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Hva skjer med arkivene? Dette spørsmålet lar seg selvsagt ikke besvare i
en leder eller en utgave eller to av Arkheion, men i denne utgaven
kommer vi i alle fall innom flere sider av saken.
Ranveig Låg Gausdal skriver om hva som skjer med arkivene når
offentlig forvaltning benytter seg av private aktører til å løse sine
oppgaver. Knut Kaspersen fra Datatilsynet skriver om hva som kan skje
når offentlige dokumenter deles på nett uten gode rutiner og nødvendig
kompetanse for å sikre personvern. Arkivverket skriver om hva som skjer
med tilsyn av arkiv etter den store omorganiseringen der, og om
Digitalarkivet som potensiell nasjonal publiseringskanal for alle landets
arkiver – også for arkivmateriale fra kommunale arkivinstitusjoner.
I tillegg kan du blant annet lese om status for KAISA-prosjektets
standardisering av arkivbeskrivelser, om digitalisering av lydarkiver, om
husmenn i arkivet, om Instagram som kanal for å formidle arkiv, om
Arkivforbundet, om digitalisering av lydarkiver og et portrett av
arkivguruen Arne Skivenes – med en fot i fortiden og en i fremtiden.
Det samme kan vi kanskje si gjelder det kommunale arkivmiljøet. Og
arkivverden generelt. Høstens KAI-konferanse i Bergen vil sette lys på
dette ved å se nærmere på Samfunnsoppdraget versjon 2.0.
I forrige leder skrev jeg at vi skulle markere at Arkheion fyller 20 år nå.
Den markeringen venter vi med til neste utgave. Da kommer også bladet
i en ny innpakking og den nye nettsiden vil forhåpentligvis være på plass.
En stor takk til alle bidragsytere, annonsører, redaksjonen og Karin
(layout).
God lesning!
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KAI-KONFERANSEN 2017
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Samfunnsoppdraget versjon 2.0.

No sa vel ikkje Charles Darwin det akkurat slik, men i
kva grad arkivinstitusjonar omfamnar endringar rundt
seg er kanskje av betydning for kva historia sit att med
for ettertida?
Tema for KAI-konferansen 2017, dreier seg kring
endringar i samfunnsoppdraget for oss arkivarar og
arkivinstitusjonar. Medan vi svarar på høyringar og
ventar på ei ny arkivlov, ny forskrift, ei kommunereform, ei regionreform, den digitale revolusjonen,
har vi framleis ein del skjelett i skapet kva uløyste
oppgåver gjeld.
Arkivinstitusjonane er i full strekk og trør vatnet og
ventar på oppgraderinga over alle oppdateringar, den
som skal løyse alt ein gong for alle, nemleg samfunnsoppdraget versjon 2.0. Så kva var gale med versjon 1.0.?
Finst det eigentleg nokon som veit kva det gjekk ut på
og i kva grad vi kom i mål? Kor mykje betre er versjon

«It’s not the #biggest archival
institutions that survive, nor the
most intelligent, but the one most
responsive to change.»
CHARLES DARWIN (ON THE ORIGIN OF ARCHIVES)

2.0. og kva er nytt i denne oppdateringa? Er det berre
snakk om ei ny programvare eller er funksjonaliteten
revolusjonerande forbetra?
Er oppdraget i tråd med ei digital framtid? Inneber
det flunkande nye måtar å jobbe på? Treng vi ein
annan kompetanse enn den vi har i dag? Spørsmåla er
fleire og vi håpar konferansen kan gje både retning
og svar.
Me sjåast i Bergen 5.-7. september.
For meir informasjon sjå www.ikah.no
Helsing frå arrangementskomiteen i Bergen:
Rune Lothe, IKA Hordaland
Terje Haram, Bergen Byarkiv
Anne Aune, Hordaland fylkesarkiv

Tusen takk, Karin!
I 16 år nå, helt siden høsten
2001, er det grafisk designer
Karin Wiwe som har stått for
utformingen av Arkheion.
Denne utgaven er faktisk det
imponerende nummer 32 i
rekken fra hennes hånd. Men
det er også det siste, for til
høsten går hun inn i pensjonistenes rekker. Hun fortjener
en STOR takk for det gode arbeidet.
Til høsten markerer vi jubileet med ny og oppgradert
nettside og layout på tidsskriftet.

Karin: Jeg iler til med å si at det har vært en
fornøyelse å jobbe med Arkheion i disse årene!
Takket være ryddige redaktører som har holdt
tidsfristene har jeg gledet meg til - og kost meg
med hver utgivelse.
Så takk til dere for fint samarbeid!
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O S L O BYARKIV
T E K S T : R A N V E I G L Å G G AU S D A L

I stadig større grad utfører private aktører oppgaver, også lovpålagte oppgaver, på vegne av det
offentlige. Siden arkivlovens virkeområde ikke dekker private aktører, har det vært antatt at dette
har dramatiske konsekvenser for arkivdanningen, og dermed for rettssikkerheten, muligheten for
innsyn osv. I Oslo byarkiv har vi undersøkt hvordan denne problemstillingen slår ut i vår kommune.
Hvor stort omfang har det? Hvordan står det til med dokumentasjon av tjenestene i praksis?

Private aktører i offentlig forvaltning
– HVA SKJER MED ARKIVENE?
Problemstillingen er omfattende og kompleks, og det har
vært nødvendig å gjøre noen avgrensninger. Vi har ikke
arbeidet med interkommunalt samarbeid, som er mindre
aktuelt i Oslo, og ikke sett på «halvoffentlige» selskapsformer som offentlig eide aksjeselskap eller kommunale
foretak. I Oslo har privatisering av såkalte personrettede
tjenester stort omfang, og det har hatt fokus i våre
undersøkelser.
OMFANG

I dag er det vanlig at lovpålagte kommunale tjenester
utføres av private aktører på grunnlag av kontrakt med
kommunen. Kommunen gjør altså en anskaffelse etterfulgt av kontraktsinngåelse. En litt annen variant er at
oppgaver utføres av private aktører med tilskudd fra
kommunen. I Oslo er dette utbredt på en rekke områder,
for eksempel helse- og velferdstjenester som barnevern,
barnehage, hjemmetjenester og sykehjem. Dette er områder som vi kjenner igjen som skapere av viktig rettighetsdokumentasjon, og områder av tjenesteproduksjonen i en
kommune som møter sårbare individer.
Av 764 barnehager i Oslo er 453 private og 329 kommunale. Det vil si at 57 % av barnehagene er private. Av 56
sykehjem i Oslo er 32 private og 24 kommunale. Den
private andelen av sykehjemmene er her på 57 %. Av 168
grunnskoler i Oslo er 17 private. Det vil si at 10 % av
grunnskolene er private. De private skolene har ca. 3000
elever, eller 5 % av elevmassen. Hvis det er riktig at alt
dokumentasjonsarbeid faller sammen når tjenester

privatiseres, så er altså omfanget så stort at dette en
katastrofe for rettssikkerheten!
PRAKSIS PÅ ELDRE-, HELSE- OG SOSIALOMRÅDET

For å få vite noe mer om hvordan dette fungerer i praksis i
Oslo, tok vi kontakt med den byrådsavdelingen som er
overordnet den avgjort største delen av den personrettede
tjenesteproduksjonen, nemlig Byrådsavdeling for eldre,
helse og sosiale tjenester. Under avdelingen sorterer en
rekke fagetater på området, sammen med de 15 bydelene,
som står for en svært stor andel av tjenesteproduksjonen.
Byrådsavdelingen har et eget fellesskriv «Arkiveringsregler
for tjenester med personrettede tiltak». Der er følgende
formulering nedfelt: «Når Oslo kommune benytter private
virksomheter til utførelse av kommunale oppgaver/tjenester, skal krav til dokumentasjon og arkiv tas med i
anbud/ tilbudsforespørsel.» Der arkivlov og –forskrift ikke
gir pålegg, har altså kommunen selv etablert regelverk på
viktige områder. Men det er jo ikke det samme som at det
virker i praksis! Så hvordan står det egentlig til?
PRIVATE SYKEHJEM

På pleie- og omsorgsområdet viste det seg at de private
sykehjemmene bruker Gerica 1 (elektronisk pasientjournalsystem til bruk i kommunal helse- og omsorg) som dokumentasjonssystem, side om side med de kommunalt drevne
sykehjemmene. Dokumentasjonen tilfaller da automatisk
kommunen. Kommunen har altså dialog med de private
aktørene om dokumentasjon i praksis, og overgangen til

«Det ville åpenbart hjelpe mye på utfordringene om regelverket
tydeliggjorde at offentlige organers plikt til å dokumentere sin
tjenesteproduksjon også gjelder når selve tjenesten leveres av en
privat aktør.»
RANVEIG LÅG GAUSDAL, BYARKIVAR I OSLO
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Eksempel på eldre
offentlig skapt
barnevernsmateriale.
«Vergerådsprotokoll»,
Oslo byarkiv

Barnevernsmapper
under avlevering,
Oslo byarkiv

digitale verktøy har i dette tilfellet styrket automatikken i
praksisen.
RUSOMSORG OG BARNEVERN

Når det gjelder rusomsorg og barnevern, har det vært
vanligere for kommunen å kjøpe plasser i eksisterende
institusjoner heller enn å konkurranseutsette kommunale,
som i mye større grad har funnet sted på pleie- og omsorgsområdet. Institusjonene innenfor rusomsorg og barnevern
leverer da gjerne tjenester til flere kommuner, og det blir
mindre aktuelt for institusjonene å dokumentere i ulike
fagsystemer til ulike involverte kommuner. Imidlertid viste
dialog med bydeler at dokumenter fra private samarbeidspartnere som angår klienter løpende kommer til barnevernskontoret i bydelen og blir arkivert der. I tillegg har den
private aktøren selv en mappe på den enkelte klient med en
kopi av dokumentene. Når barnet flytter ut av institusjon,
sendes mappen til bydelen, som gjennomgår den for å
sjekke at de har mottatt alt de skal. Det som eventuelt ikke
er mottatt tidligere, blir lagt i klientens sak. Deretter slettes
mappen fra den private institusjonen.
BEDRE ENN FRYKTET

Selv om disse undersøkelsene ikke på noen måte er
dekkende for praksis i alle bydeler, hos alle private aktører
eller for alle tjenester, så tyder undersøkelsene på at både
internt kommunalt regelverk og praksis i kommunen er
langt bedre enn vi fryktet i utgangspunktet. Så lenge arkivlov og -forskrift ikke gjelder for private aktører, er det i

forbindelse med
anskaffelse og kontraktsinngåelse at den private
aktøren må forpliktes til å skape dokumentasjon. Det er
derfor viktig at arkivtjenestene kommer i inn i forbindelse
med anskaffelsesprosessene.
DATATILSYNETS DATABEHANDLERAVTALE

Når en kommune kjøper en tjeneste av en privat aktør, blir
den private aktøren ofte også ansvarlig for behandling av
personopplysninger. Det skal da inngås en databehandleravtale mellom partene, sier Datatilsynet, som har veileder
og maler for inngåelse av slike avtaler. Det er vårt inntrykk
at det er en vanlig misforståelse at Datatilsynet og personopplysningslova er til hinder for at kommunene kan bevare
dokumentasjonen.
«Det skal avtales at databehandler [altså den private
aktøren] skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, disketter, cd-er mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen.», står det i den standard
avtaleteksten til Datatilsynet. Dette kan lett misforstås som
et påbud om sletting. Og det er det i og for seg –
opplysningene skal slettes hos den private aktøren.
Men det er ikke noe i veien for at de først overføres til
den offentlige instansen som er ansvarlig for tjenesten.
Et annet sted i avtaleteksten står det at «Ved opphør av
denne avtalen plikter databehandler å tilbakelevere alle
personopplysninger som er mottatt på vegne av den

>>>
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behandlingsansvarlige», og i veilederen er det presisert at
avtalen må avklare «hva som skal skje med opplysningene
etter at avtalen er opphørt – om opplysningene skal
tilbakeføres eller slettes». Etter vår forståelse er det ikke
noe i dette regelverket som hindrer overføring til og
bevaring i kommunen av personopplysninger fra en privat
aktør som har utført oppgaver på vegne av kommunen.
BARNEHAGER

I Oslo går 57 % av alle barnehagebarn i private barnehager. En bydel henvendte seg nylig til Byarkivet om
regelverket for dokumentasjon i private barnehager.
De hadde selv fått følgende henvendelse fra en privat
barnehage:
«Jeg var på et kurs i går, om personvern i barnehagen.
Jeg lærte nye ting der. Jeg fikk beskjed om at så fort et
barn slutter i barnehagen, skal alle opplysninger om barnet
slettes.» Bydelen skriver til Byarkivet: «I prinsippet mener vi
at dokumentasjon tilknyttet et enkeltbarn i en privat
barnehage bør håndteres likt som dokumentasjon til
knyttet et enkeltbarn i en offentlig barnehage. Dette av
hensyn til hvert enkelt barn, de tjenestene bydelen tilbyr
og framtidig rettighetsdokumentasjon. Hva vil Byarkivet
anbefale oss?»
Her er det ikke tale om kjøp av tjenester, men om offentlige, kommunale tilskudd til driften. Altså finnes det ikke
noen anskaffelsesprosess med etterfølgende kontraktsinngåelse som man kan bruke til å stille krav. Og Riksarkivaren har tidligere slått fast at arkivloven ikke gjelder
for private barnehager. Så hva gjør man da?
I Oslo er det felles opptak til alle barnehager, kommunale og private. For å få plass, må man søke bydelen.
Derfor har bydelsadministrasjonen materiale som angår
opptak, og de vet hvilke barn som har gått i hvilken
barnehage, private som kommunale. Nå er også nytt
fagsystem for barnehagesøknader under innføring i
kommunen. Det vil omfatte alle barnehager. Spørsmål om
godkjenning og tilsyn blir behandla i bydelen uavhengig
av om barnehagen er privat eller kommunal, så dokumentasjon skal finnes.
Vi har bare nettopp startet arbeidet med samlet bevaringsplan for arkivmateriale etter det nye regelverket i
Oslo, og har ikke kommet til barnehagenes barnemapper
ennå. Men vi mistenker at vurderingen vil være at de ikke
skal bevares, heller ikke for de kommunale barnehagebarna.
Så da står det egentlig greit til også med dokumentasjonen fra de kommunale barnehagene. Men mest fordi
selve barnemappene trolig ikke skal bevares. Hva om vi
likevel kommer til at vi ønsker å bevare materiale fra
barnemappene? Bør ikke da dokumentasjon av det enkelte
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barnet være uavhengig av om barnet har gått i kommunal
eller privat barnehage? Det er uansett bydelen som tildeler
plass, og som avgjør om plassen skal være privat eller
kommunal, uavhengig av hva du selv måtte ha ønsket for
ditt barn.
Siden det altså ikke inngås noen kontrakt om kjøp av
tjenester med den enkelte private barnehage, må virkemiddelet i så fall være å stille vilkår for driftstilskudd fra
bykassa til barnehagen. Men det kan man selvfølgelig
gjøre. Vi kjenner ikke til at det har vært gjort i Oslo, men
kommer vi til at materiale fra barnemappene likevel bør
bevares, vil vi nok forfølge den innfallsvinkelen.
PRIVATSKOLER

Nesten 3000 skoleelever i Oslo går på privat grunnskole.
I tillegg kommer private, videregående skoler. Igjen er det
snakk om offentlig tilskudd til drift, ikke kjøp av tjenester
fra private aktører. Men mens vi kanskje ikke er SÅ
interessert i mappene på det enkelte barnehagebarn, så
bevarer vi selvfølgelig elevmapper fra grunnskolen i Oslo fordi vi anser dem som potensielt viktig rettighetsdokumentasjon. Så da burde vi vel ha elevmapper fra
privatskolene også da?
Som private aktører gjelder ikke arkivloven for dem. Vi
kom ikke helt til bunns i kommunens eventuelle rolle i
finansieringen av privatskolene, men for oss kunne det se
ut til at staten stod for i alle fall den største delen av
tilskuddene. Det reduserer i så fall også kommunens
anledning til å stille krav, hvis det ikke finnes kommunale
tilskudd å knytte betingelser til.
ARKIVFAGLIG DILEMMA

Dette utløser et interessant dilemma for oss som kommunens men også byens og «alle» osloborgeres arkivinstitusjon. Foreldre har valgt å sende barna sine til en
privat skole, og arkivlovens virkeområde gjør at vi ikke får
avlevert materiale fra disse skolene. Er det vårt problem
at vi ikke kan hjelpe disse elevene? Burde ikke det være
en sak mellom foreldrene, seinere eleven, og skolen? Vi
har vel ikke noe ansvar når elevene ikke har gått på skole
hos Byarkivets eier og oppdragsgiver, Oslo kommune?
På den andre siden: Er det ikke en del av vårt samfunnsansvar å sørge for en helhetlig dokumentasjon
av samfunnet? Og sørge for at rettigheter også kan
dokumenteres for dem som gjorde valg de ikke ante at
hadde konsekvenser for deres anledning til nettopp å
kunne dokumentere sine rettigheter? Så skal vi da gå i
gang med en offensiv overfor privatskoler i Oslo for å få
inn elevmappene før de går tapt? Uten noen finansiering
av de ressursene vi i så fall må bruke på det? Når vi ikke
en gang rår med å få inn elevmappene fra Utdannings-

etatens egne skoler? Egentlig synes jeg at vi burde gjøre
det. Det er et ressurs- og prioriteringsspørsmål, og der står
saken foreløpig.
OPPSUMMERING AV PRAKSIS

Byarkivets funn når det gjelder kommunens kjøp av tjenester fra private aktører, viser at det gjøres mye samvittighetsfullt dokumentasjonsarbeid i vår kommune også når
det er private som leverer selve tjenesten til sluttbrukeren.
Og vi vet at det er i forbindelse med anskaffelse og kontraktsinngåelse at den private aktøren kan forpliktes til å
skape og levere dokumentasjon, eller det kan gjøres som
vilkår for tilskudd.
Selv om arkivlovens virkeområde ikke omfatter disse
private aktørene, og sånn sett ikke akkurat hjelper oss, så
er det ikke slik at det er i strid med verken arkivloven eller
annet lovverk å kontraktsfeste eller stille betingelser om
at dokumentasjon skal skje.
Siden konkurranseutsetting var i sin spede begynnelse
omkring årtusenskiftet, har vi i arkivsektoren snakket om
hvilken ulykke det er at regelverket ikke håndterer disse
problemstillingene. Jeg er selvfølgelig helt enig i det. Men
samtidig er det fullt mulig både for arkivinstitusjoner og
arkivskapere å jobbe med problemstillingen og legge til
rette for at dokumentasjon av tjenestene skjer.

det overraskende at Kulturdepartementets høring av
utkast til ny arkivforskrift ikke berører problemstillingen.
Det ville åpenbart hjelpe mye på utfordringene om
regelverket tydeliggjorde at offentlige organers plikt til å
dokumentere sin tjenesteproduksjon også gjelder når selve
tjenesten leveres av en privat aktør. Da ville stat og kommune være forpliktet til å sikre viktig rettighetsdokumentasjon i forbindelse med konkurranseutsetting.
Kanskje kan dette gjøres uten noen egentlig endring av
lovens virkeområde? Det kunne være et viktig første skritt.
For så gjenstår det mye likevel – som for eksempel hvor
viktig det ville vært bare å utvide arkivlovens virkeområde
til å sammenfalle med offentlighetsloven, slik at vi kunne
sikret skikkelig forvaltning, tilgang og bevaring for
eksempel i offentlig heleide aksjeselskaper. Men det får
bli en annen artikkel. •

BEHOV FOR REGELVERKSENDRINGER

Når det er sagt, så er det selvsagt nødvendig å gjøre noe
med regelverket. Etter at det gang på gang har vært spilt
inn som et av de viktigste punktene å få gjort noe med, er

Artikkelen er basert på et foredrag Ranveig holdt på Samdok-konferansen i januar. Foto: Heidi Meen
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B E R G EN BYARKIV
T E K S T: I N E M E R E T E B A A D S V I K

KAISA-prosjektet er nå inne i sluttfasen. Etter planen skal prosjektets tre første faser være i
havn ved utgangen av juni, noe som betyr at vi vil ha en fullgod standard for arkivbeskrivelser
for de kommunale arkivene i løpet av sommeren 2017.

Standardiseringsprosjektet KAISA
Det er også en intensjon om en fase fire, men om det blir
noe av og hvem som tar ansvar for det er på nåværende
tidspunkt usikkert.
OPPSTARTEN

Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke kommunale
arkivinstitusjoner, Riksarkivet, Arkivforbundet og
Stiftelsen Asta.
KAISA-prosjektet startet formelt i juni 2014, men det
første initiativet ble tatt i 2009 av IKA Kongsberg. I 2010
ble det avholdt et seminar på Kongsberg hvor det ble
nedsatt et forprosjekt, ledet av Inge Manfred Bjørlin ved
(den gang) Aust-Agder kulturhistoriske senter.
Forprosjektet resulterte i en rapport, men videre arbeid
med prosjektet stagnerte da leder fikk ny jobb. Bergen
byarkiv tok på seg å videreføre oppdraget, men det viste
seg vanskelig uten en stilling dedikert til oppgaven.
ORGANISERING

Interessen for å få etablert et standardiseringsprosjekt var
stor. Da prosjektet ble etterlyst på KAI-ledermøtet i 2014
tok Bergen Byarkiv igjen på seg å lede prosjektet. En
midlertidig prosjektlederstilling ble opprettet ved Bergen
Byarkiv og Ragnhild Bjelland fra Oslo byarkiv ble
engasjert. Undertegnede ble prosjektleder 18.11.2016.
I løpet av prosjektperioden har flere institusjoner
deltatt i prosjektgruppen og styringsgruppen. Nå i sluttfasen er det Bergen byarkiv, Oslo byarkiv, Trondheim
byarkiv, IKA Trøndelag, IKA Møre og Romsdal, IKA
Kongsberg, IKA Troms, Arkiv i Nordland og Riksarkivet
som deltar i de to gruppene.
PROSJEKTETS MÅLSETTING

Formålet med prosjektet er å utarbeide en felles standard
for registrering av kommunale, fylkeskommunale og

private arkivskapere og arkiver i Asta. Hensikten er å
lette tilgangen til arkivinformasjon for brukere på
Arkivportalen
Vi har hørt frasen «Det som ikke finnes på nett, finnes
ikke», og det er ikke langt unna sannheten for dem som
stort sett forholder seg til den digitale hverdagen. Derfor
er målsettingen om at flest mulig arkiv skal publiseres på
Arkivportalen viktig. Slik viser vi at materialet «finnes»,
og brukerne kan selv finne fram til hva de ønsker å se på.
BEDRE SØK I ARKIVPORTALEN

Arkivportalen har en rekke søkemuligheter. I tillegg til
navn og temaer kan det blant annet søkes på geografisk
område, samfunnssektor, tidsperiode og språk. Men i dag
får en svært ufullstendige treff på slike spesifiserte søk.
Det er fordi mange publiserte arkiver ikke har registrert
slike opplysninger, eller har registrert dem på feil måte.
Gode treff i Arkivportalen betinger derfor standardisering. Hvilke opplysninger som legges ut om arkivskaper
og arkiv, og måten arkiv- og arkivskapernavn blir registrert på, er dermed avgjørende.
NASJONAL STANDARD

KAISA-prosjektet er en parallell til tilsvarende arbeid i
statlig sektor (StandArk), og intensjonen er å oppnå størst
mulig fellesskap med tilsvarende statlige retningslinjer.
Målet er å komme frem til ett felles standardiseringsopplegg for all arkivbeskrivelse i Norge.
VEILEDENDE DOKUMENTER

Prosjektet har utarbeidet skriveregler for navn på arkivskaper og arkiv, arkivbeskrivelser for aktør, arkiv, undernivåer av arkiv (arkivdel, serie, stykke, mappe, dokument)
og for aksesjon og tilvekst. Disse dokumentene er nå
ferdigstilte med steg for steg-beskrivelse av hvert

«Hensikten er å bedre tilgangen til arkivinformasjon for
brukere på Arkivportalen.»
INE BAADSVIK, PROSJEKTLEDER FRA 2016
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skjermbilde i Asta og KAISAs anbefalinger i forhold til
hvilke felter som skal, bør eller kan fylles ut. StandArks
anbefalinger er også tatt med for sammenligning.
Dokumentene inneholder eksempler og kommentarer,
samt en del problemstillinger i forhold til funksjonalitet i
Asta. Videre er det også utarbeidet en tabell som viser
standardisert bruk av kategorier, felt og koder i forbindelse med samfunnsplassering av aktør.
For tiden utarbeides veiledende dokumenter med
retningslinjer for bruk av restriksjoner, for registrering
av bestandsenheter, for seriebetegnelse og struktur (jfr.
Allment arkivskjema) og en kort beskrivelse av hele
prosessen fra mottak av aksesjon til publisering på
Arkivportalen.
ARBEIDSMETODE

I arbeidsprosessen har vi tatt utgangspunkt i arkivbeskrivelsene til StandArk, samt innhentet eksempler og råd om
registreringspraksis fra deltakerinstitusjonene. Det har
vært stort fokus på hvordan registreringene framstår i

Arkivportalen, for å få en best mulig brukervennlighet for
de uten arkivkompetanse.
Enkelte av forslagene i dokumentene forutsetter
endringer eller justeringer i Astas programvare. Enkelte
forslag gir andre løsninger enn Arkivverkets StandArkprosjekt. KAISA-prosjektet vil følge opp begge disse
problemstillingene med direkte henvendelser til Stiftelsen
Asta og til Arkivverket når tiden er moden for det.
JUSTERING ANBEFALES

Det har vært spurt om standardiseringen av arkivbeskrivelse skal ha tilbakevirkende kraft. Prosjektet
kan ikke pålegge noen å gjøre om på registreringer
som allerede ligger i Asta. Det er et ressursspørsmål
som må bli opp til hver enkelt institusjon å ta stilling til.
Likevel blir alle institusjoner oppfordret til å justere sine
registreringer på øverste nivå på arkiv og aktør etter
standarden, samt å bruke standarden i det videre
arbeidet og ved supplerende registreringer. •

GENERERES

Hovedbilde for
Arkiv i Asta

FANER

Tabell for
samfunnsplassering
av Aktør

KAISA:
De kommunale
ArkivInstitusjonenes
Standardisering av
Arkivbeskrivelse
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B E R G E N KOMMUNE

PORTRETT: ARNE SKIVENES

T E K S T : H A N N E FA R E S T V E D T

For 41 år siden tok en nyutdannet historiker på seg jobben med å ordne kommunale papirer.
Nå kan Arne Skivenes, Bergens første byarkivar, se tilbake på et 35.000 hyllemeter langt livsverk.

Med en fot i fortiden og en fot i fremtiden
Det er fascinerende å gå på oppdagelsesferd innover i de
enorme fjellhallene i Hansaparken. Du kan gå i kilometervis, blant arkivbokser og protokoller, pergamenter og
bilder. Arne Skivenes trekker ut en bok. Den viser seg å ha
tilhørt en kjøpmann på Bryggen på 1800-tallet. Kjøp og
salg står sirlig nedtegnet, fortsatt fullt lesbart, selv om
blekket er nesten 200 år gammelt. – Lukt her, sier Arne
Skivenes. Og forbløffende nok: Stikker du nesen ned i
denne protokollen fra 1800-tallet, lukter det fortsatt
friskt av tørrfisk, 200 år etter.
STILTE MED MEDBRAGT SKRIVEMASKIN

Skrur vi tiden tilbake til 1976 er vi ved den spede begynnelse av Arne Skivenes sitt livsverk. Det begynte i en
kjeller med en haug usorterte papirer i gamle Eidsvåg
kommunehus. Den nyutdannede historikeren husket hva
veilederen på universitetet hadde sagt til studentene som
ville skrive noe historisk om Bergen: «Vi pleier å fraråde

det, fordi kildesituasjonen i Bergen kommune er så
dårlig», sa han. Det var en utfordring unge Skivenes ikke
kunne motstå. Så fikk han da også litt å ta tak i da han
ble ansatt som byens første byarkivar.
OPPBYGGINGEN

Gjennom årene har Arne Skivenes gitt arbeid til både
narkomane ungdommer som ønsket et annet liv og til
arbeidsledige akademikere. – På 1980-tallet hadde vi
sysselsettingstiltak for arbeidsledige akademikere, kalt
‘Rettedøler’. På den måten fikk vi folk med skyhøye
kvalifikasjoner. Baksiden var at de forsvant etter ti
måneder. Men vi fikk gjort mye. Deretter hadde vi en
veldig god periode på begynnelsen av 1990-tallet. Vi ble
egen etat, og vi fikk grønt lys for å starte BKsak, et
elektronisk saks- og arkivsystem, som var veldig spesielt
på den tiden. Jeg tror vi var den eneste kommunen som
hadde felles system for hele kommunen.

«Arkivfaget er både fortids- og
fremtidsrelatert. Mange tror at arkiv
bare dreier seg om fortid. Men det
dreier seg mer om fremtiden. Vi er jo
opptatt av at det som var der for 100
år siden, skal være brukbart og
tilgjengelig også om nye 100 år.»
ARNE SKIVENES, ARKIVAR

Det er som å stikke nesen ned i en nyåpnet pose med
tørrfisksnacks. Foto: Hanne Farestvedt.
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– Så kom en periode med stampesjø i siste halvdel av 90tallet. Så løsnet det igjen like over 2000-tallet, da vi fikk
klarsignal til å begynne prosjekteringen av bygget som nå
er blitt Bergen Byarkiv. På det meste, da arkivet til kommunens byggesaksavdeling skulle digitaliseres, var vi 90. I dag
er det rundt 70 personer som jobber på Bergen Byarkiv.

Ved Bergen Byarkiv har de jobbet med bevaring av utfasede elektroniske systemer i over 10 år. – Vi kan skryte av
at vi i over 10 år har hatt den eneste løsningen i landet som
gir saksbehandlere direkte adgang til slike baser. Her har vi
over 300 saksbehandlere som i gjennomsnitt gjør 100.000
nedlastinger i året. Det er vi veldig stolt over, sier han.

NYSKAPENDE

TOTALARKIV

– Det er ting vi har startet med her, som er blitt gjengs for
arkivdrift. Noe av det har med digitalisering å gjøre, noe
med arkivbeskrivelse og noe med organisering. Vi har nok
bidratt til et bredere perspektiv på hva arkiver skal drive
med. Bl.a. så har vi innført arkivperiodisering, etter dansk
modell. Vi begynte med det i 1984. Da det kom ny arkivlov i
1992 ble arkivperiodisering tatt inn i den. Det var ikke vi
som fant på det, men i Norge startet det her. Og i 2005
åpnet byarkivet landets første arkivutstilling for personer
med nedsatt funksjonsevne.
– Dette med at alt er forgjengelig, gjelder ikke det i
arkivbransjen? – Der har du det paradoksale. Det gjelder i
liten grad så lenge vi befinner oss i papirverden. Hvis vi
legger papir i et rom der forholdene er gode, så kan de
vare så lenge det skal være uten at man trenger å gjøre noe
mer med det. Med elektronisk lagring, vil arkivene gå tapt i
løpet av relativt kort tid hvis ikke dataene konverteres og
hele tiden er tilgjengelige på nye plattformer, sier Skivenes.

– Vi regner byarkivet som et totalarkiv. Vi håndterer hele
prosessen, fra en konvolutt åpnes til det skal plasseres i en
fjellhall og bli tatt vare på for alltid. I tillegg har vi arkiv
fra både kommunale virksomheter og private, forteller
Skivenes. Faktisk er så mye som en tredjedel av innholdet
fra private aktører.
Bevaring av private arkiver har vært en kampsak. - Det
var noe vi prioriterte høyt, men som vi måtte slåss for å få
gjennom. Skal du få en fyllestgjørende beskrivelse av et
samfunn, er det ikke tilstrekkelig med bare offentlige arkiv.
Du må ha privat sektor for å få bredde og balanse.

35.000 hyllemeter med bergenshistorie
går innover og innover i de enorme
fjellhallene til Bergen Byarkiv. Slike
fasiliteter var utopi da Arne Skivenes
begynte å sortere arkiver i Bergen
kommune i 1976. Foto: Hanne Farestvedt.

GIR SVAR PÅ VIKTIGE SPØRSMÅL

Besøkende blir tatt godt imot på byarkivet, enten det
kommer fagpersoner fra Kina eller fra Kalfaret. – Jeg tror
vi er flinke til å ta oss av publikum. En av tingene som er
spesielt med oss, er at vi tar imot ganske nytt materiale.
Vi har en målsetting om å befri de kommunale enheter fra

Bildet er fra våren 1992 i forbindelse med
mottaket av Sportsklubben Branns arkiver. Med
på bildet er også Bjørn Borlaug (Bergen Byarkiv)
og Branns daglige leder Jan-Erik Larsen. Foto:
Harald Garmannslund. (En av de få gangene
Arne har vært på Stadion...etter hans eget
utsagn.)

>>>

Dette er fra høsten 1991, tatt i anledning
intervju i ByArken om at Byarkivet er
etablert som egen avdeling direkte under
rådmannen (altså skilt ut fra
Informasjonskontoret, som Byarkivet
tidligere var underlagt.) Foto: Annette
Mattson.
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papirarkiver før det er gått tre-fire år.
Mye av det vi jobber med er aktuelle
saker, og vi har ofte kontakt med
personene sakene gjelder.
– Jeg vil gjerne si at vi har prioritert
henvendelser fra dem som har vært
urettmessig behandlet av samfunnet.
For eksempel to runder med
erstatningsordning for tidligere
barnevernsbarn hadde ikke vært
mulig uten vår innsats.
I tillegg til publikumstjeneste,
arrangerer byarkivet åpne foredrag,
gir ut bøker og driver Bergen
byleksikon som nettutgave, bl.a.

konverteres og ha backup. Det krever mye
forvaltning og det krever høyere sikkerhet
enn lagring i ‘skyen’ kan gi. Papiret ligger
bare der.
– Som byarkivar står du med en fot i
fortiden og en fot i fremtiden. Hvordan er
det? – Jo, da er det lett å forskreve seg.
Arkivfaget er både fortids- og fremtidsrelatert. Mange tror at arkiv bare dreier seg
om fortid. Men det dreier seg mer om
fremtiden. Vi er jo opptatt av at det som var
der for 100 år siden, skal være brukbart og
tilgjengelig også om nye 100 år, sier
arkivaren.
BLIR ALDRI FERDIG

BESKRIVELSER OG STRUKTUR

Foto fra Bergens Tidende 24.
september 1984. Fotograf er Helge
Sunde. Artikkelen heter «Viktig å
ta vare på privatarkivene».

– Det er noen faglige tema jeg kan
la flyte forbi, andre ting er jeg veldig
opptatt av. Arkivbeskrivelser, struktur,
rekkefølge, søkemuligheter. Det har jeg
jobbet med ganske lenge. Jeg kan nevne det allmenne
arkivskjemaet som vi begynte med i 1982, og Asta, som jeg
var med på å utvikle, er blitt et fellesprogram for registrering av arkiv i Norge. Jeg var knyttet til Asta fra 1990 til
2015, først som utvikler, så som styreleder og deretter som
leder for styringsgruppen for programutvikling. Asta er nok
ett av mine hjertebarn, sier Skivenes. Denne våren er Arne
Skivenes leder for et nasjonalt prosjekt for å standardisere
slike arkivbeskrivelser, med referanse til Asta og til Arkivportalen.no (KAISA-prosjektet).
FORTSATT AKTUELL

– Men jeg er også veldig opptatt av den manglende arkiveringen av e-post i offentlig sektor. Det er viktig fordi mye av
det som foregår i kommune og stat går gjennom
e-postkassene, men mye blir ikke arkivert på skikkelig vis.
– Det er jo mye skrot i e-postkassene våre, da? – Vi har gjort
den eneste kartleggingen av e-post jeg vet om i Norge. Det
vi vet, er at cirka 50 prosent er arkivverdig. Minst.
– Og så er det en trend som har manifestert seg i det siste.
Såkalt digitalisering for kassasjon. Det handler ikke egentlig
om digitalisering for bedre formidling, det dreier seg om
lagringskostnader. Men det er ingen som har presentert et
regnestykke som viser at man sparer penger på dette.
Byarkivets erfaring tilsier at det koster mer å oppbevare
filene enn det koster å oppbevare papiret. Filene skal

Til høsten går han av med pensjon. De siste
årene har han vært påpasselig med å spre
kunnskapen til dem som skal overta driften,
men han har fortsatt en del faglige ting som
er ugjort. – Går det an å bli ferdig? At du tar
helg en fredag, og oppdager at du er a jour med arkiveringen? – Nei det går ikke. Det er bare ikke mulig. Det er så
mye uordnet i magasinene, og det kommer stadig nytt
materiale. Men jeg har alltid syntes det viktigste har vært
å få materialet i hus, og sikret.

BERGENSERNES BYARKIV

– Hvor ligger det virkelige gullet begravd her? –Det tror jeg
må være den høye bevisstheten de som jobber her har om
hvor viktig det er å sikre dokumentasjon. Dokumentasjon er
noe annet enn informasjon. Dokumentasjon er bevis på at
noe er hva det gir seg ut for å være. Har du dokumentet,
transaksjonen, så kan du bevise hva som faktisk har skjedd.
At dette er en viktig jobb, tror jeg alle på Bergen Byarkiv har
veldig klart for seg.
Arne Skivenes kan likevel ta fri i visshet om at arkiveringspraksisen i Norge har blitt enklere med ham. Byarkivaren
har innført systemer for arkivering som er blitt gjengs i
Norge, og han har gått i bresjen for store digitaliseringsprosjekter. - Det er blitt et byarkiv ut av dette, som er
større og bedre enn jeg trodde var mulig da jeg begynte.
Jeg hadde som mål å lage et tjenlig arkiv for byen og
bergenserne. Jeg drister meg til å si:
Mission accomplished. •

Arne Skivenes er intervjuet av Hanne Farestvedt, som er rådgiver ved Seksjon informasjon i Bergen kommune.
Intervjuet er forkortet. En versjon av dette intervjuet er også på trykk i Bergenseren, en publikasjon med
kommunal informasjon som sendes alle innbyggerne i Bergen.
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ACOS – din digitalise
eringspartner
Vi bistår din virksomhet med å etablere automa
u
tiserte og innovative
tjenester for innbyggere, næring
gsliv og ansatte.
Regjeringens fokus på digitalisering medfører endringer
for Norges kommuner og offentlige virksomheter. Dette gir
mulighet til å legge nye og gode digitale strategier for din
virksomhet.
Vi har solid kompetanse innenfor digitalisering av
offentlig sektorr,, og leverer løsninger med:
•

sikker og effektiv data- og dokumentfangst

•

forenklet saksbehandling med optimal tilgjengelighet

•

kvalitetssikrende arbeidsprosesser

•

sentral utnyttelse av nasjonale felleskomponenter

•

fleksible integrasjonsgrensesnitt

•

frittstående Noark 5 arkivkjerne

Vi er stolte
e over at disse virksomhetene nylig har valgt oss
som partn
ner i deres viktige digitaliseringsarbeid:
•

NAV

•

Oslo kom
mmune

•

Sandefjo
ord kommune

•

Gjøvik ko
ommune

•

Sola kommune
mmune

•

Vadsø ko
ommune

“

ACOS WebSak skiller seg
ut med et meget intuitivt
og enkelt grensesnitt.
Integrasjonsmulighetene
i systemet er etter vår
vurdering de beste.
– Gjøvik kommune

Om ACOS
Gjennom 20 år har vi utviklet fagsystemer for organisasjoner
som setter fokus på digitalisering av prosesser. I dag er vi et
av landets 25 største norskeide programvareselskaper.
Vi har investert målrettet i å bygge opp et ledende utviklingsog fagmiljø i Norge, og løsningene utvikles i tett dialog med
våre kunder.
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D ATATILSYNET
T E K S T: K N U T B R E D E K A S P E R S E N

Digitalisering av offentlige tjenester kan være positivt, men den må ikke gjennomføres for enhver
pris. Et skritt av gangen for å sikre god behandling av personopplysninger, er et godt prinsipp, men
dessverre mangelvare i en del kommuner.

Personvernutfordringer ved digitalisering
Offentlig elektronisk postjournal (OEP) er en felles
publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Kommunene vil også bli invitert med inn i OEPløsningen for fulltekstpublisering av dokumenter på nett.
TILLIT OG RESPEKT ER GRUNNLEGGENDE

Det er viktig med tillit mellom innbyggere og myndigheter.
Denne tilliten er basert på at opplysninger vi er tvunget til
å dele med det offentlige blir behandlet med respekt og
varsomhet. At taushetspliktige opplysninger ikke skal
legges ut i en slik løsning er selvsagt, men innbyggerne
har krav på respekt i også andre forhold. Slik som når
man formulerer seg klønete, ikke forstår sine rettigheter,
er fortvilet for at naboen får byggetillatelse og sier rett
ut hva man mener og så videre. I en sak ble en innbygger
irritert over særdeles lang saksbehandlingstid og skrev et
forarget brev til kommunen. Brevet egnet seg absolutt
ikke for offentligheten, men allerede etter et par dager
var brevet i en faksimile på forsiden av lokalavisen. Han
lovte aldri mer å ha skriftlig kontakt med kommunen.
Og her ligger mye av problemstillingen. Vi tenker hele
tiden på at systemene skal være transparente, men har
vi spurt innbyggerne hva de mener? Det er en vesensforskjell i det å begjære innsyn i et dokument, og det
å få tilgang på «alle» dokumentene slik en fulltekstpublisert løsning legger opp til. Kravet til en hensynsfull
forvaltning er med ett visket bort.
MANGE OG ALVORLIGE AVVIK I KOMMUNENE

Kommunene har lang erfaring med å publisere dokumenter i en fulltekstløsning på nett. Fra de første startet

med dette for 10-15 år siden, har flere og flere kommuner tatt slike løsninger i bruk. Datatilsynet har imidlertid
erfart at kommunene i liten grad har taklet denne
prosessen. Det har blitt rapportert inn mange, og til dels
alvorlige avvik, knyttet til dokumenter som publiseres i en
fulltekstløsning på nett. De avvikene som har vært til
gjennomgang i Datatilsynet kan tyde på:
1) press fra ledelsen til å gjennomføre ordningen
2) mangelfulle/fravær av rutiner
3) manglende kompetanse
Datatilsynet er særlig overrasket over at det i så nær
som 100 prosent av tilfellene ikke er gjennomført noen
personvernkonsekvensanalyse av ordningen.
Risikovurderinger er som regel totalt fraværende og
rutiner for håndteringen av løsningen er mangelvare.
Det er lett å skjære alle over en kam, men mye tyder på
en gjennomgående systemsvikt.
Når det publiseres et dokument i fulltekst på internett
er det åpenbart at så lenge det ikke finnes kompenserende tiltak for å hindre at eksterne søkemotorer fanger
opp dette, så vil det skje. En gjennomgående rutinesvikt
er at det ikke finnes noen etterkontroll av opplysninger
som blir publisert. De avvikene som er meldt til Datatilsynet er nesten uten unntak kommet fra de registrerte
selv, tilfeldige tredjemenn som har funnet opplysningene
i søkemotorer eller media. Noe er også avdekket gjennom
kontroll fra Datatilsynets side, men nesten aldri oppdages
avvikene av organet selv.

«Det er viktig med tillit mellom innbyggere og
myndigheter.»
KNUT BREDE KASPERSEN,
FAGDIREKTØR I DATATILSYNET
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HVA ER DET SÅ SOM GÅR GALT?

Her er noen eksempler fra avvikene som er
meldt inn til Datatilsynet:

Hvor ble det av den hensynsfulle forvaltningen som
viser innbyggeren respekt og bruker opplysningene
med varsomhet?
Rekken av eksempler er uendelig. Når det gjelder
avvik knyttet til fødselsnummer skyldes det
unøyaktighet når blant annet kontrakter skannes inn.
Når etaten skal forhåndsklassifisere et dokument,
oppstår også andre vanskelige avveininger. Hva er en

«forretningshemmelighet»? Og hva skal regnes som
«børssensitiv» informasjon, og være unntatt? Her er
det potensielle fallgruver siden kompetanse til å
vurdere slike forhold er av noe variabel karakter.
Når etaten så blir klar over avviket, er den rask med å
slette opplysningene. Problemet er imidlertid at da har
allerede de eksterne søkemotorene slik som Google
indeksert dokumentet. Dermed har etaten også et
ansvar for å få opplysningene slettet hos disse. Det er
derfor viktig at etaten har tiltak for å forhindre dette.
Uten slik sikkerhet vil ordningen med fulltekstpublisering bli utfordrende både for innholdsleverandøren og for innbyggerne.•

«Uten sikkerhet vil ordningen med
fulltekstpublisering bli utfordrende både for
innholdsleverandør og for innbyggerne.»

istockphoto (begge fotos)

1) I et tilfelle var det glemt skilleark ved
skanning av dokumenter. Hoveddokumentet
var offentlig, mens vedleggene var unntatt.
Uten skilleark fulgte vedleggene med
hoveddokumentet og ble publisert.
2) En kommune skulle digitalisere saksarkivet
sitt. De valgte å sende arkivet på en ukryptert
minnepenn til et eksternt selskap som skulle
gjennomføre digitaliseringen. Minnepennen
forsvant i posten.
3) I en klage vedrørende tillatelse til å kjøre
snøscooter fulgte det med opplysninger om
klagers sykehistorie. Disse ble oversett ved
publisering.
4) I et tilfelle ble A- og B-saker fra formannskapet byttet om. Dette medførte at
opplysninger om et barns sosiale
atferdsvansker ble publisert på nett.
5) Et sykehus la ut en anonymisert journal innen
psykisk helsevern i word-format. I worddokumentet var det enkelt å ta bort sladden.
6) Et av de vanligste avvikene er dessuten
knyttet til publisering av fødselsnummer på nett.
7) Som et siste eksempel kan det vises til at hele
attføringsmappa til en person ble publisert på
nett. Den ble funnet i Google av hennes datter.
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A R K I V VERKET
T E K S T : A N E T T E S KO G S E T H C L AU S E N

Arkivverkets tjeneste for tilgjengeliggjøring av arkivmateriale på nett, bedre kjent som Digitalarkivet, skal bli en tjeneste som alle depotinstitusjoner kan benytte for tilgjengeliggjøring av sitt
materiale. Visjonen er et nasjonalt nettsted hvor samfunnets arkiver er tilgjengelige.

DIGITALARKIVET – en publiseringskanal for alle
råderett og ansvar for sitt eget materiale, og det vil være
tydelig profilering av institusjonene slik at publikum raskt
ser hvem som er ansvarlig for materialet.
OPPHAV I SAMDOK

I begynnelsen av juni får Digitalarkivet nytt utseende og
flyttes til eget domene: http://digitalarkivet.no

Dette skiftet for Digitalarkivet har sitt opphav i SAMDOKforprosjektet «Nasjonal publiseringsplattform for skanna
arkivmateriale» (NAPSA). I sluttrapporten ble det konkludert med at den eksisterende publiseringstjenesten,
Digitalarkivet, var å foretrekke som grunnlag for en
publiseringsplattform. Tjenesten er veletablert, stabil og
har en stor brukergruppe. Samtidig har Digitalarkivet
eksisterende programvare, samt pågående arbeid med å
videreutvikle programvare som vil svare til de krav og
behov som kom fram i forprosjektet.

ENKLERE FOR PUBLIKUM

En samlet inngang til digitalisert arkivmateriale forenkler
tilgangen og introduserer nye muligheter for publikum.
I dette nye Digitalarkivet vil publikum kunne lete fram
arkivmateriale uavhengig av hvor originalene oppbevares.
Publikum trenger ikke å forholde seg til hvor originalene
oppbevares. Samtidig vil publikum ha en mulighet for å
finne relevant materiale om et tema fra flere depotinstitusjoner når alt ligger samlet ett sted.
ENKEL, TRYGG OG STABIL PUBLISERINGSKANAL

Foto: Tone Merete Bruvik

Depotinstitusjonene skal på sin side oppleve det nye
Digitalarkivet som en enkel, trygg og stabil publiseringskanal. Ny programvare som håndterer prosessen fra
skanning til ferdig publisert bilde, vil gjøre det enkelt for
institusjonene å publisere og administrere materiale på
egenhånd.
Verktøy som gjør det mulig å legge på adgangsbegrensning på materialet, innebærer at arkivmateriale også kan
publiseres for utelukkende internt bruk, eksempelvis
saksbehandling. Depotinstitusjonene skal selvsagt ha full
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VIDEREUTVIKLING PÅGÅR

Arkivverket har besluttet å følge opp forprosjektet med
å starte et prosjekt nå i 2017 hvor det skal arbeides med
videreutviklingen av programvaren for plattformen.
Samtidig skal det avklares sentrale problemstillinger
knyttet til videre drift for tjenesten. Disse spørsmålene
knytter seg blant annet til finansiering, drift og ansvar.
I dette prosjektet vil det være viktig med god representasjon fra depotinstitusjoner som har digitalisert
arkivmateriale de ønsker å publisere.
Etableringen av Digitalarkivet som en publiseringskanal
for alle vil fortsette også i 2018. Og mens det for inneværende år vil være fokus på skannet materiale, vil det i
videreutviklingen være relevant å se på publisering av
andre digitale formater.
Det mangler altså ikke vilje hos Arkivverket for å sørge
for et nasjonalt nettsted for digitalisert arkivmateriale.
Men en svært viktig suksessfaktor er godt samarbeid i
arkivsektoren og at depotinstitusjoner blir med og tar
tjenesten i bruk. •

«En svært viktig suksessfaktor er godt samarbeid i arkivsektoren
og at depotinstitusjoner blir med og tar tjenesten i bruk»
ANETTE SKOGSETH CLAUSEN, FAGDIREKTØR TILGJENGELIGGJØRING

Norsk Arkivforum relansert
Arkivarforeningen har blåst liv i Norsk Arkivforum
igjen, med to nye utgivelser på kort tid!
Norsk Arkivforum ble utgitt første gang i 1980. Det er
Arkivarforeningen som står bak utgivelsen av tidsskriftet,
og artiklene har i hovedsak vært basert på innleggene
holdt på Norsk arkivseminar, Arkivverkets tidligere
internseminar. De siste årene har imidlertid tidsskriftet
ligget for det meste brakk.
Norsk Arkivforum nr. 22 er i sin helhet viet tidligere
riksarkivar John Herstads framstilling av riksarkivarembetets historie, fra opprettelsen i 1814 med Henrik
Wergeland som den første riksarkivaren, frem til 2014
da nåværende riksarkivar Inga Bolstad overtok embetet.
Norsk Arkivforum nr. 23 inneholder innlegg fra
Arkivarforeningens vårseminar i 2015 og 2016. Det ene
temaet som omhandles, er arkivarrollen og hvordan
denne endres i takt med den teknologiske utviklingen.
Det andre temaet tar for seg forskning og forskningspolitikk innen arkivfeltet.

Arkivarforeningen tar sikte på en årlig utgivelse fremover, hovedsakelig basert på innlegg fra foreningens
vårseminarer.
Arkivarforeningens medlemmer får Norsk Arkivforum
gratis. Andre kan kjøpe de to nye utgivelsene (kr. 100,pr. stk) ved å henvende seg til Arkivarforeningen:
post@arkivarforeningen.no. Tidligere utgivelser er
tilgjengelige på www.arkivarforeningen.no.
Ingrid Nøstberg, nestleder i Arkivarforeningen

Nye personvernregler
EUs forordning for personvern blir norsk lov i 2018. Det
betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye
regelverket gir virksomheter nye plikter. Datatilsynet
anbefaler alle virksomheter å forberede dette allerede nå.
Her er fire tips:
1. HA OVERSIKT OVER HVILKE PERSONOPPLYSNINGER DERE
BEHANDLER

Alle virksomheter som samler inn eller bruker personopplysninger skal ha oversikt over hvilke personopplysninger det er snakk om, hvor de kommer fra og hva som
er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Sørg for å
ha en slik oversikt. Det er et krav som gjelder også etter
dagens lov.

4. LAG RUTINER FOR Å FØLGE DE NYE REGLENE

Gå gjennom rutinene for behandling av personopplysninger. Oppdater dem etter nytt regelverk der
det trengs. Dokumenter de nye rutinene og legg en
plan for nødvendige endringer. Er systemene laget for å
ivareta kravet til innebygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standardinnstilling? Klarer dere å
fange opp og besvare henvendelser fra borgerne innen
én måned? Endringer i systemer og rutiner tar tid.
Begynn nå!

2. SØRG FOR Å OPPFYLLE DAGENS LOVKRAV

Overgangen til de nye reglene blir lettere dersom kravene
i personopplysningsloven som gjelder i dag etterleves. Har
dere gode rutiner for internkontroll som fungerer etter
hensikten og er kjent i organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.
3. SETT DERE INN I DET NYE REGELVERKET

Les forordningsteksten. Følg også med på Datatilsynets
nettsider.

Kilde og illustrasjon:
Datatilsynet
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A R K I V VERKET
T E K S T : K J E T I L R E I T H AU G

I forbindelse med omorganiseringen av Arkivverket i november i fjor ble også tilsynsvirksomheten endret. Mens tilsynsarbeidet tidligere var lagt til de ulike statsarkivene og
Riksarkivet, er nå alt arbeid og ansvar for tilsyn med arkivene i offentlig forvaltning samlet
i en enhet, Dokumentasjonsforvaltning, i avdelingen som heter Forvaltning.

Tilsyn av arkiv
NY ORGANISERING OG VIDEREUTVIKLING AV METODIKK
Tilsynsmedarbeidere kan nå bli mer spesialiserte i oppgaven og samarbeide uavhengig av distrikt, og enheten
kan sette i gang med å videreutvikle tilsynsmetodikken.
STORE FORSKJELLER

Dersom du arbeider med arkiv og dokumentasjonsforvaltning i en av de omkring 200 kommunene som
har fått tilsyn med arkivtjenesten de seinere årene, er
sannsynligheten stor for at du har opplevd dette som
nyttig og lærerikt.
Samtidig er det også mulig at du har ment at andre
kommuner og offentlige etater ikke har fått akkurat
samme behandling som deg. Kanskje de har fått tilsyn
som har fokusert på helt andre ting enn det som var hos
dere, kanskje kunne det synes som om andre kommuner
ikke har fått samme pålegg om utbedringer som dere,
selv om utfordringene var de samme.
Arkivverket fikk for noen år tilbake signaler fra kommuner og andre offentlige etater om at det var mange
som følte det slik: "Det er nyttig med tilsyn, men det er
forskjell på hvordan disse blir gjennomført og det er stor
forskjell i hva som blir påtalt i endelige rapporter." Dette
ble i begynnelsen forsøkt bøtt på med forskjellige tiltak,
men det er først etter omorganiseringen av Arkivverket
at det har noe større effekt.

nye arkiver gir oss, effektivisere etaten og forbedre
arbeidet på områder der vi hadde de største utfordringene.
Det var også et mål å få til mer likebehandling – både
av enkeltpersoner som ber om bistand fra Arkivverket,
på lesesal og veiledningen de får der og hvordan de får
innsyn og tilgang til materiale, men også likebehandling
av forvaltningen.
Et annet aspekt var ønsket og behovet for helhetlig
styring og oppgaveløsning gjennomgående i hele etaten.
Dette skal sikre mer kontroll på hvordan oppgavene blir
løst og det vil styrke fagkompetansen ved at den samles i
for eksempel fagseksjonene med eneansvar for oppgaver.
Det var også en ønsket effekt at det helhetlige fagansvaret på flere områder kunne flyttes ut av Oslo.
SPESIALISERT ENHET

Tidligere var tilsynsarbeidet fordelt ut til de ulike statsarkivene og i Riksarkivet, og variasjonen i prioriteringer
var stor. Nå er alt arbeid og ansvar for tilsyn med arkivene
i offentlig forvaltning samlet i en enhet.
Tilsynsmedarbeidere har nå sjansen til å bli mer
spesialiserte innen denne oppgaven og de samarbeider
uavhengig av distrikt.
BRUKERORIENTERT ARKIVTILSYN

TILPASSET NYE UTFORDRINGER

Omorganisering av tilsynsvirksomheten var en av mange
endringer i Arkivverket i forbindelse med omorganiseringen før jul i fjor. Hensikten med endringene var å tilpasse Arkivverket til nye utfordringer som forvaltningens

Vi har også satt i gang arbeidet med å videreutvikle tilsynsmetodikken vår. Det skal selvsagt føres tilsyn med utgangspunkt i Arkivlovens bestemmelser og lovlighetskontroll,
men vi ønsker å finne bedre måte å jobbe med tilsyn på,
og vi vil i enda større grad sette brukeren i sentrum.

Riksarkivaren har som oppgave å føre tilsyn med arkivarbeidet
i offentlige organ. Jf. Arkivloven § 7.
18 A r k h e i o n - 1 # 2 0 1 7

Selv om Arkivverket har flyttet hovedfokuset for tilsyn mot
elektronisk arkivdanning og det som følger av dette kontrollerer vi fremdeles arkivlokaler for papirmateriale. Disse
bildene er fra tilsyn i 2016 og viser at dette fremdeles er
nødvendig, selv nærmere tyve år etter at arkivforskriften
kom med tydelige krav til arkivlokaler. Foto: Kjetil Reithaug.

Hva skal til for at tilsynene skal virke bedre og gi bedre
resultater? For å få dette til er det viktig at brukerne blir
tatt med og blir hørt i prosessen. Brukere i dette tilfellet
er selvfølgelig tilsynsobjektene selv, men også de som er
avhengige av tilsynsobjektene sine arkiver og tjenester.
Dette vil si at flere kommuner derfor skal være med i
arbeidet med utvikling av tilsynsmetodikken.

følgelse av, rutiner for journalføring og kvalitetssikring i
journalføringen.
Det vil fremdeles være et tema hvordan kommunen
har rutiner, planer, ansvarsfordeling og systemer for
produksjon, sikring og langtidsbevaring av elektronisk
dokumentasjon. Og vi vil fortsette å undersøke hvordan
alle de andre kravene i lovverket blir fulgt opp.

STIMULERINGSORDNINGEN

EVALUERING AV NOARK-STANDARDEN

Prosjektet er ett av noen få spesielt utvalgte som er tatt
inn under Difis stimuleringsordning for innovasjon og
tjenestedesign. Stimuleringsordningen innebærer at Difi,
i partnerskap med statlige virksomheter, skal prøve ut
design og brukersentrerte metoder i utviklingen av
offentlige tjenester. Målet er å utvikle mer helhetlige
og bedre tjenester for brukerne, og en mer effektiv
forvaltning. Dette er en mulighet som hadde vært
vanskeligere å få uten å ha samlet ansvaret for tilsyn
på ett sted i etaten.

Et arbeid vi ikke har kommet like langt med, men som
etter hvert vil bli viktig for offentlig forvaltning og
Arkivverket selv, er evaluering av Noark-standarden.
Første versjon av Noark er over tretti år gammel og
standarden har gitt viktige bidrag til digitaliseringen av
offentlig sektor, men mye skjer fort med forvaltningens
arbeidsmetoder og verktøy. Det er derfor naturlig å
gjennomføre en slik evaluering før vi kan ta stilling til
videre arbeid med standardisering på området.

TILSYN PÅGÅR

Men selv om vi jobber med metodikken, går tilsynsarbeidet sin gang. De som får tilsyn fra Arkivverket vil
fremdeles få spørsmål omkring organiseringen av arkivarbeidet og hvordan man har ordnet ansvarsfordelingen
internt i organisasjonen, og vi vil fremdeles undersøke
om arkivplanen tilfredsstiller kravene.
Vi vil fortsette å stille kommuner og andre offentlige
organer spørsmål omkring rutiner, og ikke minst etter-

Arkivverket har foreløpig ikke avgjort hvordan vi best
kan få gjennomført en objektiv evaluering av Noark og
vi skal fremover jobbe med løsninger for det praktiske
og økonomiske i arbeidet.
KS, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet har i dialog
med Arkivverket uttrykt seg positive til en gjennomgang
av standarden. Det er likevel greit å klargjøre at en slik
evaluering ikke vil få direkte betydning for kommunene
før om flere år. •

«[…] vi ønsker å finne bedre måte å jobbe med tilsyn på, og
vi vil i enda større grad sette brukeren i sentrum.»
KJETIL REITHAUG, FAGDIREKTØR DOKUMENTASJONSFORVALTNINGEN
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I N T E R KOMMUNALT ARKIV I HORDALAND
T E K S T O G F OTO : A N I TA H AU G E N L I E

Opprettelsen av konto på Instagram i begynnelsen av 2016 startet som et prøveprosjekt, men etter
å ha brukt kanalen i over et år ser vi at Instagram er den av våre digitale plattformer som virkelig
engasjerer «folk flest». Instagram er enkelt, inspirerer og er en flott måte å fortelle de spennende
historiene fra arkivet vårt.

#

INSTAGRAM
- formidling av mikrohistorier

STRATEGI OG KULTUR

I 2013 utarbeidet IKA Hordaland en kommunikasjons- og
formidlingsstrategi, og i forbindelse med dette startet vi
også å bruke sosiale medier. For oss har det vært viktig og
nyttig å ha en en strategi i formidlingsarbeidet. Det har
gitt oss en felles retning i noe som for oss har vært en ny
måte å jobbe på innad i organisasjonen. Eksplisitt er
selvsagt målet å formidle arkiv på best mulig måte, men
like viktig er den implisitte gevinsten med å bygge opp
erfaring og en kultur rundt sosiale medier og utadretta
kommunikasjon innad i organisasjonen.
VÅGE!

Sosiale medier har ingen fasit, og vår erfaring er at har
man en idé er det bare å hive seg på, ikke være redd for
å prøve og feile. Noe vil fungere, annet ikke. Hva som
fungerer vil også variere fra organisasjon til organisasjon.
I starten laget vi mange historiske saker til Facebook og
blogg, men dette tok mye tid og veldig mange andre
institusjoner formidlet på denne måten. Vi ønsket derfor
en enklere måte å formidle våre arkiver på, så i stedet for
å publisere alt på alle kanaler, ønsket vi å rendyrke tema
arkiv og historie på en kanal. Og valgte Instagram.
RELEVANT INNHOLD

Instagram startet som et prøveprosjekt for undertegnede.
Jeg fikk frie tøyler og kunne selv lage en strategi og plan
for innholdet. Det ble tidlig bestemt at kanalen kun skulle
brukes til å dele historier fra arkivene og henvende seg
mot bok- og historieglade personer, og vi ønsket et fokus
på de gode historiene. Denne strategien gjelder fortsatt,

vi deler ikke andre ting fra arbeidet vårt, som for eksempel besøk i kommunene, det daglige arbeidet, kurs eller
lignende. Dette deler vi på andre sosiale medier, som
Facebook. For oss har dette vært en riktig strategi, vi
opplever et stort engasjement, både fra privatpersoner og
fra andre institusjoner rundt om i hele verden, som følger
oss nettopp fordi de er interessert i historie. Det er gøy,
lærerikt og skaper et bredt nettverk.
KJAPT OG VISUELT

Instagram er en flott måte å drive formidling på. I dagens
samfunn skjer ting raskt, folk er vant til at de kan tilegne
seg informasjon visuelt og kjapt. Vi prøver derfor å ta
bilder som setter arkivene i fokus, og lager en kort tekst
om hva protokollen eller dokumentet inneholder.
HASHTAG-EVENTS

Vi startet tidlig å være med på globale hashtag-events.
Den første var #marbledmonday. Dette går ut på at man
tar et bilde av noe som er marmorert, for vår del betyr det
gamle protokoller. Det varierer hvor mye tekst deltakerne
har med, men vi har valgt å fortelle litt om historien rundt
protokollen som er avbildet.
Da vi startet var det få norske deltakere, så for å kunne
kommunisere med de andre deltakerne og delta i samtalene bestemte vi oss for å bruke engelsk som tekstspråk.
Dette har vist seg å være et godt valg, vi har fått engasjerte følgere fra hele verden. Og det er tydelig at Instagram har en helt annen popularitet særlig i USA.
Etter hvert har vi valgt å delta på andre hashtagschallenges som #boringbutbeautiful, #tinytuesday og

«Instagram er enkelt, inspirerer og er en flott måte å fortelle de
spennende historiene fra arkivet vårt.»
ANITA HAUGEN LIE, RÅDGIVER
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Eksempel på hvordan et
#marbledmonday bilde kan se ut.
Slike bilder kan skape stort
engasjement hos publikum.

lignende. Det finne mange slike globale «events» og
«challenges» og for oss har dette vært en fin
døråpner til nettverksbygging utenfor Norge.
AKTIV OG ENGASJERT

Hva som fungerer på sosiale medier kommer selvsagt
an på hva man ønsker å oppnå. Den beste erfaringen
vi har gjort oss med Instagram er det store
engasjementet. Selv om det er fint å ha
tenkt igjennom hvordan man ønsker å bruke
sosiale medier og videre lage godt og
relevant innhold er det viktig å selv være
aktiv og engasjert.
DIALOG OM ARKIV

Det er faktisk ikke så viktig hvor mange følgere
man har, for oss er det viktigere at de som
følger responderer og at vi skaper en dialog om
arkiv. Vi valgte derfor tidlig å ha en aktiv dialog
med brukerne, vi svarer alltid på kommentarer,
finner ut av spørsmål de måtte ha og med
ujevne mellomrom liker vi bilder til folk som liker
våre bilder, særlig om det er relevant innhold i
forhold til oss. Vi går ikke selv aktivt inn og følger
profiler, men følger tilbake alle med åpen profil,
uavhengig om dette er institusjoner
eller privatpersoner. Vi følger også en del hashtags
(i tillegg til de globale), som for eksempel #arkiv
#historie #kultur for å se hva som rører seg.
GØY VISNING

Dette var kort litt om vår bruk og hva vi tenker rundt
bruken av Instagram. Vårt viktigste mål er uansett å
vise hva arkivene har å by på ved å dele forhåpentligvis et godt innhold, samtidig som vi har det gøy på
veien! •

Vi deler også foto fra arkivene som
kommunene eier. De to fotografiene over
er fra henholdsvis Voss og Ulvik.

NYSGJERRIG?
Ta en titt på Instagram selv. Dette kan du
også gjøre fra en datamaskin, om du ikke
har appen eller egen konto:
www.instagram.com/ikahordaland
For å se på de ulike hashtag-eventene kan
du søke på de aktuelle ordene:
#marbledmonday
#boringbutbeautiful
#tinytuesday
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A R K I V FORBUNDET
T E K S T : TO M O D D B Y

1. januar 2017 skiftet Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) navn til Arkivforbundet og flyttet
kontorlokaler fra Bergen til Oslo. Rett etter startet den nytilsatte generalsekretæren, en tidligere
politiker og kommunikasjonsrådgiver uten erfaring fra arkivsektoren. Hva ligger bak dette radikale
skiftet? Velkommen til å bli bedre kjent med Arkivforbundet og generalsekretær Kjetil Landrog!

Arkivforbundet
- arkivsektorens talerør i ny drakt
STØRRE SYNLIGHET

På landsmøtet i daværende LLP i april 2016 ble det vedtatt
å endre organisasjonen. Dette var et resultat av en
diskusjon som startet i styret høsten 2014 rundt hvordan
organisasjonen kunne bli mer synlig og i større grad være
med på å påvirke utviklingen i arkivsektoren på vegne av
medlemmene. Man erkjente i stor grad at LLP ikke klarte
å nå frem med budskapet.

institusjoner som forvalter både offentlige og private
arkiver. Disse institusjonene må få oppmerksomhet og
styrkes. For det andre har vi lagt vekt på at statlige
utviklingsmidler til arkivsektoren er på et kritisk lavt nivå.
For det tredje har vi tatt vi opp finansieringen av privatarkivarbeidet, som på den tiden var svært dårlig. Dette er
alle punkter som i svært stor grad berører de kommunale
arkivinstitusjonene direkte, og indirekte deres eierkommuner.

GENERALSEKRETÆR I OSLO

Ny organisasjonsstruktur innebar i praksis to ting. En
generalsekretær skulle erstatte den daværende ordningen
med en organisasjonssekretær i 100 % stilling samt en
arbeidende styreleder i 20 % stilling. I tillegg ble
sekretariatet flyttet fra Bergen til Oslo for å kunne være
nærmere sentrale beslutningsaktører. Parallelt med ny
organisasjonsstruktur fremmet styret forslag om nytt navn
som er lettere å forstå for folk utenfor organisasjonen.
POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID

I 2016 begynte også styret å etablere kontakt inn mot
Stortingets familie- og kulturkomite og Kulturdepartementet. Hensikten var å bygge nettverk samt drive
politisk informasjons- og påvirkningsarbeid. Siden da
har det blitt gjennomført en rekke møter med sentrale
politikere og rådgivere på Stortinget, samt med politisk
ledelse og embetsverk i Kulturdepartementet.
Hovedbudskapet har vært tredelt. For det første at
arkivsektoren utenfor Arkivverket er en meget viktig del
av den norske arkivsektoren, og at store deler av det
norske arkivlandskapet består av lokale og regionale

VIKTIG NETTVERK

Jobben med å bygge nettverk har etter min mening vært
svært viktig, og jeg ser direkte resultater av vårt påvirkningsarbeid både i Stortingsdebatter og i offisielle
dokumenter. Dette har styrket troen på at det var både
riktig og viktig å ansette en generalsekretær som har
som sin fremste oppgave å drive mediekontakt og å
jobbe med «arkivpolitikk». Ansettelsen av Kjetil Landrog
handler ikke om å rekruttere nok en arkivar inn i bransjen, men å rekruttere en som er god på politikk og
kommunikasjon.
ENDRET FOKUS

Med de endringene landsmøtet vedtok i 2016 har vi
endret organisasjonens fokus, og skal nå i mye større grad
fokusere på interessepolitikk og påvirkningsarbeid. Jeg
håper at våre medlemmer opplever at dette på sikt gir
resultater både direkte og indirekte, og jeg oppfordrer
alle til å ta kontakt med Kjetil Landrog hvis man trenger
bistand med små og store spørsmål.

«En stor utfordring for vår sektor er å engasjere politikere på
både sentralt og lokalt nivå til å prioritere arkiv og sette av
KJETIL LANDROG, GENERALSEKRETÆR ARKIVFORBUNDET
ressurser.»
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KJETIL LANDROG
- Arkivforbundets første generalsekretær
BAKGRUNN

Kjetil Landrog (37) har jobbet mange år som kommunikasjonsrådgiver i LO-forbundet Forbundet for Ledelse og
Teknikk (FLT), og har bred politisk erfaring gjennom flere
perioder i Sandefjord bystyre og i Vestfold fylkesting, samt
fra en mengde andre politiske verv. Han har blant annet
vært leder i AUF i Vestfold, leder av kontrollutvalget i
Vestfold fylkeskommune samt leder for distriktsprogramrådet NRK Østafjells. Kjetil har også solid utdanning innenfor sitt fagfelt, med en bachelor i statsvitenskap fra
Universitetet i Oslo, en bachelor i PR- og kommunikasjonsledelse og en executive master i kommunikasjon, strategi
og ledelse fra BI.
REALISERE HANDLINGSPLANEN

Kjetils viktigste oppgave for Arkivforbundet er å jobbe for
å realisere handlingsplanen, der vi skal synligjøre og styrke
arkivenes plass i samfunnet. Dette innebærer at Kjetil blant
annet skal arbeide for å styrke ressursene i arkivsektoren,
sørge for at revideringen av arkivloven blir best mulig,
skrive leserinnlegg og artikler om arkiv og arkivpolitikk,
og jobbe opp mot alle politiske partier for å få til en best
mulig arkivpolitikk. I tillegg kommer mer tradisjonelle
sekretariatsoppgaver.
BLI KJENT

De første fire månedene har gått med på å gjøre seg kjent
med arkivsektoren og Arkivforbundets medlemmer. Kjetil
har gjennomført en rekke reiser og møter i nesten alle
landsdeler og til alle større byer, og har fått et godt inntrykk
Møte med statssekretæren. Fra venstre: Tom Oddby
(styreleder LLP), statssekretær Bård Folke Fredriksen, Ole
Martin Rønning (nestleder LLP). Oslo 28.10.2016.
Foto: Kjetil Landrog.

av sektoren. – Jeg har blitt tatt godt imot alle steder, og
er imponert over både den kunnskap og entusiasme som
finnes hos våre medlemsinstitusjoner, sier den nybakte
generalsekretæren.
FORPLIKTENDE POLITIKK

På spørsmål om hva han vil jobbe med fremover svarer
Kjetil at det i den planlagte kulturmeldingen er viktig å få
inn forpliktende politikk også på arkivsektoren. – Jeg vil
også jobbe opp imot den nye familie- og kulturkomiteen
etter stortingsvalget, slik at komiteen i større grad enn
tidligere blir oppmerksom på de utfordringer som finnes i
arkivsektoren. Og så skal jeg selvsagt jobbe for å synliggjøre
Arkivforbundet ved å delta i den generelle samfunnsdebatten.
– Utfordringer finnes det nok av i arkivsektoren, fortsetter
Kjetil. En stor utfordring for vår sektor er å engasjere
politikere på både sentralt og lokalt nivå til å prioritere
arkiv og sette av ressurser. Her må både kunnskap og
engasjement blant politikerne økes, og målet vårt er at det
alt ved statsbudsjettet for 2018 blir en styrking av sektoren.
- Det er særlig viktig å trekke frem utfordringen rundt
bevaring av digitalt skapt arkiv, påpeker generalsekretæren.
Men også bevaring og tilgjengeliggjøring av lyd og audiovisuelle arkiver er vanskelig, et tema som vi satte på dagsorden under Privatarkivkonferansen 2017.
– Jeg synes også det er vesentlig at privatarkiver i større
grad blir bevart og at vi som samfunn har en mer systematisk plan for hvordan en skal bevare, tilgjengeliggjøre og
formidle denne delen av vår samfunnshukommelse,
avslutter Kjetil. •

ARKIVLØFT:
Norge trenger en klar og tydelig offentlig arkivpolitikk for hele
sektoren - lokalt, regionalt og nasjonalt. Mangelen på dette har
ført til at arkivsektoren er på etterskudd med å løse oppgaver av
stor viktighet både for samfunnet og for hver enkelt innbygger.
Arkivsektoren har tradisjonelt vært lite synlig, og ressursene har
relativt sett vært små. Men nå er utfordringene større enn noen
gang – særlig hva gjelder digitalisering av offentlig sektor.
Norge trenger derfor et skikkelig arkivløft.
Arkivforbundet mener det er behov for en nasjonal strategi for
arkivutvikling og en ny offentlig arkivutredning med konkrete
forslag til tiltak. I møte med politisk ledelse i
Kulturdepartementet i oktober 2016 ble det lagt vekt på tre
momenter i et slikt arkivløft:
1) Prosjekt- og utviklingstiltak for arkivsektoren
2) Finansiering av arbeidet med arkiver fra privat samfunnssektor
(privatarkiver)
3) Det statlige Arkivverkets rolle som motor for hele arkivsektoren
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F Y L K ESARKIVET I OPPLAND / IKA OPPLANDENE
T E K S T: S V E I N A M B L I E

I 2016 ble 12 nye dokumenter tatt inn i Norges dokumentarv, og ett av disse var arkivdokumentet Husmannsundersøkelsen i Torpa i 1869. Den unike protokollen er en del av det
historiske arkivet til Nordre Land kommune, som er deponert hos Fylkesarkivet i Oppland /
IKA Opplandene.

Husmannsundersøkelsen i Torpa 1869
i landet. Husmennene utgjorde 30 % av den totale
befolkningen ved folketellingen av 1801.
LEIE AV JORD

Fra husmannsplassen Kvernerud på Aust Torpa..
Foto: Randsfjordmuseene AS

Betegnelsen husmann betydde en person som leide et
ikke særskilt matrikulert jordstykke av en gårdbruker.
Han betalte leien i penger eller ved arbeid for bonden.
Det viktigste kriterium på en husmann var bondens
adgang til å pålegge ham arbeidsplikt.
Østlandet var hovedområdet for husmannsvesenet.
Spesielt var det utbredt i områder med noe større gårder,
som tilfellet var bl. a. på Hedmarken, i Gudbrandsdalen
med tilstøtende dalfører. Hva var så hovedårsakene til
oppveksten av denne samfunnsklassen?
BEFOLKNINGSVEKST

Protokollen beskriver hver husmann og husmannsplass
under de ulike gardene i Torpa. Den inneholder
detaljerte geografiske opplysninger og ikke minst
opplysninger om sosiale og økonomiske forhold ved hver
plass. Den beskriver også forholdet mellom gårdeier og
husmann, lengde på avtale og beskrivelse av de som bor
på plassene. I årene rundt 1860 var utbredelsen av
husmenn på sitt største i Norge. Indirekte forteller
protokollen hvorfor så mange valgte å emigrere til
Amerika.
HUSMANNSVESENET

Husmannsvesenet med tilhørende husmenn utgjorde en
egen samfunnsklasse med opprinnelse fra senmiddelalderen, dvs. på 1600-tallet. På midten av 1600-tallet var
det om lag 17.000 husmenn i Norge. På midten av 1800tallet lå tallet på om lag 65.000. Etter dette sank antallet
jevnt, og rundt 1930 var det kun registrert 4000 husmenn

Fra midten av 1700-tallet, og særlig på begynnelsen av
1800-tallet, begynte folketallet å øke sterkere enn
tidligere. På de knappe hundre årene fra 1769 til 1865
økte folketallet fra 723.000 til 1.700.000. Det var flere
årsaker til denne raske og store folkeøkningen.
Det ene var en bedring i kostholdet. Det ble produsert
mer og bedre mat på gårdene, men den aller viktigste
faktoren med hensyn til kostholdet var allikevel innføringen av poteten.
Den andre hovedårsaken er knyttet til kampen mot de
store utbruddene av epidemiske sykdommer som kolera,
tyfus, tuberkulose, kopper med flere. Det ble bygget
lasaretter som isolerte de syke fra den øvrige befolkningen. Etter hvert kom også vaksinasjonen mot disse
sykdommene. Ikke bare ga det seg utslag i en forbedret
helsetilstand i befolkningen, men det viktigste var en
drastisk nedgang i barnedødeligheten.

Protokollen er tatt inn i Norges dokumentarv som et
tidsriktig og representativt symbol på et utdødt fenomen i
Norge – husmannsvesenet. (Kulturradet.no)
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UTVANDRING OG OPPDELING AV JORD

DETALJERT KARTLEGGING

Dette var i en tid da alternativene til jordbruket var få.
Industrialiseringen startet først på slutten av 1800tallet. Så hvor skulle den økende befolkningsmengden
gjøre av seg? Fra 1820 begynte utvandringen til
Amerika. En utvandring som etter hvert økte i omfang,
men til tross for at den etter hvert var betydelig, var
den på ingen måte tilstrekkelig. Løsningen lå i å skaffe
de nye oppvoksende generasjoner jord. Det ble gjort
ved blant annet å dele den opprinnelige gården opp i
flere deler. Dette førte til at antallet bruk økte. Enkelte
steder på Østlandet skjedde det en fordobling.
Samtidig som delingen av bruk foregikk, ble det
gjennomført nyrydning for å øke jordbruksarealet.

I alt var det sju punkter som skulle undersøkes. I disse
inngikk plassens størrelse. Herunder hvor mye åker og
eng den enkelte plass besto av, hvor stor avlingen var
og hvor mye kreatur den kunne gi avkastning til å fø.
Videre om plassen lå samlet, om den var utsatt for frost
og ikke minst alt vedrørende arbeidsplikt og økonomiske forhold knyttet til bonden. Til det opprinnelige
forslaget føyde Herredstyret til følgende: «Hver families
stilling av husmenn, innerster og løsarbeidere og om
sammes økonomiske virksomhet.»
Selve undersøkelsen ble gjennomført og nedtegnet
av Andreas Johannessen Frøsager, født i 1837 på
Frøysåk. Han utvidet underveis sitt mandat med hensyn
til hvilke detaljer som skulle inkluderes. For eksempel
alderen på alle ektepar, samt om forholdet til bonden
ble ansett som god eller dårlig. Protokollen inneholder
og en vurdering av flid eller innstilling til arbeidet på
hver plass. Der graderingene var "særdeles virksom",
"meget virksom", "virksom", "noenlunde virksom" og
"mindre virksom". I tillegg er det nedtegnet en del
personlige karakteristikker av enkeltpersoner.

FLERE HUSMANNSPLASSER

I stor grad var det denne jorda som ble brukt til å etablere nye bruk, såkalte husmannsplasser. Jorda var
fortsatt eid av det opprinnelige gårdsbruket, og husmannen eller husmannskona som besatte disse småbrukene, måtte forplikte seg gjennom kontrakter å
avgi arbeidskraft til husbonden.
Det etter hvert utbredte systemet fylte to funksjoner.
Den skaffet hus og levebrød til den økende befolkningen, og tiltrengt arbeidskraft til jordbruket. De som
tilhørte husmannsvesenet var i mange år nærmest en
rettsløs gruppe av befolkningen, men dette endret seg
smått om senn.
HUSMANNSUNDERSØKELSEN I TORPA

Husmannsplasser i Torpa besto i 1801 av 111 husmannsplasser. I 1815 var antallet steget til 124, mens det i
1865 var oppe i 201 plasser. Dette i motsetning til
resten av landet der tendensen i samme periode gikk i
motsatt retning.
På slutten av 1860-tallet var man i tillegg bekymret
for økende utbetalinger fra fattigkassa.
Fattigkommisjonen foreslo derfor overfor herredstyret
at det skulle besettes en stilling som fattigforstander,
som skulle undersøke situasjonen blant husmannsvesenet i Torpa.

UNIK HISTORISK KILDE

Tilsammen omhandler undersøkelsen 240 husmannsplasser. Resultatet ble en egen protokoll. Protokollen
har tittelen "Optegnelse af en Undersøgelse
angaaende Husmannsvæsenet i Thorpen – 1869".
Som historisk kilde ser den ut til å være helt unik, også
i landssammenheng. Noe som også understrekes av
forfatteren av boka om Land, bind nr. IX, historiker og
professor Svein Erik Ødegård. Protokollen er digitalisert
og lagt ut på www.farkiv.no •
Litteratur:
• Engen, Arnfinn, Husmannsminne frå Gudbrandsdalen:
Utgitt til husmannsdagene 1979.
• Knut Mykland, Norges historie bind 15, Cappelen Oslo,
1980.
• Ødegård, Svein Erik. Boka om Land bind X. Utgitt av
Nordre Land kommune 2002.

Delegasjonen fra Oppland mottok diplomet fra Norges dokumentarv
9. desember 2016 i Forstandersalen på Sentralen i Oslo.
F.v. fylkesarkivar Marit Hosar, seniorrådgiver Svein Amblie fra
Fylkesarkivet, ordfører Ola Tore Dokken og arkivleder Eva Marie
Meling Mathisen fra Nordre Land. Foto: Fylkesarkivet i Oppland/IKA
Opplandene
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A R K I V I NORDLAND
T E K S T : K E T I L J E N S E N O G S O LV E I G L I N D B A C H J E N S E N

Arkivet etter Hønsehuset lydstudio i Bodø er en viktig kulturskatt. Her har kjente Bodø-artister
som Halvdan Sivertsen, Sondre Justad, Tungtvann spilt inn sin musikk, men også lokale korps,
kor og barnehager. I 2014 ble arkivet avlevert til Arkiv i Nordland. Nå digitaliseres lydbåndene
og gjøres tilgjengelig for allmenheten.

BODØ STATE OF MIND
HØNSEHUSET LYDSTUDIO DIGITALISERES

PROSJEKTET HAR
FÅTT ØKONOMISK
STØTTE FRA NORSK
KULTURRÅD.

BODØBØLGEN

REDNINGSAKSJON

Tungtvann, Kråkesølv, Joddski, Manna og Sirkus Eliassen
er kjente band fra Bodø og representanter for det som
skulle bli kjent som bodøbølgen innen norsk musikkliv
fra slutten av 1990-tallet. Det er mange grunner til at
Bodø ble en sentral musikkby. En av disse var etableringen av musikkstudioet Hønsehuset i 1989.

Det viste seg raskt at det var flere større utfordringer
knyttet til produksjonsarkivet. Store deler av
innspillingene er gjort på lydbånd. Disse var i så dårlig
forfatning at normal avspilling ville ødelegge disse og
opptakene ville gå tapt. Deler av opptakene var også
gjort på formater som krevde utdatert avspillingsutstyr
og programvare. Det kan imidlertid se ut til at de nyeste
digitale opptakene fra 2000-tallet, kan bli de vanskeligste å redde på grunn av tekniske utfordringer.

DUGNADSPROSJEKT

Hønsehuset lydstudio var et ikke-kommersielt dugnadsprosjekt. Det var sentrale musikere i Bodø som etablerte
og drev studioet. Dette uten at de tok ut lønn. Studioet
ga dermed innspillingsmuligheter for amatører og
profesjonelle musikere for en rimelig penge. Hønsehuset
lydstudio ble fra oppstarten av en viktig aktør i Bodøs og
fylkets musikkliv, og flere kjente og ukjente artister har
gjort innspillinger i studioet. I 2009 ble Hønsehuset
fusjonert med Hclyd og Store Studio ble dannet. I 2014
donerte eierne av Hønsehuset arkivet til Arkiv i
Nordland.
ALLE INNSPILLINGER BEVART

Arkivet består av driftsarkivet, som inneholder styreprotokoller, protokoller etter generalforsamlingen,
korrespondanse og økonomiserier. Men det som utgjør
hovedtyngden av materialet er produksjonsarkivet. Her
finner vi alle innspillingene
artister har gjort i studioet
gjennom de 20 årene
Hønsehuset eksisterte.
Det dreier seg om ca. 1300
opptaksenheter og over
400 artister/band.

SAMARBEID

På bakgrunn av dette inngikk Arkiv i Nordland og Store
Studio et samarbeid om å få lydopptakene digitalisert og
bevart.
Det ble først gjort en kartlegging av eksisterende opptak, format, artister m.m.
Etter kartleggingen ble det laget en prioriteringsliste
som tok hensyn til hva som det hastet mest med å berge.
Resultatet ble digitalisering av det eldste materialet som
var på gamle produksjonsbånd. Store Studio ved Håvard
Christensen gjorde forarbeidet og digitaliseringen. Dette
var et arbeid som krevde kunnskap og kreativitet.
OM DIGITALISERINGEN

Lydbåndene er digitalisert i sin helhet. Deretter er hver
komposisjon/låt på båndet redigert ut og lagret som spor
for hvert enkelt instrument. Det betyr at hvis en sang
hadde 24 opptak (spor); et for bass, tromme, gitar, piano,
vokal osv - så vil det være 24 filer (spor) tilhørende den
komposisjonen/ låten i lydarkivet. Det er videre laget en
lyttemiks av hver sang, slik at gjenfinning blir enklere.
Hvert lydbånd har et unikt nummer som følger de

«Et av målene med prosjektet er å tilgjengeliggjøre
materialet på internett, slik at brukere kan lytte og la seg
fascinere og inspirere av Hønsehusets lydarkiv.»
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digitale filene, og som brukes i registreringen i ASTA. På
denne måten vil gjenbruk og gjenfinning bli enklere i et
relativt komplekst materiale.

ble heller aldri utgitt, og dette gjør lydarkivet ekstra
spennende. Frem til nå er nærmere 100 bånd digitalisert.
TILGJENGELIGGJØRING

RÅMIKSER

Det ferdige produktet, enten det ble CD eller LP, er ikke på
disse produksjonsbåndene. Her er kun en råmiks, altså det
opprinnelige og uredigerte opptaket. Både Halvdan
Sivertsen, Sondre Justad, Tungtvann, Dag Kajander og Jack
Berntsen finnes i denne samlingen. De er i godt selskap med
lokale korps, kor og barnehager. Mange av innspillingene

Hønsehuset lydstudio er en viktig kulturskatt. Det gjenstår
imidlertid mye arbeid med de gjenværende lydopptakene.
Et av målene med prosjektet er å tilgjengeliggjøre
materialet på internett, slik at brukere kan lytte og la seg
fascinere og inspirere av Hønsehusets lydarkiv.
Katalogen er publisert på Arkivportalen.no •

Håvard Christensen fra Store Studio og Ketil Jensen fra
Arkiv i Nordland.

Tegning i gjesteboka signert Maternity Mob, 21.09.91.

Produksjonsbåndene rommer utvilsomt verdifullt innhold: «Spill over denne og møt din skaper», «Aldri rør denne» og
«Må aldri slettes».

LoCloud for lydarkiv
I 2017 skal en arbeidsgruppe i SAMDOK prøve ut LoCloud
Collections som publiseringsverktøy for folkemusikk- og
lydarkiv, samt utarbeide prosedyrer og metodikk for videre
bruk. Blant annet skal Vestfoldarkivet og Samisk arkiv
opprette egne LoCloud-sider for sitt tradisjonsmateriale.
I arbeidsgruppen sitter Joachim Fugleberg, Olav

- ET SKYBASERT PUBLISERINGSVERKTØY
Sataslåtten (begge Arkivverket) og Ann Tove Manshaus
(koordinator for privatarkiv i Buskerud). Gruppen
arrangerer workshop for interesserte i Riksarkivet tirsdag
13. juni. Påmelding til prosjektleder
ann.tove.manshaus@vestfoldmuseene.no
Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet
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S TAVA NGER BYARKIV
T E K S T: A L F T H O R S E N

7. april 2016 var det grunnsteinsnedleggelse for Arkivenes hus i Stavanger. Bygget er et felles arkivog dokumentasjonssenter for forvaltningsorganer og andre arkivrelaterte institusjoner i Rogaland.

Arkivenes hus reiser seg
Initiativet til arkivsenteret går formelt tilbake til
september 2005, da riksarkivar Jon Herstad inviterte
Statsarkivet i Stavanger, Interkommunalt Arkiv i
Rogaland og Byarkivet i Stavanger til å delta med
representanter for å utrede og planlegge et regionalt
arkivsenter for Rogaland, primært beliggende innenfor
universitetsområdet på Ullandhaug i Stavanger.
Løsningen etter mange års drøftinger har blitt et flott
spesialtilpasset leiebygg på Ullandhaug, utarbeidet av
Lund & Slaatto Arkitekter, der Ipark er byggherre.
Over bakkenivå inneholder Arkivenes hus lesesal,
utstillingsareal, mottaks- og ordningsrom og en omfattende publikumsservice for forskere, forvaltningsorganer og publikum. Under bakkenivå inneholder

bygget 70 000 hm med spesialmagasiner for papirbaserte arkiver, elektroniske materiale og foto, film og
video. Her oppbevarer de samlokaliserte institusjonene
materiale fra offentlig forvaltning og fra private
bedrifter og organisasjoner som spenner over flere
hundre år, fra middelalder fram til dagens aktive
arkiver. Til sammen utgjør dette store deler av Rogalands dokumentarv.
Med nærheten til forskningsmiljøer på Universitetet
i Stavanger og IRIS (International Research Institute of
Stavanger), og til viktige olje- og gassmiljøer som Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, m.m., vil bygget kunne
fungere som et av de viktigste kultur- og forskningssentre i regionen.
Leietakere i dag er Stavanger byarkiv, Statsarkivet i
Stavanger, Interkommunalt Arkiv i Rogaland, Misjonsarkivet (VID historiske arkiv), Universitetet i Stavanger,
Byhistorisk forening og Rogaland historielag.
Ipark er et område preget av innovasjon, forskning og
næring. Arkivenes hus bygges derfor med en overkapasitet på kontorarealer tilsvarende ca. 3600
kvadratmeter, som i framtiden kan huse flere aktuelle
institusjoner i tillegg til de nåværende leietakerne.
Totalt er bygget på 14 000 kvadratmeter. •

Nytt bygg til Rogalands dokumentarv

Lobby (Lund & Slaatto Arkitekter)
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Arkheions medeiere

Arkiv Troms

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Leder: Hilde Elvine Bjørnå
www.arkivtroms.no
(+47) 94 17 41 70
post@arkivtroms.no

Leder: Snorrre D. Øverbø
www.kubenarendal.no
(+47) 37 01 79 00
postmottak@aama.no

Bergen Byarkiv

Drammen byarkiv

Folloarkivet

Leder: Arne Skivenes
www.bergenbyarkiv.no
(+47) 55 56 62 83
post.byarkivet@bergen.kommune.no

Leder: Tom Oddby
www.drammen.kommune.no/byarkivet
(+47) 32 04 62 51
kommunepost@drmk.no

Leder: Iselin B. Nerland
www.folloarkivet.no
(+47) 66 81 50 24 / 66 81 50 50
postmottak@folloarkivet.no

Fredrikstad byarkiv

Fylkesarkivet i Oppland

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Leder: Ingerid Gjølstad
www.fredrikstad.kommune.no
(+47) 69 30 64 14
postmottak@fredrikstad.kommune.no

Leder: Marit Hosar
www.oppland.no/fagomrader/fylkesarkivet
(+47) 61 27 18 00
fylkesarkivet@oppland.org

Leder: Arnt Ola Fidjestøl
www.fylkesarkivet.no
(+47) 57 65 64 00
fylkesarkivet@sfj.no

Interkommunalt arkiv for Buskerud,
Vestfold og Telemark IKS

Interkommunalt arkiv Møre og Romdal IKS

Hordaland Fylkesarkiv

Arkiv i Nordland
Leder: Arnstein Kjelaas
www.arkivinordland.no
(+47) 99 40 95 00
post@nfk.no

Leder: Anne Aune
www.hordaland.no
(+47) 55 23 99 50
fylkesarkivet@hfk.no
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Leder: Wenche Risdal Lund
www.ikakongsberg.no
(+47) 32 76 40 20
postmottak@ikakongsberg.no

Leder: Geir Håvard Ellingseter
www.ikamr.no
(+47) 406 18 600
postmottak@ikamr.no

Interkommunalt arkiv i Finnmark

Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS

Leder: Gunnhild S. Engstad
www.ikaf.no
(+47) 78 46 46 60
kaf@ikaf.no

Leder: Rune Lothe
www.ikah.no
(+47) 55 30 60 90
post@ikah.no

Leder: Tor Ingve Johannessen
www.ikarogaland.no
(+47) 51 50 12 83
epost@ikarogaland.no

Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS

Interkommunalt arkiv i Vest Agder

IKA Øst IKS

Leder: Anne Overland
www.ika-trondelag.no
(+47) 97 09 90 50
postmottak@ika-trondelag.no

Leder: Turid Holen
www.ikava.no
+47) 38 14 55 91
ikava@ikava.va.no

Leder: Børge Strand
www.ikaøst.no
(+47) 95 85 12 34
post@ikao.no

IKA Østfold

Oslo byarkiv

Stavanger byarkiv

Leder: Lene-Kari Bjerketvedt
www.ikaostfold.no
(+47) 97 01 14 66/41 64 20 87
ika.ostfold@sarpsborg.com

Leder: Ranveig Låg Gausdal
www.byarkivet.oslo.kommune.no
(+47) 23 46 03 50
postmottak@kul.oslo.kommune.no

Leder: Alf Thorsen
www.stavanger.kommune.no/byarkivet
(+47) 51 50 71 58
postmottak@stavanger.kommune.no/
byarkivet

Trondheim byarkiv

Vestfoldarkivet

Leder: Morten Johansen
www.trondheim.kommune.no/byarkivet
(+47) 72 54 82 80
trondheim-byarkiv.postmottak@trondheim.
kommune.no

Leder: Karianne Schmidt Vindenes
www.vestfoldarkivet.no
(+47) 97 06 72 96
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no
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