signering av dokument hos avsender
• mulighet for å kommunisere med innbygger, bedrift 

og offentlig virksomhet
• forsendelse via applikasjon (åpne grensesnitt) eller 

manuelt via WEB-klient for mindre virksomheter 
• brukervennlig brukergrensesnitt tilpasset krav til 

universell utforming og med støtte for mobile enheter 
(responsivt design)

• støtte for utveksling av ulike filformater 

PRAKTISK TILNÆRMING TIL ULIKE KRAV OG BEHOV   

Offentlig virksomhet forutsettes å signere dokumentet
digitalt før forsendelse, slik at dette «står på egne ben».

Dette vil ivareta dokumentets autentisitet, integritet og
uavviselighet. Dokumentet signeres digitalt med virksom -
hetssertifikat (e-segl) som hovedregel. Bruk av person eID
benyttes når regelverket stiller eksplisitt krav til bruk av
kvalifisert digital signatur. 

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) vil ventelig åpne
digital signering av dokument som en nasjonal felles -
komponent i ID-porten. Nasjonalt ID-kort vil forsøksvis
fases inn årsskiftet 2016/2017. Kortet vil være utstyrt med
eID på høyeste sikkerhetsnivå til bruk for digital signering
av dokument og sikker autentisering. Sikker autenti -
sering forutsetter per dato bruk av BankID, BankID på
mobil, Buypass smartkort (eks. Tippekort eller bedrifts -
kort) eller Commfides PKI (USB-minnepinne). 
For bedrifter og innbyggere som benytter forsendelses -

kanal med tjeneste som krever sikker autentisering, er
det å anse som sikrere enn bruk av dokument signert for
hånd, da håndskrevet signatur ikke kan verifiseres uten
minimum tilgang til signaturprøve. 

Sikker forsendelse oppnås primært ved ende-til-ende
kryptering i lukkede nettverket som Norsk Helsenett.
Kryptert lagring, kombinert med strenge rutiner for
tilgang til informasjonen, å anse som «sikkert nok». 

SVARUT OG MELDINGSBOKS ALTINN 

Altinn-miljøet ble kontaktet november 2011 med tanke
på bruk av Altinn meldingsboks, men tilbakemeldingen
var at kommunalt nivå ikke var prioritert. Altinn som
felles meldingsboks var dessuten under utredning, og
SvarUt var i pilotdrift i to kommuner. 

SvarUt distribuerer meldinger til innbygger og virksom -
het ved at nedlastingslenke distribuerer lenke til mot -
tager, som selv må laste ned dokumentet og ta ansvar 
for videre lagring av dokumentet. Dokumentet er kun
tilgjengelig i SvarUt i begrenset tid. Dokumentet skrives
ut og sendes mottager dersom dokumentet ikke blir lest
innen gitt frist. SvarUt endrer det elektroniske doku -
mentet med den følge at digital signatur i det opp -
rinnelige dokumentet blir borte. 



SvarUt tilfredsstiller per dato ikke kravene til distri bu -
sjon av personsensitiv informasjon, og aksepterer kun
PDF-dokumenter.  SvarUt må integreres med applikasjon
hos avsender. Fødselsnummer eller organisasjonsnummer
benyttes for adressering til henholdsvis innbygger og
virksomhet. SvarUt krever at avsender manuelt overvåker
og håndterer feil. Kommunenes sentralforbund (KS) har
nå overtatt forvaltningen av tjenesten. SvarUt omtales
som meldingsformidler, som ikke må forveksles med Difi
Meldingsformidler. 

DIGIPOST

Digipost har WEB-klient for konfigurasjon, forsendelse og
mottak av dokumenter, samt betjening av post mottak, og
er også tilgjengelig som «app» på mobile enheter.
Virksomhetens systemer integreres med Digipost.
Batchgrensesnitt anbefales for masse utsendelser. 

Vi vurderte sikkerheten i Digipost som  tilfreds stillende
for forsendelse av personsensitiv informasjon. Datatilsynet
og Difi ble deretter kontaktet ønske om en sentral
godkjenning for bruk i større skala. Datatilsynet åpnet for
bruk av Digipost til vårt formål. Digipost vurderer å tilby
mulighet for ende-til-ende krypto.

DIFI - SIKKER DIGITAL POST TIL INNBYGGER (SDP)

Høsten 2012 anbefalte Difi å anskaffe sikker digital
postkasse til innbygger. Avtalen ble inngått i 2014, og kan
benyttes av hele forvaltningen.  Innbygger kan velge
mellom eBoks og Digipost som sin digitale postkasse. Difi
sin meldingsformidler er integra sjonspunkt for
forsendelser fra det offentlige. Meldingsformidler mottar
og fordeler meldinger til innbyggers digitale postkasse. 

Statlige etater har fått pålegg om å avvikle tjenester i
Altinn, til fordel for SDP. Difi sin meldingsformidler og
Digipost postkasse for innbygger ble satt i produksjon

som planlagt 19. november 2014. eBoks er forsinket.
SvarUt planlegges integrert med Difi sin meldings -
formidler.  

VURDERINGER – MULIG UTVIKLING  

• Difi utreder fremtidig løsning for distribusjon av 
digital post internt i forvaltningen og til virksomhet 

• KS som IKT-leverandør av SvarUt og rådgiver for 
kommunesektoren, har en uheldig dobbeltrolle 

• Forvaltningen fremstår ikke som samordnet. 
Konsekvensen kan være at innbyggere velger å 
reservere seg mot digital post fra det offentlige 

• Tilknytning til SvarUt er «gratis» for kommunene. 
Kommuner må derimot dekke kostnader for 
integrasjon med tjenesten. Kostnadene KS har med 
for valtning, drift og videreutvikling av tjenesten må 
dekkes av offentlige midler, som omtalt i artikkel 
publisert i Dagens næringsliv publisert 29. juli 2014         

KONKLUSJON

To integrasjoner vil være nødvendig for å kunne
kommunisere med alle. En integrasjon med Difi
Meldingsformidler og en med Digipost direkte. SvarUt har
overlappende funksjonalitet med Difi  Meldings formidler.
Per dato er ikke løsningen egnet for distribusjon av
personsensitiv informasjon. Ifølge statistikk fra KS april
2014 skrives hovedtyngden ut og sendes som fysisk post.
Er tiden moden for å revurdere konseptet med SvarUt, til
fordel for fellesløsninger for hele forvaltningen? •
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Referanser: 
Dn.no -Artikkel publisert 2014-07-29:  Digitalt postkaos i vente
Publisert foredrag -Astrid Øksenvåg/KommIT: 
KS SvarUt - DDT . april 2014
Digi.no - publisert 2014-12-03:
Digipost sikter mot ende-til-ende-krypto
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Standardiseringsprosjektet - framdrift
I Arkivportalen bør samme type arkivmateriale framstå
på samme måte, uavhengig av hvor i landet materialet
oppbevares. Arkivportalen har en rekke søkemulig -
heter, og det er blant annet mulig å søke på geografisk
område og samfunnssektor, type næring eller organi -
sasjon. Foreløpig er det ikke gitt at slike søk fanger opp
alle arkiver/aktører som er publisert på søketjenesten,
fordi det er slik at de fleste  arkiver/ aktører fortsatt
mangler registreringer om sted og samfunnssektor. En
annen ting som er viktig for brukere av Arkivportalen,
er at det blir treff på søk uavhengig av målform og
modernisert navn/språk. Gode treff i Arkivportalen
betinger derfor standardi sering. Hvilke opplysninger
som legges ut om aktør og arkiv, og måten vi
registrerer aktør- og arkivnavn på, er avgjørende.

Standardiseringsprosjektet startet formelt 4. juni i år,
da det ble opprettet styrings- og prosjektgruppe for
prosjektet. Arbeidet bygger videre på føringer fra et
forprosjekt nedsatt i februar 2010, etter initiativ fra IKA
Kongsberg året før. Kulturrådet bevilget i 2012 støtte til
prosjektet, men prosjektet stagnerte av ulike årsaker.
Da prosjektet ble etterlyst på KAI-ledermøtet i februar i
år, tok Bergen Byarkiv på seg å revitalisere prosjektet.
Det er stor interesse for prosjektet, og totalt 18
arkivinstitusjoner deltar. I tillegg til KAI-miljøet, deltar
representanter fra Riksarkivet, LLP og Stiftelsen Asta.
Arne Skivenes er styreleder for prosjektet, og Ragnhild
Bjelland er engasjert som prosjektleder.

Standardiseringsprosjektet skal utarbeide:
•  steg for steg beskrivelse av hvert skjermbilde
•  tabell som viser standardisert bruk av kategorier, 

felt og koder 
•  skriveregler for navn på arkivskaper og arkiv
•  standardisering av klausulering 

•  standard for seriebetegnelse og struktur (jf allment 
arkivskjema)

•  beskrivelse av hele prosessen fra mottak av aksesjon 
til utlegging på Arkivportalen

•  skisse til struktur for samspill mellom Arkivportalen 
og wikiløsninger

•  fellestekster vedrørende arkivskapere og serier

Standardiseringsprosjektet er en parallell til StandArk-
prosjektet i statlig sektor, og det skal avklares hvordan
størst mulig fellesskap med tilsvarende statlige
retningslinjer kan oppnås. 

Arbeidet består blant annet i å samle inn etablerte
lokale rutiner, og fastsette regler for utfylling av
feltene i Asta. Løsningene vil i hovedsak gjelde for
kommunal sektor, men de vil også bli diskutert i forhold
til valgene som er tatt i StandArk. Prosjektet har ellers
som siktemål å legge grunnlag for felles standarder og
prinsipper for alle arkivinstitusjonene som bruker Asta –
og som dermed publiserer i Arkivportalen.
Prosjektgruppen har så langt jobbet med å utarbeide
veiledninger for å beskrive registrering av aktør og
nivået for arkiv i Asta, inkludert skriveregler for disse.
Denne første fasen av prosjektet er planlagt gjennom -
ført i løpet av 2014.

Prosjektets videre framdrift avhenger av ressurser.
Standardiseringsprosjektet er et spleiselag mellom
institusjonene som deltar, men er også avhengig av
eksterne midler for å finansiere arbeidet. Det er derfor
knyttet en viss usikkerhet i forhold til prosjektets
levetid. •

Publisering av metadata fra mange arkivinstitusjoner i Arkivportalen har satt fokus på behovet

for standardisert og enhetlig registrering av opplysninger om arkivskaper og arkiver i Asta. 

Standardiseringsprosjektet har som mål å utarbeide en standardisert og enhetlig registrering av

kommunale, fylkeskommunale og private arkivskapere og arkiver. Hensikten er å lette tilgangen

til arkivinformasjon for vanlige arkivbrukere. 

BERGEN BYARKIV
TEKST: RAGNH I LD B J E L LAND
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Vellykket valideringsverktøy til XML
IKA Kongsberg har tatt i bruk et nytt testverktøy
for digitale arkiver, utviklet ved Riksarkivet.
Programmet «XML Check» sjekker alle xml-filene i
Arkn-4-testede uttrekk.
Verktøyet er JAVA-basert og intuitivt å bruke.

Valideringen skjer enkelt ved å trykke på en
knapp, og en avkrysning for å merke alle filene.
Det geniale er at når testen kjøres og valideringen
er foretatt vises, xml-filene i fargekoder. Se figur.

Dvs. at eks. DATAVARFORM.XML validerer mot
VARFORM.DTD Filen er VALIDERT.

Gul fil viser og navnet på xml-filen og tilhørende
DTD. Dette viser at filen er velformet (gyldig xml),
men ikke validert.  Gul fil forekommer der filen
avviker fra DTDen, altså Noark-4. 
Rød fil er ikke velformet.

Etter kjøring vil en kortfattet status dukke opp i
«Status» menyen. Her vil det bli beskrevet hvor
mange [F]atale, [E]rror, [W]arning som er
oppdaget (én per fil, og antall rapporter som 
er konstruert.) Valideringsrapport blir generert
etter ønske.

Våre eierkommuner har tatt i bruk ulike sak-
arkivsystemer. Pr i dag har IKA Kongsberg
tilgjengelig uttrekksverktøy fra ACOS. Det er 
disse uttrekkene vi nå kan kjøre tester mot. Et
prosjektsamarbeid mellom IKA Kongsberg og
HIOA vedrørende ESA uttrekk er snart sluttført. 
Vi vil og teste disse ESA uttrekkene når denne
«mappingen» er sluttført.  •

IKA KONGSBERG
TEKST: ROGER KR I S TOFFERSEN



LITT AV HVERT

Allerede tidlig på 1900-tallet var det en utbredt oppfatning
at god tannhygiene og tennenes tilstand hadde stor
betydning for individets sunnhet. Spesielt ble sammen -
hengen mellom dårlige tenner og tuberkulose påpekt. Men
ikke bare den hygieniske og helsemessige siden var viktig.
Det var også erfaringer med at god tannhelse hadde stor
betydning rent pedagogisk. 

Bergen fikk sin første kommunale tannklinikk for
skolebarn i oktober 1912.  Da hadde mange europeiske
byer allerede opprettet tidsmessige klinikker med
tannklinikken i Strasbourg som den første i 1903. Her i
landet lå Oslo og Trondheim foran Bergen. 
I Bergen ble tannklinikken plassert sentralt i byen, slik 

at flest mulig barn kunne komme seg dit. Klinikken var
åpen for alle barn ved alle folkeskoler, både offentlige og
private, og behandlingen var frivillig. Tidligere hadde bare
barn av ubemidlede foreldre fått gratis tannpleie. Nå ble
det ikke lenger skilt mellom ubemidlede og bemidlede. All
behandling var kostnadsfri for alle, og alle barn ble regel -
messig undersøkt. Barna fikk tannlegekort som viste utført
behandling. Bergen byarkiv oppbevarer tannlegejournaler
fra de kommunale skoletannklinikkene i og rundt Bergen,
og mottar forespørsler fra folk som ønsker innsyn i sin
journal, gjerne med bakgrunn i en tidligere tannskade.

Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv

Kommunal tannklinikk for skolebarn
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Interiør fra den første tannklinikken for skolebarn i Bergen, Øvre Korskirkeallmenning 4. Fotograf ukjent, uten år. 

Arkiv: BBA2074 Bergen kommunale skoletannklinikk.
Litteratur: Bergens kommuneforhandlinger 1912/13. 
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Kommunaldepartementet har nedsett eit utval leia av Knut
Vollebæk, som skal granske og skildre utviklinga av politikk
og tiltak av norske myndigheiter, institusjonar, organisa sjonar
og andre verksemder ovanfor tater/romanifolket fram til i
dag.
I samband med dette har representantar frå dette utvalet

vore og sett på arkivet etter Svanviken arbeidsleir, både i høve
til verksemda på Svanviken og kva rolle Eide kommune og
Møre og Romsdal fylkeskommune spelte i høve til denne
verksemda.
Svanviken arbeiskoloni låg på Nordmøre, og var driven av

Norsk Misjon blant hjemløse. Føremålet med institusjonen var
å få dei reisande, som for eksempel taterane til å bli bufaste.
Arbeidskolonien blei oppretta i 1908 og nedlagd i 1989. 
Rapporten frå utvalet er forventa å vere klar i juni 2015. 

Arnt Ola Fidjestøl/Vibeke Solbakken Lunheim, IKAMR

Kommunaldepartementet granskar myndigheters behandling
av tater/romanifolket

På biletet ser vi Madeleine Zetterlund Stenhammer og
Nikolai Brandal frå Senter for menneskerettigheter i full
gang med granskinga på IKA sin lesesal i Ålesund. 
Foto: Guro Flø, IKAMR.

Brannslukking
Natten mellom 7. og 8. november 1890 var det brann på Ravodden i Tønsberg. Som belønning for innsatsen
fikk brannmannskapene slukke tørsten med 2 flasker akevitt til kr. 2,40 og 40 smørbrød til kr. 2,80.
Dette var vel dobbel brannslukking?

Steinar Marvik, IKA Kongsberg



DRAMMEN BYARKIV

Adresse: Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 32 04 62 85
Epost: kommunepost@drmk.no
Internett:
www.drammen.kommune.no/byarkivet
Åpningstider: man – ons 08:00  16:00, 
tors 08:00 – 17:00, fre 08:00 – 15:00
Lesesal Gamle Kirkeplass 7: 
onsdag 10 – 14, tlf. 3204 6251

Personale:
Drammen Byarkiv har 19 med arbeidere,
fordelt på fire fagområder: fagområde
moderne arkiver, fagområde
dokumentsenteret, fagområde historiske
arkiver og depot, fagområde grafisk
senter. 

Ledelsen i byarkivet består av:
Tom Oddby, byarkivar
Birte Gulliksrud, fagansv. moderne arkiver
Kristin Røed, fagansv. grafisk senter
Kim Asplin, fagansv. hist. arkiver og depot
Catharina SchønningLykke, fagansv.
formidling
Gjertrud B. Kristiansen, fagansv.
dokumentsenteret

Besøksadresse:
Oslo byarkiv, 
Maridalsveien 3, 0178 Oslo 
Postadresse: Kulturetaten, 
Pb. 1453 Vika, 0116 Oslo
Epost: 
postmottak@kul.oslo.kommune.no                                          
Sentralbord: 02 180
Resepsjon: 23 46 03 50 (kun i lese -
salens åpningstider)
Åpningstider:
Mandag og fredag stengt
Tirsdag og onsdag 915
Torsdag 1218
Internett:
www.byarkivet.oslo.kommune.no

Personale:
Robert Kalleberg, konst.avd.dir.
Seksjon for historisk arkiv:
Cecilie Lintoft, seksjonsleder
Johanne Bergkvist, spesialkonsulent
Ragnhild Bjelland, (permisjon)
Roar Edmann, konsulent
Øystein Eike, spesialkonsulent
Line Monica Grønvold, spesialkonsulent
Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent
Bartha Reidun Hauge, førstekonsulent
Unn Hovdhaugen, spesialkonsulent
Caroline Juterud, (vikar)
Kine Skyer, (engasjement)
Maria StorhaugMeyer, (vikar)
Heidi VossNilsen, (vikar)
Seksjon for moderne arkiv:
Torgrim Hegdal, fung.seksjonsleder
Filip Hansen, spesialkonsulent
Cecilie Kornsæther, spesialkonsulent
MayLiss Lindøe, førstekonsulent
Kaja Tærud Westengen, spesialkonsulent
Ranveig Låg Gausdal, ny byarkivar jan.
2015 
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Kiosk eller barnehage – hva
passer best på Wikipedia?

I et prosjekt mellom Wikimedia Norge og Norsk
Kulturråd, igangsatt i 2012, ble museums og
arkivinstitu sjoner i Norge invitert til å ta i bruk
wikipedia. Målet var blant annet å «skrive
artiklar om personar, institusjonar, verksemder

(t.d. Nes Jernverk), lag, organisasjonar med meir som har
skapt arkiv som er verna og oppbevart av institusjonar»,
videre å «etablera lenker mellom artiklar i Wikipedia,
samlingane i Arkivportalen, Digitalt museum, Europeana,
forteljingar i Digitalt fortalt med meir.» Flere arkiv -
institusjoner har takket ja til invitasjonen, og vi på KUBEN 
i AustAgder har arbeidet aktivt med skrive artikler om
bedrifter og foreninger vi har arkiver etter. 
Det kan imidlertid ofte være vanskelig å avgjøre hva som

er en wikipediaverdig artikkel. I november i år ble artikkelen
om den privateide Dikken barnehage i Risør foreslått slettet.
I diskusjonen på wikipedia om den fortjente livets rett eller
ikke, ble det bl.a. argumentert med at barnehagene var en
viktig del av vår historie, og at det dessverre ikke var bevart
så mange arkiver etter dem. Det at det fantes arkiv etter en
virksomhet, var imidlertid ikke et godt nok argument. En
kunne ikke la forekomsten av et privatarkiv skape en spesiell
klausul som kunne «overprøve vanlige relevansvurderinger
for leksikonet». 
At eksistensen av et arkiv ikke automatisk vil berettige en

artikkel på wikipedia kan virke forståelig, men når en
samtidig ser på wikipedias egen kampanje «Wiki loves
monuments», blir ting litt mindre forståelig. «Wiki loves
monuments» er en kampanjen utformet som en foto -
konkurranse, der en inviteres til å fotografere minnes merker
og laste dem opp på Wikimedia Commons, der de videre kan
brukes i artikler om bl.a. minnesmerkene. 

I den norske versjonen av konkurransen er et av kriteriene
at minnesmerket må være registrert av Riksantikvaren. I dag
er det over 150 000 minnesmerker som er registrert av
Riksantikvaren, og i følge Riksantikvaren er det «alt i fra
kokegroper og gravhauger, til kiosker og bensinstasjoner!» 
Nå er det godt mulig at en artikkel om Fru Øiens kiosk i

Tromsø, som er et av de registrerte minnesmerkene, også
ville være uønsket i wikipedia.  Men det kan virke som om
wikipedia er mer tilbøyelig til å akseptere artikler knyttet til
fysiske minnesmerker som bygninger, skip, monumenter og
lignende, enn om virksomheter som kun har etterlatt seg
dokumenter. Det bør ikke være et krav at eksistensen av et
privatarkiv skal overprøve «vanlige relevansvurderinger» for
wikipedia, men kanskje bør opplysningene om at det finnes
et arkiv være en del av vurderingsgrunnlaget. 

Slettediskusjonen finner du her:
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sletting/Dikken_barne
hage

Gaute Chr. Moland,
AustAgder museum og arkiv lks
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Adresse: 
Fylkesarkivet i Oppland, Fakkelgården
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
Epost: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no

Personale:
Svein Amblie, arkivleder
Kirsti Sletten, arkivar
Tormod Holdbrekken, arkivar
Reidar Sandin, bokbinder
Pål Mjørlund, IKT og fotoarkivar
Svein Tore Iversen, rådgiver
Dagmar Buen, arkivar
Kjersti Sæther Mjogdalen, arkivar
Mari Charlotte Nilssen, arkivar
Odd Gunnar Ludvigsen, IKTarkivar 
Silje Dragsund Aase, arkivar 

Medlemskommuner:
Oppland fylkeskommune, Dovre,
Etnedal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Jevnaker,
Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner,
NordAurdal, NordFron, NordreLand,
Ringebu, Sel, Søndre Land, Sør Aurdal,
SørFron, Vang, Vestre Slidre, Vågå, Øyer,
Øystre Slidre, Alvdal, Eidskog, Elverum,
Engerdal, Folldal, Grue, Kongsvinger,
NordOdal, Rendalen, Stor Elvdal,
SørOdal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler,
Åmot, Åsnes

Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvoll
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk
behandlingsenhet i Oppland
Forsvarets arkivtjeneste
Annet: 
Hedmark fylkeskommune.
Eidsiva energi

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS

Arkivsenteret, Archon
Frogsvei 48, 3611 Kongsberg 
Tlf: 32 76 40 20  
Epost: postmottak@ikakongsberg.no
Internett: www.ikakongsberg.no 
Lesesal: 
Statsarkivet i Kongsberg, Frogsvei 44

Personale:
Wenche Risdal Lund, daglig leder
Torleif Lind, fagleder og rådgiver
arkivdanning
Rådgivere og ansvarsområde:
Ina HalleKnutzen, foto
Vibeke Hammerhaug, depot logistikk
Bjørn Ole Hovda, depot betjening
Petter Høiaas, depot digitalisering
Knut Jordheim, formidling
Roger Kristoffersen, elektroniske arkiv
June Wahl, rettighetsdokumentasjon

Eierkommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole,
Kongsberg, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike,
Rollag, Ål, Andebu, Hof, Holmestrand,
Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re,
Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg,
Bø, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal,
Nome,  Sauherad, Seljord, Siljan, Tinn,
Tokke, Vinje, Buskerud fylkes kommune,
Telemark fylkeskommune

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37 01 79 00
Epost: postmottak@aaks.no
Internett: www.aaks.no

Personale arkivavdelingen:
Snorre D. Øverbø, leder arkivavd.
Vidar Hauge, iktarkivar
Tore Knutsen, fotograf
Ismail Rafieh, bokbinder
Monika Kurszus Håland, arkivar/rådgiver
Kristoffer Vadum, arkivar/rådgiver
Gaute Chr. Molaug, arkivar/rådgiver
Stephan Chr. Fiedler, arkivar/rådgiver
Egil Blomsø, arkivar/rådgiver
Yngve Schulstad Kristensen, arkivar/rådgiver
Lise Råna, arkivar/rådgiver
Ole Jerry Aas, registrator

Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, 
Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand, 
Valle, Vegårshei, Åmli, AustAgder
fylkeskommune

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS

Adresse:
Besøksadresse: Tune
administrasjonsbygg, 
Tuneveien 95, 1712 Grålum
Tlf. 970 11 466 og 41 64 20 87.
Epost: ika.ostfold@sarpsborg.com
Internett: www.ikaostfold.no

Personale:
LeneKari Bjerketvedt, daglig leder
Trine Gressum, arkivfaglig rådgiver

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

Postadresse:
Vestfoldmuseene IKS, Vestfoldarkivet,
Postboks 1247, 3205 Sandefjord

Besøksadresse:
Hinderveien 10, 3223 Sandefjord
Tlf: 97 06 72 96
Epost:
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no
Internett: www.vestfoldarkivet.no

Personale:
Karianne Schmidt Vindenes,
avdelingsdirektør
Ingrid Nøstberg, arkivar
Marit Slyngstad, arkivar
Lone Krichhoff, rådgiver
Ann Tove Manshaus, rådgiver
Heidi Meen Johansen, rådgiver
Ulla Nachtstern Tannmand,
arkivformidler 

FOLLOARKIVET

Postadresse:
Folloarkivet, Postboks 510, 
1411 Kolbotn
Epost: postmottak@folloarkivet.no 
Tlf: 66 81 50 24 / 66 81 50 50
Besøksadresse:
c/o Oppegård bibliotek, Kolben
kulturhus, Strandliveien 1, Kolbotn

Åpningstider: 
Veiledning ved epost eller etter avtale.
Reservert materiale kan gjennomgås i
bibliotekets åpningstider:
Man – tor 1019, fre – lør 1015, 
søn (oktobermars) 1216 
Avvikende åpningstider om sommeren
og ved høytider. 

Nettsider: www.folloarkivet.no 
Leder: Iselin Bærøe Nerland

Deltakerkommuner:
Frogn og Oppegård
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BERGEN BYARKIV

Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS, 
Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Tlf: 55 56 62 83 Telefax:  55 56 62 40
Epost: post.byarkivet@bergen.kommune.no
Til enkeltperson:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no 
Internett:
www.bergen.kommune.no/byarkivet/ 
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
Ragnhild Botheim, avdelingsleder,
Avd. Formidling og publikumsbetjening
Aslak Wiig, avdelingsleder, 
Avd. Depot og katalog
Terje Haram, avdelingsleder, 
Avd. Privatarkiver og oppdragsvirksomhet
Anne Louise Alver, spesialrådgiver,
Spesialenhet for foto og AVmedia

Postadresse:
Postboks 2309 Hansaparken, 
5828 Bergen

Kontoradr.: 
Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Tlf: 55 30 60 90 
Epost: post@ikah.no
Heimeside: www.ikah.no

Personale:
Rune Lothe, dagleg leiar
Epost: rune.lothe@ikah.no
Mobil: 41412138

Lill Tåve Jørgensen, arkivfagarbeidar
Eirik Netteland, rådgjevar
Øyvind W. Olsen, rådgjevar
Åse Eikemo Strømme, konsulent
Inge Vikane, arkivfagarbeidar
Anita Haugen, rådgjevar

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
TRØNDELAG IKS

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 Trondheim. Tlf.: 468 76 636
Epost: postmottak@ikatrondelag.no
Til enkeltpersoner:
fornavn.etternavn@ikatrondelag.no
Internett: www.ikatrondelag.no

Personale:
Anne Overland, daglig leder
Tone Stakvik, rådgiver
Randi Leistad, IKTrådgiver
Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Roger Buan Krognes, prosjektmedarb.
Petter Petryc, IKTrådgiver
Pål Langøien, rådgiver
Randi Ness, sekretær
Erik Andås, rådgiver
Jan Børre Solvik, IKTrådgiver
Synnøve Wiseth, rådgiver

Eierkommuner:
Agdenes, Bjugn, Frosta, Frøya, Grong,
Hemne, Hitra,
Holtålen, Høylandet, Inderøy, Klæbu,
Leksvik,Levanger, Lierne, Malvik, Meldal,
Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, 
Namsskogan, Nord Trøndelag
fylkeskomm., Oppdal, Orkdal, Os, Osen,
Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Røyrvik,
Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa, Steinkjer,
Stjørdal, SørTrøndelag fylkeskommune,
Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Ørland
og Åfjord

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND

Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf. 51 50 12 83 
Epost: epost@ikarogaland.no
Internett: www.ikarogaland.no

Personale:
Tor Ingve Johannessen, daglig leder
Sigve Espeland, rådgiver
Lene S. Tamburstuen, rådgiver
Øystein Jonassen, rådgiver
Beate Aasen Bøe, rådgiver
Milena Suboticki, rådgiver (vikar)

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

Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk IKS,
Interkommunalt Vann, Avløp og
Renovasjonsverk IVAR, 
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

INTERKOMMUNALT ARKIV I VESTAGDER

Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand
Tlf: 38 14 55 91 
Epost: ikava@ikava.va.no
Internett: www.ikava.no
Åpningstider lesesalen:
1. mai – 31. august
Mandag – fredag 09.00 – 15.00 
1. september – 30. april
Mandag, torsdag og fredag 09.00 – 15.00
Tirsdag og onsdag 09.00 – 18.00

Personale:
Turid Holen, arkivsjef
Bård Raustøl, rådgiver
Tormod Engebu, iktrådgiver
Merethe M. Johansen, rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Linn Edvardsen, ordningsmedarbeider
Torgrim Olsen, ordningsmedarbeider
Alen Maglic, ordningsmedarbeider

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

HORDALAND FYLKESARKIV

Postadresse: 
Postboks 7900, 5020 Bergen 
Telefon: 55 23 99 50 
Epost:
postmottak.fylkesarkivet@post.hfk.no 

Besøksadresse:
Fylkeshuset 3. etasje, Agnes Mowinckels
gt. 5,  Bergen 

Opningstider:
15. september  14. mai: kl. 08.0015.45
15. mai  14. september: kl. 08.0015.00

Heimeside:
http://www.hordaland.no/fylkesarkivet 

Om fylkesarkivet / Historikk:
http://www.hordaland.no/Hordalandfylke
skommune/Kultur/Fylkesarkivet/
Omfylkesarkivet/

Personale:
Anne Aune, fylkesarkivar
Hilde Fagerheim
Signe Hvoslef
Svein Aage Knudsen
Eli Lothe
Egil Nysæter 
Paul Sedal
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IKA FINNMARK IKS

Adresse:
Postboks 304, 9711 Lakselv
Besøksadresse:
Holmenveien 3, 9700 Lakselv
Tlf: 78 46 46 60, Faks: 78 46 47 55
Epost: ikaf@ikaf.no
Internett: www.ikaf.no 

Personale: 
Marion Sørensen, leder
Galina Isaksen, arkivkonsulent
Torfinn Sørensen, prosjekt

Medlemskommuner:
Alta, Berlevåg, Båtsfjord
Deanu  Tana
Gamvik, Hasvik
Guovdageainnu suohkan Kautokeino
Hammerfest
Kárásjohka  Karasjok
Kvalsund, Lebesby, Loppa
Måsøy, Nordkapp
PorsangerPorsángguPorsangin
SørVaranger
Unjargga  Nesseby
Vadsø 
Vardø
Finnmark fylkeskommune

Besøksadresse:
Universitetet i Nordland, 
Mørkved, Torggården

Postadresse: 
Nordland fylkeskommune,
Arkiv i Nordland, 
Postmottak
8048 BODØ
Tlf.: 99 40 95 00
Epost: arkiv.i.nordland@nfk.no
Nettsted: arkivinordland.no

Kontaktpersoner:
ABMleder Geir Knutson tlf. 911 13 732 
Leder Ketil Jensen tlf.99 49 60 31 
Fagleder for historisk arkiv og depot 
Arnstein Kjelaas tlf.99 49 60 33
Fagleder for moderne arkiv 
Solfrid Kjærran tlf. 99 49 60 41 

Eierkommuner:  
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø,
Brønnøy, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Flakstad,
Gildeskål, Grane, Hamarøy, Leirfjord, Lurøy,
Lødingen, Meløy, Moskenes, Nesna, Rana,
Rødøy, Røst, Saltdal,  Steigen, Sømna, Sørfold, 
Tjeldsund, Træna, Divtasvuona
Suohkan/Tysfjord, Vega, Vevelstad, Værøy, 
Narvik kommune,
Nordland Fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I TROMS
(IKAT)

Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø, 
Postboks 6315, 9293 Tromsø
Tlf: 941 74 170 
Epost: postmottak@ikatroms.no
Internett: www.ikatroms.no

Ansatte:
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef
Frøydis Antonsen, rådgiver/nestleder
Solveig Heløe Olsen, rådgiver digitalt
depot
OleBjørn Fossbakk, rådgiver
Janicken Elisabeth Olsen, rådgiver

Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy,
Gáivuona/Kåfjord, Gratangen,
Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord,
Kvænangen, Lavangen/Loabága,
Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa,
Salangen, Skånland,
Storfjord/Omasvuona/Omasvuonon,
Skjervøy, Sørreisa, Torsken, Tranøy,
Troms fylkeskommune

TRONDHEIM BYARKIV

Adresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen,
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Arkivsenteret Dora
Maskinistgata 1, Trondheim
Tlf.: 72 54 82 80  
Epost: trondheimbyarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no
Internett:
http://www.trondheim.kommune.no/byarkivet

Kontaktpersoner:
Elin Engen Harder, enhetsleder
Morten Johansen, HRansvarlig
Terje Antonsen, fagleder Service og 
formidling (perm)
Kari Myhre, fagleder System og utvikling
Rune Nordtømme, fagleder Sentralarkivet
Per Lohse, produksjonsleder Grafisk senter

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

Adresse: 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane,
Askedalen 2, 6863 Leikanger 
Tlf: 57 65 64 00 Faks: 57 65 61 01
Epost: postmottak.sffarkiv@sfj.no
Epost einskildpersonar: 
førenamn.etternamn@sfj.no 
Internett: www.fylkesarkiv.no

Personale:
Ole Stian Hovland, kst. fylkesarkivar
Randi Melvær, sekretær/stadnamn
Elin Østevik, fotoarkivar
Cecilie Astrup Bustad, arkivar – komm. arkiv
Kjerstin Risnes, arkivar – komm. arkiv
Geir Utmo, arkivar – kommunale arkiv
Per Olav Bøyum, arkivar – privatarkiv
Erle Hind, musikkarkivar
Lars Berg Hustveit, informasjonsarkitekt
Espen Sæterbø, arkivar  komm. arkiv

Medlemskommunar:
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

IKA MØRE OG ROMSDAL
Arkiv og kulturformidling

Adresse:
Besøksadresse: Kirkegt. 10, 6004 Ålesund
Postadresse: Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 16 51 80
Epost: postmottak@ikamr.no 
Internett: www.ikamr.no

Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar
Gunnar Morsund, prosjekt koordinator
Torbjørn Aasen, arkivar
Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar
Guro Flø, arkivar
Asta Vadset, arkivar
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal
Ottar Andre Breivik Anderson, SEDAK
Ragnar Albertse, Fylkesfotoarkivet
Ingunn Vestnes, arkivmedarbeidar
Sølvi Knutsen, arkivmedarbeidar
Kristian Hove, arkivmedarbeidar

Medlemskommunar:
Aukra,  Aure, Averøy, Eide,  Fræna, Giske,
Gjemnes, Halsa,  Haram, Hareid, Herøy,
Kristiansund, Midsund,  Molde, Nesset,
Norddal, Rauma, Rindal,  Sande, Sandøy,
Skodje, Smøla, Stordal,  Stranda,  Sula,
Sunndal, Surnadal,  Sykkylven,  Tingvoll,
Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog,
Ørsta, Ålesund, Møre og Romsdal
fylkeskommune
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Quiz

?
?

10 spørsmål
1. Hvem er riksarkivar i Norge?

2. Og hvem er riksantikvar?

3. Hva er Norges største kommune målt i areal?

4. Hva kalles den norske utgaven av UNESCOS verdensminneregister Memory og the World?

5. «Hurtigruta minutt for minutt» er med i Norges dokumentarv. Hvor lenge varer TVprogrammet?

6. Hvilket fylke er nest størst i folketall?

7. I hvilket fylke grenser alle kommunene til havet?

8. I hvilken by åpnet nylig det nye arkiv og museumsbygget med navnet Kuben?

9. Fra hvilket parti kommer ordføreren i Trondheim?

10.Hva heter hjuldamperen som går på Mjøsa og hvor ble den bygget?

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

10 spørsmål  svar:
1. Inga Bolstad    2. Jørn Holme    3. Kautokeino, 9708 kvm    4. Norges dokumentarv   5. 134 timer, 42 minutter og 45
sekunder, eller ca. 5,5 døgn.   6. Akershus, ca. 575 000 innbyggere   7. Hordaland   8. Arendal (AustAgder
kulturhistoriske senter)   9. Arbeiderpartiet (Rita Ottervik) 10. D/S «Skibladner«, bygget i Motala i Sverige i 18541856

Rebus  svar: Vestnes kommune i Møre og Romsdal

1
REBUS

Fo
to

: B
ja

rn
e 

M
ed

b
ye

Fo
to

ar
ki

ve
t 

‘r
eb

u
s’

o
m

m
u

n
e




