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Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal
arkivsektor i Norge. Første utgave kom ut våren
1997. I dag er det 23 medeiere som representerer
alle landets fylker. Se oversikt bakerst i bladet.
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denne utgaven av Arkheion handler mange av sakene om det
digitale. Du kan blant annet lese om digitalt skapte arkiver.
Om digitalisering av elevmapper i Hordaland. Eller om
bevaring og lagring av den kommunale digitale historien –
både gjennom KDRS, ett av de store samarbeidsprosjektene
i KAI-miljøet, og i saken om digital deponering i Trondheim
kommune.

Du kan også lese om KAI-institusjoners bruk av sosiale medier – som
jo er uløselig knyttet til vår nye digitale verden, og noen oppfatninger
rundt bevaring av det som foregår på disse kanalene. Og om formidling av arkiver både på sosiale medier og på nettet ellers. For eksempel
i form av en nettutstilling i Østfold, som ble til på bakgrunn av 35 små
kvitteringer i et kommunalt arkiv.
I tillegg kan du lese om en proaktiv innsamling av privatarkiver, inkludert
det som er digitalt skapt, i saken om Riksarkivarens privatarkivstrategi
og arbeidet med regionale bevaringsplaner rundt om i landet. Og om
arkivsituasjonen i Akershus, og et kontrastfylt ordningsprosjekt i Rogaland.

Du finner også spaltene Skråspalten, Arkivforbundets side, Tre om arkiv og
annet småstoff – blant annet om høstens KAI-konferanse i Tromsø.
Håper forresten vi ses der!
Tusen takk til alle som har skrevet og ellers bidratt med tips eller bilder.
Det er vi helt avhengige av for å få til et godt Arkheion. En ekstra stor
takk til redaksjonen ved Antonia, Kristine, Fredrik og Roger for godt
samarbeid. Og takk til Linn for å ha sydd alt sammen til et flott blad
(om jeg skal si det selv).
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KAI-NETTVERKET

HEDER OG ÆRE

KONGENS
FORTJENSTMEDALJE X 2
Arkheion vil gratulere to velkjente navn fra KAI-miljøet – Arne Skivenes og Kjell-Olav Masdalen – som begge denne
våren har blitt tildelt den ærefulle Kongens Fortjenstmedalje.

VELKOMMEN TIL TROMSØ
OG KAI-KONFERANSE 2018!
Kjære arkivvenner – hold av datoene 25. – 27. september.
Da er det nemlig tid for årets KAI-konferanse, og den skal avholdes i Tromsø.

TEKST: JANICKEN ELISABETH OLSEN, ARKIV TROMS FOTO: ARKIV TROMS

I

Første dag, tirsdag 25. september, er satt av til møter. Konferanseprogrammet onsdag 26. september vil bestå av innlegg i plenum,
og avsluttes med festmiddag. Siste dag, torsdag 27. september,
deles opp i sesjoner og plenum.

år er det Arkiv Troms som har fått arrangøroppgaven, og
har den glede av å invitere det kommunale arkivmiljøet
til Nord-Norge. Som utgangspunkt for konferansen har
vi valgt Clarion Hotel The Edge. Med sin iøynefallende
arkitektur og beliggenhet ved havkanten er The Edge
perfekt plassert for å oppleve Ishavsbyen og fjellene rundt.

Under årets KAI-konferanse vil vi prioritere tid til å møtes, til
å utveksle erfaringer og ideer. Vi ønsker ikke å tilby et hektisk
aktivitetsprogram, men pusterom – enten man vil spasere langs
kaikanten, sjekke ut små butikker, kafeer og smug i Tromsø, eller
kanskje ta seg en rask topptur på et av fjellene i øyeblikkelig nærhet.

Årets program tar ikke utgangspunkt i et overordnet tema, men
vil prøve å ta pulsen på det kommunale arkivmiljøet. Gjennom
plenums- og sesjonsinnlegg håper vi å gi innblikk i relevante
prosjekter og problemstillinger. Stikkord er arkivlandskap i endring, synliggjøring av glemte grupper og elektronisk lagring og
forsendelse– for å nevne noen. Konferansen vil også bære preg
av landsdelen den holdes i.

Vi gleder oss til å gi dere faglig påfyll og gode møter i Tromsø.

FOTO: Katarina Lunde

FOTO: Hilde T Jomaas

ARNE SKIVENES fikk sin medalje utdelt av varaordfører i Bergen,
Marita Moltu, mandag 30. april. Terje Haram ved Bergen
Byarkiv forteller at initiativet kom fra kollegaer ved Bergen
Byarkiv, men at det ikke har vært mangel på øvrige anbefalinger:
«På grunn av Arnes sterke nasjonale fokus, har noverande og
dei to siste riksarkivarane gitt si tilslutning til søknaden. Likeins
har Arkivforbundet og stiftelsen Asta anbefalt dette. Og til sist
har der kome anbefalingar frå andre sentrale arkivarar i inn- og
utland.» sier Haram.

KJELL-OLAV MASDALEN ble tildelt sin fortjenstmedalje av Reidar Saga,
ordfører i Åmli kommune, torsdag 5. april. Selv om Masdalen
etter sigende var hjernen bak Arkheion, altså det flotte navnet
på dette tidsskriftet, er det nok ikke bare derfor han nå har fått
den ærefulle medaljen. Som Helene Walle i Arendals Tidende
skriver (8. april 2018), er Masdalen «kjent for å være historiker,
arkivar, forfatter, direktør og seniorforsker, og en mann som har
vært over gjennomsnittet engasjert i å bevare fylkets historie».
Ordføreren la i sin tale vekt på at Masdalen har lagt ned en
betydelig og allsidig innsats de siste 30 årene, at han har lært
opp mange generasjoner arkivarer, og at han har en stor del av
æren for at Kuben ble en realitet.

Siden Skivenes i 1976 startet i et engasjement i Bergen kommune
med oppdrag å sikre eldre kommunale arkiv, har arkiv-Norge
endret seg kollosalt. «Arne har alltid vore innovativ. Han blei
tidleg opptatt av ein felles metode for registrering av arkivinformasjon, og var derfor svært aktiv i opprettinga av Asta, og
med i styre og utviklingsarbeid i nesten 20 år. Vidare har han
vore glødande engasjert i at arkivinstitusjonane må ta hand om
privatarkiv, i tillegg til informasjon frå det offentlege, slik at vi får
ein samla samfunnsdokumentasjon. Dessutan var Arne opptatt
av at institusjonane i kommunal sektor måtte organisere seg og
opptre samla. Resultatet av dette var stiftinga av Arkivforbundet,
som han var styreleiar eller -medlem av i mange år.» sier Haram.

Denne dagen ble også Masdalens forfatterskap fremhevet.
Masdalen har som de fleste i KAI-miljøet vel vet, skrevet nøkkelboken «Administrasjonshistorie og arkivkunnskap – Kommunene»
(sammen med Liv Mykland), men han har også skrevet en rekke
andre bøker, for eksempel «Agders historie 1920-1945» (1991) og
«Erik Munk» (2016), og ikke minst mange historiske og arkivfaglige artikler.

Selv om både Arne og Kjell-Olav nå har gått av med pensjon, håper og tror vi at KAI-miljøet og
Arkheion kommer til å se og høre mer fra dere i årene som kommer.

Velkommen til KAI-konferansen 2018!
SKREVET AV HEIDI MEEN, REDAKSJONEN
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DIGITALE ARKIV

DIGITALE ARKIV

DEN KOMMUNALE
DIGITALE HISTORIEN
KDRS SOM VERKTØY FOR BEVARING OG SIKRING

150

LANGTIDSLAGRING AV DIGITALE ARKIVER:
Fra en beskjeden start i slutten av 2016, har stadig
flere medlemmer tatt i bruk infrastrukturen.
Det samlede antall arkivpakker sikret i KDRS’
digitale depot har steget jevnt og trutt.

120

FAKTA

Deponeringer
Akkumulert

90

KRDS: Kommunearkivinstitusjonenes
Digitale Ressurssenter SA
Etablert: 19. mai 2010
Oppstart virksomhet: Januar 2011

60

I år er det åtte år siden KDRS – Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA – ble etablert,
etter flere års diskusjoner i kommunearkivmiljøet. Siden da har et digitalt depot blitt etablert og
kompetansen på feltet økt både for medlemsinstitusjonene og i landet for øvrig.

Antall medlemmer: 13
Digitalt depot etablert: 1. mai 2016
Totalt antall deponeringer pr. mars 2018: 146

30

Totalt volum bevart pr. mars 2018: 397 GB
www.kdrs.no
0
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2016

TEKST: TOR EIVIND JOHANSEN, KDRS

K

DRS ble etablert sommeren
2010. Den gang var fem
kommunale arkivinstitusjoner
medlemmer. I dag er det 13
medlemmer og gjennom disse dekkes 63%
av kommunene i Norge. KDRS er lokalisert
i Trondheim. En hovedoppgave har vært
å etablere et digitalt depot for våre medlemmer. Det digitale depotet ble satt i drift
den 1. mai 2016, og er en tjeneste for våre
medlemmer og deres kommuner. Ved
utgangen av mars er det bevart 146 digitalt
skapte arkiver, med et totalt volum på
397 GB. Utover dette har kompetanseutvikling og prosjektutvikling stått sentralt
i virksomheten.

ET STERKT KOMMUNALT FAGMILJØ
Etableringen av KDRS har bidratt til at det
kommunale fagmiljøet innenfor bevaring
av digitale arkiver har samlet og styrket seg
de senere årene. Samtidig har samarbeidet
mellom institusjonene og i felles prosjekter
med KDRS bidratt til å løfte kompetansen
i sektoren. Det kommunale arkivmiljøet er
nå også sterkt representert i samarbeidsprosjekter med Arkivverket. Ressurser fra
Arkivverket har også bidratt inn i de fleste
prosjektene KDRS har gjennomført.

På forsommeren hvert år samler hele fagmiljøet til en faglig samling i Trondheim
for å utveksle erfaringer og drøfte aktuelle
tema. Dette er en samling som er blitt godt
mottatt i miljøet og etter hvert er blitt etablert som en fast møteplass. De siste årene
har KDRS i fellesskap med Arkivverket
også gjennomført en fagsamling på senhøsten hos Arkivverket i Oslo.
KDRS har også gjennomført f lere fagkurs som har vært rettet mot arkivarer som
arbeider med digital bevaring, for eksempel
om bruk av verktøy for å lage arkivuttrekk.

DIGITALT DEPOT
Gjennom utviklingsarbeid og et tett samarbeid med våre medlemmer og andre
ressurser i den kommunale arkivsektoren
har KDRS etablert en infrastruktur for å
langtidsbevare digitalt skapt arkivmateriale. En viktig del av dette er beskrivelse
av prosesser, fra uttrekk, forvaltning i
depot, til tilgjengeliggjøring. Prosessene
bygger på de internasjonale standardene
OAIS og TRAC og understøtter arbeidet i
depotinstitusjoner.
KDRS sitt digitale depot er distribuert på
tre geografiske lokasjoner, hvor det totalt

finnes fire kopier av arkivmaterialet. For
de som ønsker enda bedre sikkerhet er det
etablert et samarbeid med Piql for produksjon og bevaring av digitale arkiver på
film. Filmen er garantert for en livslengde
på 500 år.
Infrastrukturen for langtidsbevaring, som
KDRS tilbyr, er basert på selvbetjening.
Alle våre medlemmer har tilgang til sitt
«private» digitale depot gjennom en sikret
linje. Der kan de legge inn digitale arkiver
for langtidsbevaring, eller de kan hente
ut en kopi av materiale som tidligere har
blitt overført.

EFFEKTIVISERING AV INNHENTING AV ARKIVUTTREKK
Det framkom i SAMDOK-rapporten
«Digitalt skapt materiale i kommunal
sektor 1985 til 2010 – kartlegging» at det
er et betydelig etterslep på innhenting av
digitale arkiv innenfor kommunal sektor.
Kommunereformen vil også føre til at
flere systemer skal sikres og bevares. Vi vet
også fra «Riksrevisjonens undersøkelse av
arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre
arkivene i kommunal sektor» at mange
fagsystemer allerede er gått tapt, og at det
er overhengende fare for at flere går tapt.
Med dette som bakgrunn søkte KDRS i
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2015 prosjektmidler til et prosjekt som vi
kalte «Produksjonslinje for bevaring og
formidling av elektroniske arkiv fra kommunal sektor». Hensikten med prosjektet er
å effektivisere arbeidet hos arkivdepot med
å sikre, forvalte og gjøre tilgjengelig digitalt
skapt arkivmateriale. I første omgang er det
særlig fokus på fagsystem som inneholder
mye rettighetsinformasjon for innbyggerne
og som står i fare for å gå tapt.
I tillegg til å beskrive arbeidsprosesser for å
sikre, forvalte og tilgjengeliggjøre digitalt
skapt arkivmateriale, er en viktig del av prosjektet å sørge for at det finnes verktøy som
kan understøtte arbeidsprosessene. Disse
verktøyene må være brukervennlige og ta
høyde for at kompetansen på å jobbe med
arkivuttrekk varierer i kommunal sektor.
En annen viktig del av prosjektet er å spre
kunnskap om prosjektets resultater til hele
det kommunale arkivmiljøet.
Prosjektet ble tildelt utviklingsmidler høsten
2015 og startet allerede da med å planlegge
gjennomføringen. Prosjektet har lagt til
grunn at det mest hensiktsmessige er å bruke
et format som kalles SIARD for selve uttrekket fra fagsystemet. Dette utløste et
behov for å utvikle programvare som kunne
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berike SIARD-uttrekket med systemspesifikk informasjon. Den systemspesifikke
informasjonen legges i et felles «malsett
bibliotek» hvor allerede beskrevne systemer
kan gjenbrukes, på tvers av KDRS medlemmer. Første versjon av denne programvaren
vil komme i løpet av våren 2018.

ARKIVUTVIKLINGSMIDLER TIL FLERE MALSETT
KDRS har nå fått innvilget arkivutviklingsmidler for å etablere flere kvalitetssikrede
malsett for de viktigste systemene i kommunal sektor. Dette vil gi en betydelig
effektivisering i innhenting og bevaring
av denne type systemer. KDRS er i dialog
med både leverandører, arkivsektoren og
Arkivverket for å drøfte hvordan slike maler
bør beskrives og forvaltes og det videre
arbeidet med produksjonslinjen.
VIDERE STRATEGI
Gjennom det arbeidet som er blitt gjort er
KDRS blitt en viktig aktør både for å sikre
kompetansebygging innenfor fagområdet,
samt det å sikre digitale arkiv for ettertiden.
KDRS er nå sammen med sine medlemmer
inne i en strategidiskusjon med den hensikt
å peke ut den videre kursen for selskapet.
Vi håper at den nye strategien skal være
fastsatt etter sommeren.
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Flere kommunale arkivinstitusjoner ønsker
å komme med, og dette vil sikre at KDRS
blir et enda viktigere verktøy for den
kommunale arkivsektoren i arbeidet med
å bevare og sikre de digitale arkivene for
ettertiden.

er blitt en viktig aktør både
”forKDRS
å sikre kompetansebygging
innenfor fagområdet, samt det å
sikre digitale arkiv for ettertiden.

KILDER:
• SAMDOK-rapport, 2014: «Digitalt skapt materiale i
kommunal sektor 1985 til 2010 – kartlegging»
• Riksrevisjonen, Dokument 3:13: «Riksrevisjonens
undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor»

DIGITALE ARKIV

TRONDHEIM

TEKST: ORIE KIMURA, TRONDHEIM BYARKIV

DORA: Arkivsenteret DORA i Trondheim. Foto: Fredrik Sellevold.

S

om totalarkiv med ansvar for kommunens arkiver
gjennom arkivets livssyklus, forvalter Trondheim
byarkiv dokumenter i kommunal saksbehandling,
bevarer historiske arkiver og formidler innsyn i nye
og gamle kilder. Digital deponering; å deponere,
godkjenne, langtidsbevare og formidle digital informasjon, er et av ansvarsområdene.

FASE 1 (2012) – STATUS OG RUTINER FOR UTTREKK
Situasjon for deponering av fagsystem ble grovt kartlagt og viste
at kommunen hadde ca. 300 systemer/applikasjoner, hvorav ca.
100 fagsystem og ca. 85 arkivdeler i sak- og arkivsystem inneholdt data som bør bevares i et langtidsperspektiv. Forslag til
rutiner for uttrekk og deponering til depot ble utviklet. Planlagte
pilot-deponeringer ble imidlertid ikke gjennomført på grunn av
ressursmangel.

HVORFOR SÅ STORT PROSJEKT FOR DIGITAL DEPONERING?
Før prosjektet (2012) var det en overhengende fare for at vi kunne
miste vår nære fortid. Som SAMDOKs kartleggingsprosjekt har
påpekt i sin sluttrapport hadde Trondheim kommune, i likhet
med andre norske kommuner, utfordringer med både finansiering
og etterlevelse i forbindelse med deponering av fagsystemer. Det
fantes verken rutiner eller ressurser, og det var store etterslep.

DIGITAL DEPONERING
I TRONDHEIM KOMMUNE
FRA PROSJEKT TIL DRIFT
Gjennom det seksårige prosjektet Digital deponering har Trondheim byarkiv gjort mange tiltak for
å sikre at kommunens digitale arkivmateriale bevares for ettertiden. Etter prosjektslutt er digital
deponering blitt etablert som en løpende driftsoppgave for Trondheim byarkiv.

I denne fasen var en prosjektleder og prosjektmedarbeidere fra
byarkivet, IT-tjenesten og eksterne konsulenter involvert.

FASE 2 (2013-15) – FAGSYSTEMER, SØK OG OVERORDNEDE RUTINER
I begynnelsen av fase 2 ble det gjennomført en grundig kartlegging
av fagsystemer. Kartleggingen viste blant annet:
a) Flertallet av systemene mangler funksjon for arkivering og
deponering.
b) Flere systemer vil bli avviklet hvert år. Om Byarkivet ikke får
opplysninger om avvikling kan situasjonen muligens bli som
c) eller d).
c) Flere arkivverdige systemer ligger i kommunens nettverk uten
å bli brukt.
d) Noen systemer er allerede slettet fra kommunens nettverk og
har dermed gått tapt.

I situasjoner der informasjon ikke er tilgjengelig eller har gått
tapt er dette å regne som brudd på lover og forskrifter. Tilsynsmyndighetene (Arkivverket og Datatilsynet) vil anse mange av
kommunens arkiver som ”utilgjengelige”. Dette er brudd på Arkivlovas § 1 (arkivlovas formål), (daværende) Arkivforskrifta § 5-6
(om publikums tilgang til materialet), Personopplysningslovens
§ 13 (informasjonssikkerhet/tilgjengelighet), Personopplysningsforskriften § 2-1 (tapt informasjon/utilgjengelighet) og Forvaltningsloven § 20 (om gjennomsyn/innsyn i saksdokumenter). For publikum vil manglende rettssikkerhet oppleves som mest alvorlig, og
kan svekke kommunens tillit og omdømme.

Prosjektet utviklet rutiner for deponering av fagsystem, basert
på en prosess for digitalt depot utviklet av KDRS.
Det ble anskaffet og etablert en løsning for søk og oppslag i gamle
systemer i denne fasen. For mange av de deponerte systemene
var det viktig at man fikk etablert et oppslagsverktøy, ettersom
de gamle systemene ikke lenger ville være tilgjengelige.

Situasjonen i kommunen var overhodet ikke bra, og Trondheim
byarkiv startet derfor i 2012 prosjektet Digital deponering.

PROSJEKT DIGITAL DEPONERING
Prosjektet hadde følgende formål: ”Prosjektet skal sørge for at
informasjon som dokumenterer kommunal saksbehandling og
informasjon av viktig rettslig, kulturell, historisk og/eller annen
forskningsmessig verdi, og som er skapt i fagsystem uten funksjon
for arkivering og deponering etter Noark standarden, blir bevart
og gjort tilgjengelig for ettertiden. Dette fører til etterlevelse av
de gjeldende lover og forskrifter (Arkivlova, Offentlighetslova,
Personopplysningsloven og Forvaltningsloven), og at eventuelle
avvik som er påpekt av tilsynsmyndighetene (Statsarkivet, Datatilsynet) og Kommunerevisjonen kan lukkes.”

Overordnede rutiner ble definert som følger:
• Arkivskaper eller driftsleverandør kontakter byarkivet for
fremtidig avvikling eller oppgradering av fagsystem.
• Byarkivet igangsetter deponeringsarbeid etter en foreløpig
arkivfaglig vurdering av innhold i systemet.
• Byarkivet genererer uttrekk.
• Arkivskaper og byarkivet samarbeider om å beskrive systemet.
• Byarkivet leverer uttrekk og beskrivelser til depot.
• Depot godkjenner og bevarer uttrekket for ettertiden.
• Byarkivet etablerer oppslag i deponerte data for saksbehandler,
kun ved behov. For system uten oppslagsverktøy henter
Byarkivet frem data fra deponerte materiale ved innsynsforespørsel. (Mange systemer har konvertert data til ny
løsning og behøver sjelden arkivinnsyn.)

Arkivskaper (tjenesteeiere/systemeiere) i kommunen er kommunaldirektører og enhetsledere. Det fantes ikke tilstrekkelig teknologisk
og arkivfaglig kompetanse ved de kommunale enhetene. Man
vurderte det som hensiktsmessig å samle oppgaven til ett felles
prosjekt hvor medarbeidere med relevant kompetanse ble tilsatt.
Rådmannen bevilget ekstraordinære midler til Trondheim byarkiv
for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet ble delt inn i tre faser.

Prosjektet hadde flere møter med kommunens IT-driftsmiljø for
å etablere kontakter og informere om oppgaver og ansvar i
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DIGITALE ARKIV

TRONDHEIM

” Før prosjektet var det en overhengende fare for
at vi kunne miste vår nære fortid.

I prosjektperioden fikk Trondheim byarkiv dekket alle kostnader til
prosjektet for å få deponert etterslep. Den økonomiske dekningen
var en dugnadsinnsats fra alle kommunale fagområder, administrert og besluttet av Rådmannen. Trondheim byarkiv har nå lagt
frem en finansieringsmodell der arkivskapere skal dekke deler av
kostnaden til deponering. Hvordan modellen blir tatt imot blant
arkivskapere og hvordan den påvirker antall deponeringer blir
spennende å observere i tiden fremover.

deponeringsarbeid. En prosjektleder og to IT-konsulenter var
med i fase 2, der 17 deponeringer ble satt i gang, ni fagsystemer
ble deponert til IKA Trøndelag og fikk godkjenning, hvorav tre
systemer fikk oppslagsverktøy for saksbehandlere.

PROSJEKTETS FASE 3 (2016-17) - DEPONERING AV ETTERSLEP
Deponering av alle etterslep var hovedformålet for fase 3. Her ble
25 deponeringer satt i gang, ni nettsider ble innhøstet, en filkatalog
ble deponert og 13 ble overført til KDRS for langtidsbevaring.
Flere er klar til overføring eller under godkjenning per i dag.

Deponering av systemer krever kompetanse innen IT, arkiv
og kommunens IT driftsmiljø. Totalt sju IT-konsulenter/ITarkivarer og en arkivmedarbeider samt en prosjektleder ble
involvert. Arkivskapere var med på kartlegging og beskrivelse
av system og bruk av system. Driften har gitt nye oppgaver og
nye stillingskategorier til byarkivet i en tid hvor andre deler av
byarkivets oppgaver effektiviseres/reduseres.

ARKIVBESKRIVELSER VIKTIG
I fase 2 innså prosjektet viktigheten av en grundig beskrivelse av
systemet. Det var også tydelig at både minnet og kompetansen
om bruk av systemet forsvinner fort etter systemet tas ut av bruk.
Prosjektet fikk derfor en arkivmedarbeider som gjennomfører
såkalt “arkivbeskrivelse”. Kartleggingen skjer ved intervju og
befaring hos virksomheter. Systemets bruksområde, innhold i
systemet, hva som finnes elektronisk og/eller i papirformat og
relasjoner mellom dem blir beskrevet. Slik beskrivelse er nøkkelinformasjon for gjenfinning og gjenbruk av avlevert arkivmateriale,
og blir bevart sammen med datauttrekkene.

Prosjektet har bidratt til et stort kunnskapsløft innen bevaring
av digitalt arkivmateriale og gitt økt kompetanse og forståelse
for arkiv generelt i kommunen. Dette gir mulighet til refleksjon
om viktigheten av arkivering i daglig arbeid, samt forståelse for
arkivets livssyklus.

Etter hvert ble dette arbeidet kjent i kommunens IT-miljø. I denne
fasen begynte arkivskaper og driftsleverandør å rapportere om
systemers avvikling og/eller oppgradering. Prosjektet fikk vite
om andre behov for bevaring av nettsider og filkataloger/filer og
startet innhøsting av kommunens intranett, internett og blogg.
Det så ut til at de beskrevne rutinene i kvalitetssystemet og
kommunens vedtatte arkivarkitektur prinsipper også bidro til å
øke bevisstheten om arkivering og deponering hos kommunens
enheter / arkivskaperne.

VEIEN VIDERE
Prosjektet kan konstatere at vi har klart å gjennomføre noe som
har vært viktig og riktig. Det betyr at det er lagt et godt grunnlag
for veien videre.
Mens digital deponering handler om gamle systemer, har
Trondheim byarkiv i perioden 2012-2017 hatt to andre store
prosjekter rettet mot arkiv i ulike faser av livssyklusen; 1. Bevare
og kaste-prosjektet (om bevaring og kassasjon) og 2. Arkivarkitektur og felles arkivløsning.

Trondheim kommune sa fra 2018 opp sitt medeierskap i IKA
Trøndelag. Etter en evaluering av løsninger for digitalt sikringsmagasin inngikk kommunen i 2016 medlemskap i KDRS, og
prosjektet etablerte da rutiner for overføring av deponeringspakker til KDRS.

Samarbeid mellom de tre oppgavene er vesentlig for å bevare
informasjon skapt av kommunale virksomheter. Kunnskap om
databasestruktur og innhold i fagsystemer etter prosjektet brukes
aktivt i samarbeidet.

OPPSUMMERING AV PROSJEKTET
Først og fremst kan vi nevne at alle etterslep som ble kartlagt
i 2012 er deponert og deretter trygt slettet fra kommunens IT
driftsmiljø.

AVDELING FOR DIGITALT DEPOT
1. januar 2018 ble tre avdelinger etablert i Trondheim byarkiv:
Dokumentasjonsforvaltning, Depot og Formidling. Kompetanse
og ressurs for deponering av digitalt materiale er nå blitt en egen
prosess(gruppe) i avdeling Depot med navnet Digitalt depot. Flere
IT-arkivarer og én arkivmedarbeider tilhører digitalt depot,
og har oppgaver blant annet med bevaring av digitalt arkiv og
integrasjon mellom fagsystemer og arkivkjerne. Byarkivet bidrar
også med rådgivning i alle nye digitaliseringsprosjekter.

Rutiner for deponering av digitalt arkivmateriale med tydelig
oppgave- og ansvarsfordeling mellom ulike aktører – arkivskaper,
byarkiv, IT-tjenesten, driftsleverandør og systemleverandør – er
utviklet.

KILDER:
• Samdok rapport 2014, PRIORITERT OPPGAVE, Kommunale arkiv (2) Digitalt skapt 		
materiale i kommunal sektor 1985 til 2010 – kartlegging.
Se samdokdotcom.files.wordpress.com.
• «Prosseser for digitalt depot» (KDRS)
• www.kdrs.no/prosjekt/ProsessDigitaltDepot/V1.0/ProsessDigitaltDepot.html

DIGITALT I MAGASINET:
Prosjekt 2012. Foto: Fredrik Sellevold.
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SOSIALE MEDIER

KAI

SOME

ARKIVINSTITUSJONERS BRUK AV SOSIALE MEDIER
Arkivmeldinga fra 2012 ga et tydelig signal til arkivsektoren om å ta i bruk sosiale medier (SoMe).
Så hva er status seks år etter meldingen? Har kommunearkivinstitusjonene (KAI) tatt oppfordringen?

TEKST: YNGVE SCHULSTAD KRISTENSEN OG GAUTE CHRISTIAN MOLAUG, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV, AVD. KUBEN.

ET TIDKREVENDE ARBEID
Bruk av sosiale medier koster sjeldent mye
penger, men det kan fort kreve en god del
arbeidstid. Både i forhold til utvalg, tilpasning av tekstlig og digitalisert innhold,
bruk av ulike delingsfunksjoner, bygging
av nettverk gjennom aktivitet og deling
av innhold, og ikke minst med tanke på
oppfølging. Arkivinstitusjoner har sjeldent
egne ansatte som kun jobber med sosiale
medier, og denne arbeidsinnsatsen kan
derfor fort komme til å ta tid fra andre viktige arbeidsoppgaver. Det er derfor viktig
å stille spørsmål om en ved bruk av sosiale
medier når den ønskede effekten.
NÅR VI FLERE MÅLGRUPPER?
I 2013 gjennomførte tre forskere fra New
Zealand, Liew, King og Oliver, en internasjonal spørreundersøkelse, «Social Media

ARKIVMELDINGA OG BRUK AV SOSIALE MEDIER
I Stortingsmelding nr. 7 om arkiv (Arkivmeldinga) kan en blant annet lese:
«Bruken av sosiale medium gir endå eit sett nye perspektiv på digital formidling og tilgjengeleggjering. Det er viktig at arkivsektoren er med på dette,
utnyttar vilkåra og skaffar seg den røynsla som er nødvendig for å kombinere
slik verksemd med funksjonen som leverandør av dokumentasjon frå arkiva.»
NYE MÅLGRUPPER OG INTERAKSJON
Arkivmeldinga understreker også noen formål ved denne satsingen:
«Målet for digital publisering og formidling er å nå ut til eit breitt publikum
… I dag er sosiale medium eit viktig verkemiddel for å oppnå akkurat det.»
I tillegg trekker også Arkivmeldinga frem muligheten sosiale medier gir for
samhandling mellom institusjon og bruker. «Brukaren blir dermed ikkje
berre ein passiv mottakar av tenester frå arkivinstitusjonane, men også ein
aktiv medspelar i arbeidet med å gjere historisk informasjon tilgjengeleg for
allmenta.» Videre står det i meldingen at såfremt arkivinstitusjonene legger
til rette for det, så kan brukerne tilføre tilleggsinformasjon, som igjen vil øke
informasjonsverdien til materialet. Dette gagner både arkivinstitusjonen,
brukerne og på mange måter også samfunnet. Allerede i 2012 var det flere
KAIer som brukte sosiale medier. Hva er så status i 2018?

vanskelig å bruke dem optimalt. Det vil
si at en relativt raskt kan lære seg å sette
opp en profil og å publisere innlegg, men
det krever ofte mer kunnskap for å oppnå
ønsket respons. I tillegg kan bruk av sosiale
medier bli forholdsvis ressurskrevende.

in Archives and Libraries: A Snapshot of
Planning, Evaluation, and Preservation
Decisions», rettet mot arkivinstitusjoner
og biblioteker over hele verden. Flesteparten av arkivinstitusjonene som deltok
i undersøkelsen hadde tatt i bruk sosiale
medier og over halvparten av dem oppgav
mulighetene til å nå en større brukergruppe

”

(…) selv om de aller fleste sosiale
medier er enkle å bruke, kan det
være vanskelig å bruke dem optimalt.

som en viktig motivasjonsfaktor. Selv om
mange anså bruk av sosiale medier som
viktig, var det likevel få som hadde satt
opp konkrete mål for arbeidet. Halvparten
av arkivinstitusjonene hadde gjennomført
en evaluering av arbeidet etter oppstarten,
men få kunne dokumentere måloppnåelse
i forhold til ønske om å nå flere brukere.

Noe av årsaken kunne, ifølge Liew, King og
Oliver, være at tjenestene som ble brukt var
i konstant endring. Derfor kunne det være
vanskelig å analysere hvilken effekt sosiale
medier hadde. Selv om mange institusjoner
var usikre på hvordan man kunne evaluere
bruken av sosiale medier, hadde mange en
klar oppfatning av hva som kunne måles.

«LIKES» = NÅDD MÅLGRUPPE?
Hele 86 % av respondentene anså tallmateriale knyttet til antall følgere og likes
som en indikator på om målet om større
publikum var nådd. Liew, King og Oliver
viste i sin studie at det imidlertid ikke utelukkende var denne typen tallmateriale
som indikerte om noe var en suksess. Med
henvisning til andre studier understreket
de at inntil 90 % av brukere av sosiale
nettplattformer ikke deltok aktivt, selv om
de både leste og observerte informasjonen.
Forskerne hadde også en oppfatning om
hvorfor institusjonene tok utgangspunkt i
disse tallene. Ifølge en av respondentene ble
denne typen tallmateriale ikke nødvendigvis brukt fordi det var det beste grunnlaget, men fordi det var lettest å bruke.

VISUELLE INSTAGRAM: Bildedelingstjenesten Instagram brukes hyppig av
flere KAIer, deriblant IKA Hordaland.
FLICKR FOR STORE MENGDER: Flickr er en annen bildedelingstjeneste der en kan publisere
en større mengde bilder. Arkiv i Nordland er en aktiv bruker av denne tjenesten.
DET TWITRES: Flere KAIer er aktive på mikrobloggtjenesten Twitter. En av dem er IKA Kongsberg.

BILLIG, ENKELT OG LETT Å DELE
I tillegg til Arkivmeldingens oppfordring kan en av grunnene til den store
aktiviteten også være at terskelen for å ta i bruk sosiale medier er forholdsvis
lav. Sosiale medier har den fordelen at de fleste tjenestene er gratis samtidig
som de er enkle å bruke. Arkivinstitusjonene trenger ikke store budsjetter for
å være synlige på sosiale medier. Det eneste man trenger er en datamaskin
eller telefon, samt internettforbindelse. Videre er de fleste medieplattformene
lette å sette seg inn i. Innholdet som produseres er også i stor grad enkelt å
dele. Bruk av sosiale medier innebærer imidlertid også noen utfordringer.
HVA SKAL VI VELGE?
En utfordring er hvilket sosialt medium man skal velge. Med så mange muligheter kan det være vanskelig å foreta det riktige valget. En annen utfordring
er at selv om de aller fleste sosiale medier er enkle å bruke, kan det være

FACEBOOK MEST BRUKT: Facebook er det sosiale mediet flest KAIer bruker.
Her et utsnitt fra Drammen Byarkiv sin side.

DELING AV LYD: SoundCloud er en lyddelingstjeneste. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane bruker
denne tjenesten.

YOUTUBE FOR VIDEO: Youtube er en videodelingstjeneste og brukes av flere KAIer som forvalter
videomateriale. Her et utsnitt fra Oslo Byarkiv sin Youtube-side.
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KAI PÅ SOSIALE MEDIER
Mye tyder på at Arkheions eiere har tatt oppfordringen fra Arkivmeldinga om å ta i bruk sosiale medier på alvor. Kun fire av KAIene
har ikke tatt i bruk sosiale medier. De øvrige 19 arkivinstitusjonene bruker en eller flere sosiale medieplattformer. De mest aktive
bruker opptil seks sosiale medieplattformer.

ARKHEIONS EIERE

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

FLICKR

GOOGLE+

ARKIV I NORDLAND

X

X

X

X

X

ARKIV I TROMS

X

X

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS

X

X

X

X

BERGEN BYARKIV

X

DRAMMEN BYARKIV

X

FOLLOARKIVET

X

SOUNDCLOUD

TWITTER
X

X

X

X
X

X

FREDRIKSTAD BYARKIV
FYLKESARKIVET I OPPLAND/ IKA OPPLANDENE

X

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

X

X

X

X

X

X

MANGEL PÅ PLANLEGGING OG STRATEGI
Selv om motivasjonen var klar, påpekte
forskerne at få institusjoner hadde en klar
plan for sin bruk av sosiale medier. Ifølge
noen av respondentene i undersøkelsen lå
det ingen planlegging til grunn overhodet,
de hadde bare begynt. De fleste eksperimenterte eller jobbet seg frem mot en mer
eller mindre fastlagt plan. Årsaken kunne
være at verktøyene i sosiale medier var
lett tilgjengelige og billige i bruk. I tillegg
fantes det mange ulike medieplattformer
med ulik tilnærming til brukerne. Det var
derfor både mulig og nødvendig å prøve
seg frem før en plan ble spikret. Samtidig
som det lå lite planlegging bak arkivinstitusjonens bruk av sosiale medier, var
det ifølge forskerne også få som hadde en
strategi bak satsningen. Samtidig mente
over halvparten av respondentene at det var
viktig å ha en strategi for å oppnå suksess.
MED SOME INN I FREMTIDEN
I Arkivmeldinga fra 2012 ligger det føringer
om at arkivinstitusjonene skal bruke sosiale
medier til å treffe et større publikum og
til å øke graden av interaktivitet. KAIene

X
X

har i stor grad tatt utfordringen, og mange
kommunale arkivinstitusjoner bruker i dag
sosiale medier aktivt. Likevel er det åpenbart at det tar tid å være en aktiv nettformidler. Dette er tid som kunne vært brukt
på andre oppgaver arkivinstitusjonene har.
Det er derfor høyst nødvendig at de ulike
arkivinstitusjonene har en klar strategi og
setter tydelige mål for sin bruk av sosiale
medier, og har planer som evalueres med
jevne mellomrom. Hvis ikke kan vinninga
lett gå opp i spinninga.

KILDER:
• St. melding 7 Arkiv 2012-2013
• Liew, King & Oliver, Social Media in Archives and 		
Libraries: A Snapshot of Planning, Evaluation, and 		
Preservation Decisions 2015

SOSIALE MEDIER (SOME)
«Sosiale medier» har ingen entydig definisjon. Ofte brukes det som en samlebetegnelse på nettbaserte
tjenester med visse karaktertrekk. De legger ofte til rette for mange-til-mange kommunikasjon. Altså der
mange individer kan kommunisere med hverandre på samme tid og i samme fora. Kommunikasjonen er
ofte transparent slik at flere kan følge informasjonsutvekslingene uten selv å delta i kommunikasjonen.
Videre legges det også til rette for at brukerne kan bidra til å skape innholdet i et felleskap. Sosiale medier
har også ofte funksjoner som gjør det enkelt å dele innholdet i andre sosiale medier.

HORDALAND FYLKESARKIV
IKA KONGSBERG

X

VANLIGE SOSIALE MEDIER

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMSDAL IKS
INTERKOMMUNALT ARKIV I FINNMARK

X

INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS

X

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

X

X
X

X

INTERKOMMUNALT ARKIV I TRØNDELAG IKS
INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST AGDER

X

TJENESTE

BESKRIVELSE AV TJENESTE 1

ETABLERINGSÅR

E

FACEBOOK

Nettsamfunn hvor brukerne oppretter egne profiler for å dele tekst, bilder, videoer, samt kommunisere med andre brukere.
Profilene kan være personlige, eller for organisasjoner, bedrifter o.l.

2004

Q

INSTAGRAM

Bildedelingstjeneste som gir brukerne mulighet til å dele bilder og videoer privat eller offentlig.

2010

P

YOUTUBE

Videodelingstjeneste som gir brukerne mulighet til å legge ut og vise videoer, samt kommentere dem.

2005

S

FLICKR

Bilde- og videodelingstjeneste hvor brukerne kan laste opp fotografier og video.

2004

H

GOOGLE +

Nettsamfunn drevet av Google som tilbyr ulike sosiale tjenester.

2011

V

SOUNDCLOUD

Lyddelingstjeneste som lar brukerne laste opp, promotere og dele sine egne lyd- og musikkfiler.

2007

D

TWITTER

Internettjeneste som gir brukerne mulighet til å legge ut «tweets» til sine følgere. En tweet begrenser seg til 280 bokstaver.

2006

X
X

X

X

X

X

IKA ØST
IKA ØSTFOLD

X

X

OSLO BYARKIV

X

X

STAVANGER BYARKIV

X

X

TRONDHEIM BYARKIV

X

VESTFOLDARKIVET

X

X

X
X

X

Tabellen baserer seg på tall hentet fra nettet 3. april 2018. Vi tar forbehold om eventuelle feil.

1

Definisjonene er hentet fra Wikipedia.org
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HVOR STÅR VI
OG HVOR GÅR
VI I AKERSHUS?
Arkiv blir stadig viktigere og mer komplekst i en flyktig verden hvor påstander og forfalskninger florerer.
Solide arkivinstitusjoner er etterhvert etablert rundt om i landet. Stortingsmeldinger, rapporter og nå også
strukturreformene har påpekt viktigheten av robuste fagmiljøer. Hvordan ser det ut i Akershus?

TEKST: ISELIN B. NERLAND, FOLLOARKIVET OG ESBEN NIELSEN, AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

ASKER FØR: Vollen i Asker. Foto: Mittet & Co. År ukjent.

I

forrige nummer av Arkheion kunne vi lese om de kommunale
arkivinstitusjonenes historie gjennom 30 år og det nasjonale
samarbeidet i dette miljøet. De kommunale arkivinstitusjonene
(KAI) omfatter i dag 24 institusjoner bestående av interkommunale arkiv, byarkiv og fylkesarkiv. Det startet med IKA Rogaland
i 1976, og med gode resultater ble eksempelet etterfulgt i hele
landet, fylke etter fylke.

Hurdal
Eidsvoll

Sa vi hele landet? Nei da, et aldri så lite fylke ble hengende etter, nemlig
Akershus.

Nannestad

HVOR VI STÅR
Med sine 614 000 innbyggere er Akershus landets nest mest folkerike
fylke. Det består i dag av 22 kommuner og fylkeskommunen. Svært mange
av innbyggerne er innflyttere, halvparten bor i den sammenhengende
bebyggelsen rundt Oslo, og mange pendler til jobber i hovedstaden.
Akershus er i dag delt i tre regioner: Vest-regionen, Follo og Romerike.

I oppstarten drev mange KAIer med arkivplanlegging, rådgivning og
ordning av kommunenes eldre arkiver før de fikk egne lokaler til arkivmagasiner og depotfunksjoner. I dag har KAIene noe ulikt mandat og
organisering, men utfører i hovedsak de samme oppgavene. De forvalter

Øvre Romerike
Ullensaker
Nes

Nittedal Gjerdrum

Sørum

Skedsmo

Nedre Romerike

Oslo

Bærum

Omlag 85 % av landets kommuner er med i en KAI. For Akershus er
tallet kun 13 %. De aller fleste deltar i en interkommunal arkivordning
(IKA). I Akershus er det kun tre kommuner som deltar i en kommunal
arkivinstitusjon, mens sju kommuner og fylkeskommunen deponerer
deler av sine papirarkiver hos Statsarkivet i Oslo. Tar vi med disse er det
fortsatt kun 35 % dekning og da ikke fullverdige depottjenester.

Omtrent på samme tid var det forsøk på å opprette et arkivdepot på Romerike, og i 2003 tok fylkeskommunen tak i saken
og inviterte alle Akershuskommunene til samarbeid. Det kom da
fram at kommunene ønsket seg et arkivdepot med kompetansesenter og bistand til ordning. Begge disse forsøkene og flere
andre strandet. Folloarkivet ble vurdert på nytt etter initiativet
til fylkeskommunen og det tidligere vedtaket ble opprettholdt.

kommunenes eldre arkiver gjennom bevaring, tilgjengeliggjøring
og formidling, er kommunenes kompetanseinstitusjon for arkiv, og
utfører ulike oppdrag som ordning og arkivplanlegging. De fleste
er i ferd med å bygge opp funksjoner for deponering av digitale
arkiver. Flere KAIer forvalter dessuten privatarkiver i tillegg.

Lørenskog
Rælingen
Asker
Nesodden
Oppegård

Frogn

Fet

Aurskog-Høland
Enebakk

Follo

Ski

Ås

Vestby

Akershus, regioner og kommuner.
Akershus fylkeskommune.

KAI har en sterk samarbeidskultur med kunnskapsdeling og felles
utviklingsprosjekter, og har de siste årene fått et nærere samarbeid
med Arkivverket. Gjennom dette fokuset har kommunene i hele
landet fått et profesjonelt og kunnskapsrikt fagmiljø som altså
kun tre av kommunene i Akershus er en del av.

ARKIVVERKET
I 2005 tok Statsarkivet i Oslo initiativ til at kommunene i Akershus
skulle kunne deponere sine papirarkiver hos dem og fra 2008
var dette en realitet. Med tjenesten fulgte betjening av arkivene
og veiledning i deponering. Det har vært lite formidling av disse
arkivene, og det tilbys ikke rådgivning ut over det Statsarkivet
yter av slike tjenester til alle. I 2014 ble det innført inntaksstopp
og kommunene får dermed ikke deponert mer.

FLERE FORSØK
Det har vært gjort flere forsøk på å opprette et interkommunalt
arkiv i Akershus. Arkivloven kom i 1992 og på den tiden ble
mange av dagens KAIer etablert. Men loven trådte ikke i kraft
før i 1999, og det var først da diskusjonene i Akershus skjøt fart.
Oppegård kommune tok initiativ til et interkommunalt arkiv i
1999, og i 2002 ble det vedtatt ved en utvidelse av det planlagte
kulturhuset Kolben. Bygget stod ferdig i 2006 og dermed ble
Folloarkivet etablert. I motsetning til andre KAIer startet man
her med arkivmagasiner fra dag én. Mandatet har ellers den
samme todelingen som de fleste andre; forvaltning av kommunenes eldre arkiver og rådgivning til kommunene. Selv om det
kom litt sent i gang var det et godt initiativ, og Folloarkivet har
gjennom årene utviklet seg til en arkivinstitusjon som blir stadig
mer kjent og som har et stort uutnyttet potensial. Folloarkivet
er en del av KAI-nettverket og har de samme mulighetene til å
kunne ta imot digitale arkiver som landets øvrige IKAer.

Arkivverket uttaler nå følgende: ”Arkivverket har begrenset
magasinkapasitet og er i en fase hvor de ulike eksisterende framleiekontraktene vurderes. I denne sammenheng er det naturlig at
også depotkontraktene med de enkelte akershuskommunene, samt
fylkeskommunen, gjennomgås og vurderes opp mot frigjøring
av kapasitet for å møte statlige avleveringsbehov. Etter en kartlegging og behovsvurderinger, kan utfallet bli at Arkivverket ser
seg nødt til å si opp avtalene med kommunene.”

KONSEKVENSER FOR KOMMUNE OG INNBYGGERE
Kommunene i Akershus lå etter fra dag én og etterslepet er stadig
økende, ikke minst fordi fagfeltet er inne i en ekspansiv
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AKERSHUS

ARKIVFORBUNDETS SIDE

”Omlag 85 % av landets

kommuner er med i en KAI.
For Akershus er tallet
kun 13 %.

ARKIVSEKTOREN PÅ HUGGET
Ifølge statsminister Erna Solberg er bruken av e-post og sosiale medier noe av det som har
endret seg mest for henne personlig de siste årene. Da Solberg-regjeringen meislet ut en
ny regjeringsplattform på Jeløya i januar i år, var ordet «digitalisering» nevnt 22 ganger i
dokumentet. Men hva betyr det når systemer og arbeidsmåte fører til at viktig informasjon
i statlig forvaltning bare forsvinner?

KOMMUNALE ARKIVER FØR DEPOT: Dokumentasjonen er ikke beskyttet, plantegningene blir dessuten skadet av brettingen og viktig
informasjon kan forsvinne. Her er det heller ikke lett å finne frem. Foto: Folloarkivet

i kommunal sektor går dette ut over svært mange innbyggere. Vi
lever også i en tid med omfattende endringer; teknologiskifte,
strukturreform, lovendringer og ny teori og metodikk for å nevne
noen. Vi vet hvor vi står, men vet vi egentlig hvor vi går?

utvikling og paradigmeskifte. Det er stort behov for kompetanse,
bransjenormer og fellesløsninger. Selv om kompetansen i kommunene har bedret seg vil det fortsatt være behov for rådgivning fra
arkivinstitusjonen for helhet, langsiktighet og nytenkning. Dette
arbeidet er også svært viktig for institusjonenes egen planlegging
og utvikling.

Arkivinstitusjonene på Østlandet ser nå sammen på arkivlandskapet. Arkivverket går i en annen retning enn for ti år siden. Og
om litt vil Lovutvalget komme med sine anbefalinger. Mye er på
gang. Kanskje vi skal tenke helt nytt eller kanskje vi skal forsøke
én gang til og følge IKA-suksessene i landets øvrige fylker. Veien
videre er så langt ukjent.

I 2010 uttalte Riksrevisjonen at ”Kommunale og fylkeskommunale
arkiver er av vesentlig betydning for innbyggernes rettssikkerhet,
som beslutningsgrunnlag for forvaltningen og som historisk kildegrunnlag.” Videre fremhevet den at bevaringsverdig materiale tas
vare på og gjøres tilgjengelig slik at borgerne kan dokumentere
individuelle og kollektive rettigheter. Flere stortingsmeldinger har
påpekt risikoen for tap og manglende tilgjengelighet i kommunale
arkiver og understreket at det er et kjennetegn ved et demokratisk
samfunn at arkivene er tilgjengelige for innsyn og bruk.

Vi kjenner ikke destinasjonen, men vi gleder oss til å finne den og
ta fatt på veien dit – sammen med kommunene – for kommunene
og deres innbyggere!

I dag er formidling av arkivene nærmest en forutsetning for å
gjøre dem tilgjengelige, det finnes ingen anmeldelser av arkiver
slik som med bøker, film og musikk. Det er unikt råmateriale som
vi må bearbeide og formidle. Et enkelt dokument forteller et
fragment av historien, vi må aktivt sikre autentisitet og integritet.
Derfor er vi arkivarer så opptatt av å bevare proveniens og kontekst, deriblant metadata til digitalt skapte arkiver.

KILDER:
• Lund, Wenche Risdal og Arnt Ola Fidjestøl: KAI – kommunens beste venn gjennom 30 år I:
Arkheion 2/2017
• Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i
kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009–2010)
• Røsjø, Ellen: Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene. I: Han e´ søkkane go!
Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes, ABM-media as, 2017.
• Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2016
• Statistikk for arkivinstitusjoner 2016
• Akershus fylkeskommunes saksarkiv
• Folloarkivets saksarkiv
• Oppegård kommunes saksarkiv
• Korrespondanse med Arkivverket

Arkivinstitusjonene bidrar dessuten til effektiv saksbehandling, å
skape trygghet, tillit og tilhørighet, og til å gi kommunen et godt
omdømme. Det er det verdt å ta med seg inn i reformarbeidet!

”ARRIVING SOMEWHERE BUT NOT HERE”
Tittelen på låten til bandet Porcupine Tree er betegnende på fremtiden for arkivsituasjonen i Akershus i sin helhet. Når landets nest
største fylke ikke har gode løsninger for å sikre dokumentasjonen

Arkivsektoren er helt sentral for å ta vare på viktig materiale skapt i den digitale tidsalderen.
Utfordringene og advarslene har vært mange i en rekke NOU-er de senere årene. I 2010
advarte Riksrevisjonen om risikoen for store dokumentasjonstap i kommunal sektor. I 2017
leverte de en rapport om arkivering og åpenhet i statlig forvaltning, som viser at det også
her er store mangler; bruk av e-post og fagsystemer uten godkjente arkivløsninger fører til
at betydelige mengder arkivpliktige dokumenter ikke blir arkivert og journalført.
På oppdrag fra kommunene Sandnes og Bamble har IKA Rogaland og IKA Kongsberg
laget rapporten «Tilpassing og sektorspesifikke metadata for barnevernsektoren». Rapporten
tar opp hvordan data i fagsystemer kan bevares i en såkalt Noark5-struktur, basert på en
grundig arkivfaglig vurdering. Målet er å få på plass en metode og et system som tar vare
på all bevaringsverdig informasjon. Vi må kunne trekke ut og lagre denne informasjonen i
et format som egner seg for langtidsoppbevaring. Dette er særlig viktig for sårbare grupper
med individer som vil ha behov for korrekte rapporter og sikker informasjon om sine liv.
Arkivsektorens egen erfaring er at vi best løser de digitale utfordringene på tvers av
regionene. Sektoren trenger fellesløsninger. KDRS i Trondheim (se side 6, red. adm.) er
bygget opp som et nasjonalt samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner, støttet av
prosjekt- og utviklingsmidler, og dekker over 60 prosent av landets kommuner. Nettopp
derfor var Arkivforbundet imot en flytting av ansvaret for prosjekt- og utviklingsmidlene
fra Arkivverket til fylkeskommunene. I statsbudsjettet for 2018 fikk Arkivverket et løft
for å takle sine digitale utfordringer. Dette var nødvendig, da Arkivverket er motoren i
arkiv-Norge. Men et tilsvarende «arkivløft» er det også et behov for på kommunalt nivå.
Også på sosiale medier har det skjedd politiske begivenheter som er viktige å diskutere fra
vårt perspektiv. For er det greit at Facebook-innlegget som førte til at Sylvi Listhaug måtte
gå av som justisminister ble slettet og ikke tatt vare på? Svaret er selvsagt nei. Personer
i ledende offentlige stillinger må tåle at deres offentlige ytringer bevares for ettertiden.
I USA har nasjonalarkivet fått forsikringer om at president Donald Trump sine tvitringer
blir tatt vare på. Kanskje bør kommune-Norge være på hugget og begynne å ta vare på
statusoppdateringene til sine folkevalgte?

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet
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PRIVATARKIV

PRIVATARKIV

BEVARINGSPLANER

” Skal vi få til en bedre bevaring av privatarkiv, er det viktig å få til en mer proaktiv innsamling ut fra

bevaringsplaner, og en god arbeidsdeling mellom nasjonale, regionale og lokale institusjoner.

– EN PROAKTIV INNSAMLING AV PRIVATARKIVER
Arkiver fra privat sektor er dokumentasjon av nasjonens, regionens og lokalsamfunnets kulturarv og identitet.
Men privatarkiver er klart underrepresentert. Dette tas det nå grep om.

TEKST: ELLEN RØSJØ, ARKIVVERKET

UTVIKLINGSMIDLER TIL REGIONALE BEVARINGSPLANER
Riksarkivarens utviklingsmidler brukes aktivt for å få fram nye
fylkesvise bevaringsplaner. Vestfoldarkivets plan fra 2008 dannet
utgangspunkt for en ny modell. Utvikling av bevaringsplaner
etter ny metodikk har hittil vært gjort i Aust-Agder, Nordland
og Finnmark. I 2016 ble utviklingsmidler tildelt Telemark, som
ferdigstiller sin bevaringsplan våren 2018. Og i desember 2017
ble Akershus, Buskerud og Østfold tildelt midler for å utvikle nye
bevaringsplaner. Flere fylker har en eller annen form for enklere
samhandlings- eller bevaringsplan.

RAPPORT

Ta gjerne en titt på planene på Arkivverkets nettsider ved å søke
fram: Institusjoner og ressurser på privatarkivfeltet.

BIPA-PROSJEKTET:
BEVARINGS- OG INNSAMLINGSPLAN
FOR PRIVATARKIV FRA AUST-AGDER

I

bevaringsplaner for privatarkiv. Noen institusjoner har allerede en
nasjonal bevaringspolitikk, slik som Arbark, Misjons- og diakoniarkivet, Nasjonalbiblioteket, Skeivt arkiv, Arkivverket (tidligere
Riksarkivet), Samisk arkiv, og Norsk olje- og gassarkiv (som har
gått inn i vanlig drift i Arkivverket). Og flere næringssektorarkiv
forsøkes startet opp i et samarbeid mellom institusjoner. Til sammen
vil bevaringsplanene danne et rammeverk for Norge som helhet.

2016 utgjorde privatarkiv kun 22 % av alt arkivmaterialet
som er bevart i Norge. Skal vi få til en bedre bevaring av
privatarkiv, er det viktig å få til en mer proaktiv innsamling
ut fra bevaringsplaner, og en god arbeidsdeling mellom
nasjonale, regionale og lokale institusjoner.

RIKSARKIVARENS PRIVATARKIVSTRATEGI
Riksarkivaren er nasjonal koordinator for privatarkivarbeidet
og har et utviklingsansvar for feltet. Riksarkivarens strategi for
privatarkivfeltet i Norge 2015-2020 skal sikre at arkivmateriale
fra privat sektor i større grad blir tatt vare på.

ARKIVVERKETS BEVARINGSPLANARBEID
Arkivverket har selv satt i gang arbeidet med egen
bevaringsplan. Prosjektets fire oppgaver skal:

NYE BEVARINGSPLANER FOR
PRIVATARKIV:
Hittil har Aust-Agder, Nordland og
Samisk arkiv tatt i bruk den nye
metodikken.

BEVARINGSPLAN FOR
PRIVATARKIV
i Nordland Fylke

Strategien er basert på innspill fra et bredt arkivfaglig miljø i
delprosjekt privatarkiv i SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon). Dette har vært Riksarkivarens prosjekt, i partnerskap med
aktørene i arkivfeltet, og er en oppfølging av stortingsmeldingen
om arkiv, Meld. St. 7 (2012-2013) Arkiv. Metodikken med bevaringsplaner er ledd i dette arbeidet.

EN GOD BEVARINGSPLAN BESTÅR
AV TRE DELER:
1. En bestandsanalyse som viser hva som er bevart.
2. En samfunnsanalyse som peker på viktige (typer)
samfunnsaktører/arkivskapere det er viktig å ta 		
vare på arkiver fra (ingen full historisk framstilling).

FYLKESKOORDINERENDE INSTITUSJONER FOR PRIVATARKIV
Et ledd i arbeidsdelingen er nettverket med fylkeskoordinerende
institusjoner for privatarkiv, som ble satt i verk i 2004. I samarbeid
med fylkeskommunene har Riksarkivaren revitalisert nettverket
i 2017, og re-oppnevnt fylkeskoordinerende institusjoner for
privatarkivarbeidet i 15 av 18 fylker.

3. Disse analysene ses så i forhold til hverandre og 		
viser dekningsgraden, og grunnlaget for utvikling 		
av en bevaringsplan for konkrete (eller typer av) 		
arkivskapere.

Disse skal koordinere arbeidet i sitt fylke. Hensikten er å få institusjonene til å klargjøre sin bevaringspolitikk og arbeidsdeling
seg imellom og utvikle samhandlings- og bevaringsplaner for
privatarkiv i fylket.

En bevaringsplan må være levende og kunne justeres
i takt med terrenget, og ny forskning og kunnskap. Det
bør dessuten søkes å forankre privatarkivfeltet i fylkeskommunenes regionale kulturplaner, slik det er gjort
for eksempel i Hordaland. ( jf. Hordaland fylkeskommune,
Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025.)

BEVARINGSPLANER MÅ PÅ PLASS
Bevaringsplaner for privatarkiv skal bidra til å sikre bevaring av et
utvalg privatarkiv som gjenspeiler samfunnet og samfunnsutviklingen best mulig. Det bør lages geografiske og enkelte sektormessige

1. Utvikle en felles bevaringsplan for privatarkiv i
Arkivverket for å bestemme hvilke privatarkiv som
bør bevares og tilgjengeliggjøres. Dette vil bli et
sentralt verktøy for AV for aktivt å kunne samle inn
relevante privatarkiv.
2. Tilrettelegge for økt bevaring av digitale privatarkiv.
Dette inkluderer samarbeid med andre avdelinger i
Arkivverket for å avklare metodikk for avlevering og
bevaring (av digitalt skapte privatarkiv.)

Arkiv etter Sigrid Bugge, Arkiv i Nordland

Guvllolaš suodjalanplána
priváhtaarkiivvaide Finnmárkkus
2017 – 2027

3. Vurdere hvordan Arkivverket skal jobbe internt med
privatarkiv, foreslå rolle- og ansvarsfordeling, og legge
grunnlag for å forbedre og effektivisere arbeidet med
privatarkiv i sin nye organisasjonsstruktur, samt sørge
for en mer hensiktsmessig (og målrettet) ressursbruk.

oFelaš ollislaš servodatdokumentašuvdnii

Samisk nasjonal bevaringsplan
utarbeides av Samisk arkiv i
samarbeid med aktuelle
institusjoner.

4. Vurdere hvordan Arkivverket skal jobbe eksternt
med privatarkiv, og klargjøre samarbeid og ansvarsfordeling med andre bevaringsinstitusjoner (innen
privatarkiv). Dette skal bidra til å tydeliggjøre
Arkivverket s posisjon og rolle i arkivlandskapet,
både nasjonalt og regionalt.
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DIGITALISERING

HORDALAND

TEKST: KATARZYNA J. HOLMEGÅRD, HORDALAND FYLKESARKIV

H

ordaland fylkeskommu ne d i g it a l i s er er
elevmapper fra alle de
videregående skolene i
fylket. Digitalisering
av papirbaserte elevmapper er nødvendig av f lere grunner.
Et funksjonelt elektronisk arkivsystem
sikrer at dokumentene er lett tilgjengelige
for de som trenger det. En reduserer
behandlingstid i saksbehandlingen og unngår store portokostnader. Informasjonen
sikres og blir tatt vare på ved overlevering
til depot.

MANGE AKTØRER OG STRENG TILGANGSSTYRING
Elevmapper genereres i et system som
brukes både til saksbehandling og arkivering. Det som kanskje er unikt med digitale elevmapper, er de mange aktører som
produserer arkivverdig dokumentasjon, og
at det er mange som har behov for å utveksle
informasjon om elevene.

DIGITALISERING
AV ELEVMAPPER
I HORDALAND
Hvordan går man fram med innføring av et elektronisk arkiv i over 30 skoler,
med nesten 300 brukere og for over 16000 elever? Hva slags utfordringer forventes
det i et slikt prosjekt, og hvilke løsninger kan man ta i bruk for å lykkes?

Det er viktig å følge personvernsprinsippet
og beskytte sensitive personopplysninger
på forsvarlig måte. Derfor valgte fylkesarkivet å opprette en egen arkivdel for
elevmapper med streng tilgangsstyring,
begrenset til ledelsen og administrasjon på
skolene og ansatte i opplæringsavdelingen.
Den store dokumentmengden (som skal
inn i mapper) av ulike brev, søknader, vedtak
og varsler, skaper også utfordringer.
Alt dette gjør at det er viktig med prosesskartlegging og rutinebeskrivelse for ulike
oppgaver knyttet til administrasjon av elevmapper. En kommer heller ingen vei hvis
ikke brukerne av systemet, som i stor grad
ikke har arkivmessing bakgrunn, får riktig
opplæring og forståelse for hvordan systemet
fungerer.

PILOTSKOLER OG EKSEMPEL PÅ DOKUMENTFLYT
Sentraladministrasjonen i fylkeskommunen tok i bruk ePhorte som digitalt saksbehandlingssystem i 2014, men de ytre
enhetene fortsatte som før med papirbaserte arkiv. Da prosjektet startet bestemte

fylkesarkivet å velge ut noen pilotskoler som
kunne teste systemet og gjennom erfaringsoverføring bidra til bedre kompetanse på
tvers av hele fylket.

har spilt en viktig rolle i prosessen med
elevmapper fordi alternativet, manuell opprettelse av elevmapper, hadde vært krevende
å håndtere.

Samtidig begynte kartleggingen av hvordan
skoler og andre enheter kommuniserer med
hverandre. Dette resulterte i nye fellesrutiner.
Et eksempel på en dokumentflyt mellom
ulike enheter er håndtering av avklaringssamtalen som gjennomføres når eleven står
i fare for å avslutte skolegangen. Under

ELEKTRONISKE SKJEMA
Elektroniske skjemaløsninger er framtiden
når vi går vekk fra papirbasert kommunikasjon med elever og foresatte. Leverandøren
av skjemaløsninger for Hordaland fylke er
Metafocus.

”Et funksjonelt elektronisk
arkivsystem sikrer at dokumentene
er lett tilgjengelige for de som
trenger det.

en slik samtale fylles det ut et skjema som
eleven får med seg eller ettersendt. Samtidig
involveres oppfølgingstjenesten (OT/PPT)
som skal følge opp eleven i henhold til avtalen som ble gjort under møtet. Alt dette
blir i dag håndtert i ePhorte ved bruk av
utgående dokumenter og interne notater.

INTEGRASJON MED ANDRE SYSTEM
For å kunne gjennomføre digitalisering av
elevmapper på en god måte, tas det i bruk
løsninger som integrerer ulike systemer, og
sørger for bedre overføring av data mellom
ulike aktører. Integrasjon med andre system
bidrar til bedre overføring av dokumenter.
Den v ikt igste integrasjonen som er
implementert, er med VIGO, et nasjonalt
system for søknader til videreopplæring.
Her opprettes det elevmapper og søknadsdokumenter overføres direkte derfra til
elevmapper i ePhorte. Denne integrasjonen
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Den første store testen for elektroniske
skjemaløsninger var innføringen av digital signering av lånekontrakter ved skolebibliotekene. Etterhvert ble det lansert andre
skjemaer, som søknad om spesialundervisning og søknad for inntak ved voksenopplæring. Og flere skjemaer er under utvikling.
For å g jøre prosessen mer effektiv, har
fylkeskommune en online skjemaløsning
for bestilling som sikrer både kvalitet og
rask behandling.
Elektroniske skjema fungerer slik at personen bekrefter sin identitet med MinIdpålogging og fyller ut det aktuelle skjemaet.
Noen felt i skjemaet «snakker med» ePhorte,
og på den måten identifiseres det hvor i
systemet en journalpost skal ligge. Vi kan
også bestemme om journalposter fra skjemaløsningen skal danne en restanse, og til og
med hvem som skal få denne restansen. På
denne måten automatiseres registrering
av dokumenter, som både bidrar til færre
feilregistreringer og besparelse av tid og
ressurser.

DIGITAL KOMMUNIKASJON – SVARUT
Bruk av tjenesten SvarUt tillater at utgående
kommunikasjon formidles digitalt. Funksjonen er innebygd i systemet slik at det med
få tastetrykk er mulig å ekspedere brev
direkte fra ePhorte til Altinns innboks.
For å sikre at dokumentasjon kommer fram
selv om adressaten ikke bruker Altinn,
blir alle uleste brev sendt til et trykkeri
etter to virkedager, og videre per vanlig
post.

DIGITALISERING

MAN REKKER
Å LÆRE SEG
MYE PÅ 60 ÅR

SvarUt er en godt innarbeidet løsning i
fylkesadministrasjonen, men lanseringen
på skolene ble utfordrende for brukerne.
Rutinen med å sende brev per post måtte
erstattes med noe nytt. Brukerne er blitt
kurset i løsningen, og har etterhvert begynt
å ekspedere dokumenter ut til elevene.
Under et av kursene på skolen fikk vi testet
løsningen i praksis: Rektor på skolen ekspederte et svar på søknad om permisjon til
en elev, som fikk svar umiddelbart i sin
Altinn innboks. Eleven kunne bekrefte at
det var enkelt å logge seg inn på Altinn
på mobilen for å lese svaret fra skolen, og
selv om svaret på søknaden var negativt,
var eleven fornøyd med måten brevet har
blitt formidlet på.

UTRULLING OG UTVIKLING PÅGÅR
Nå er vi omlag halvveis i utrullingen av
systemet, og de fleste skoler er godt i gang
med bruk av elektroniske elevmapper.
Antall registrerte journalposter øker, og
det er en positiv trend i bruk av SvarUtløsningen. Samtidig ser vi fortsatt mange
utfordringer knyttet til samhandling
mellom ulike enheter som skal kommunisere ved bruk av systemet.
Rutiner er under kontinuerlig forbedring, og
det er fortsatt et stort behov for opplæring
av brukere. På sikt kan bruk av skjemaløsninger og integrasjoner med andre fagsystemer potensielt eliminere bruk av papirbasert kommunikasjon. Leverandøren av
ePhorte, Evry, har lansert en ny generasjon
av ePhorte – Elements, som byr på nye
muligheter knyttet til brukervennlighet.

Etter mer enn seksti års arbeid med å skape fleksible og effektive
oppbevaringsløsninger, kan vi tilby all denne kompetansen til å også
hjelpe deg.
Vi skreddersyr løsninger, alt fra faste reoler til plassbesparende
rullearkiver.
Kontakt oss for å finne ut mer:
Telefon: +47 40004740
www.bruynzeel.no

Den nye personvernforordningen som trer
i kraft i mai 2018, stiller strenge krav til
system som håndterer sensitive personopplysninger. I tillegg står Hordaland fylkeskommune foran en omfattende sammenslåingsprosess som trolig kommer til å ha en
innflytelse på håndteringen av elevmapper i
framtiden. Det blir derfor spennende å følge
utviklingen av digitaliserte elevmapper i
årene som kommer.
MØTER MÅ TIL: Artikkelforfatter og prosjektleder Katarzyna J. Holmegård
fra Hordaland fylkeskommune.
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FORMIDLING PÅ NETT

ØSTFOLD

35

KVITTERINGER
ET ÅR I EN HUSMANNSFAMILIES LIV
Noen ganger er papiret noe er skrevet på like viktig som
teksten når en historie skal formidles. Men hvordan viser
man fram 35 skjøre små papirlapper med skrift på begge
sider, der mye av historien ligger mellom linjene og
fortsetter der teksten slutter? Vi prøvde nettutstilling.

NETTUTSTILLING: Resultatet av de 35 lappene ble nettutstillingen
”Året på Gabrielhytta” som ligger på www.ika-ostfold.no

TEKST: ANTONIA REIME AABØ, IKA ØSTFOLD

H

følelsen av å bla seg nedover i bilagsbunken, der nye lapper med
oppdateringer om familiens situasjon dukker opp hver måned,
og man fortsetter å bla for å få vite hvordan det går med dem.
Visningsformen skulle formidle hvordan mye av historien dannes
mellom de korte setningene fra pennen til fattigoppsynsmannen.

istorier kan dukke opp på uventede steder i et
arkiv. Da jeg åpnet en pakke med 117 år gamle
regnskapsbilag fra Østfoldbygda Varteig, fant jeg
noen skitne papirlapper i bunken som viste seg å
være pengeanvisninger fra fattigkassa. På dem
kunne jeg følge en husmannsfamilie gjennom et dramatisk år,
beskrevet med knappe setninger, måned for måned.

HVA MED MENNESKET BAK NAVNET?
De fleste arkivarer kjenner vel igjen disse korte glimtene vi av og til
får av våre medmenneskers liv og skjebne. Gjennom ekspedering
av innsyn i rettighetsdokumentasjon fra vår egen samtid, eller i
historiske arkiv, har nok mange av oss av og til lurt på hvordan det
gikk med mennesket bak navnet vi leter frem. I denne historien
gjorde tilfeldigheter sitt til at fortsettelsen etter hvert dukket opp.
Slik ble utstillingen også en historie om en historie.

SMÅ, SKITNE LAPPER
Jeg hadde lyst å formidle både familiens historie og min egen opplevelse av å finne denne historien i arkivet. Den korte og nærmest
brutale måten situasjonen deres er beskrevet på. Og hvordan det
at alt sto skrevet på små, skitne lapper, med deres egne navnetrekk og fingermerker på, ga en slags nærhet til menneskene det
handlet om. Fortellingen skulle også vise seg å få en fortsettelse
der arkivmaterialet sluttet, og den ville jeg også få med.

HELE SAKSGANGEN PÅ EN LAPP:
Fattigtilsynsmannens beskrivelse, Fattigkassens pengeanvisning,
utbetalingen og signaturen til den fattige, og regnskapets revisjon.

DEN SISTE LAPPEN:
Lappen merket med 39 (i blått) er den siste lappen syvbarnsfaren Anton Kristiansen holdt i handa og
signerte før han døde av tuberkulose, 47 år gammel. Tallene i blått er fra regnskapsrevisjonen.

POSITIVT MOTTATT
Tilbakemeldingene på utstillingen har vært positive, og etter at
den ble lansert er det påfallende at vi har begynt å få spørsmål
fra slektsforskere om det kan finnes regnskapsbilag i arkivet de vil
se på. Vi har også brukt utstillingen som visningsverktøy i stedet
for eksempel Power Point-presentasjon for å formidle historien
fra Gabrielhytta i foredragssammenheng. Den kreative prosessen
med nettutstillingen var morsom, og resultatet ligger nært opptil
intensjonen. Vi gleder oss til videre utforskning av mulighetene
som ligger i bruk av nettutstilling til formidling av arkivinnhold.

NYE MULIGHETER PÅ RENOVERTE NETTSIDER
Vi bestemte oss for å prøve ut muligheten for digital formidling
gjennom nettutstilling via hjemmesidene våre. Det viste seg raskt
at hjemmesidene måtte endres for å få til en slik visningsmulighet,
og ettersom at de uansett var modne for oppdatering, gikk vi for
en helrenovering av dem i samme slengen. En egen seksjon for
formidling ble satt opp på de nye sidene - med en utstillingsmal
som er fleksibel også med tanke på framtidig visning av ulike
typer arkivmateriale.

Nettutstillingen «Året på Gabrielhytta» finner du på formidlingssidene til IKA Østfold på www.ika-ostfold.no

NETTUTSTILLINGEN «ÅRET PÅ GABRIELHYTTA»
Navnet ble «Året på Gabrielhytta», med undertittel «Historien om
et dramatisk år i en families liv, fortalt gjennom 35 kvitteringer».
Tanken bak oppbyggingen av nettutstillingen var å gjenskape

LILLE ANNA: Hvordan gikk det så med Anna som
ble født i rommet der morfaren lå for døden?
Sporene etter familien slutter i arkivboksen for 1901,
men tilfeldigheter gjorde at historien skulle få en
fortsettelse, og navnene få ansikter.
(Foto: Anna ca. 1920. Fotograf ukjent.)

MERKET AV BRUK:
De små papirlappene er merket av alle turene i tilsynsmannens
lomme mellom fattigkassa og stua til den fattige. Her ser vi
baksidene av lappene merket med nr 87, 15 og 39.
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FORMIDLING

VESTFOLD

MANGFOLDSPRISEN: I mars ble arkivformidler Ulla Nachtstern (Vestfoldarkivet), folkehelsesjef Rune Kippersund
(Vestfold fylkeskommune) og forteller Charlotte Øster tildelt Mangfoldsprisen 2017 av Foreningen FRI Vestfold.
På bildet fra venstre: Rune Kippersund, Torbjørn Steen-Karlsen, Max Liam Bøen-Halvorsen, Ulla Nachtstern,
Charlotte Øster og Chris Alex Bøen-Halvorsen. Foto: Elin Anne Gunleiksrud, Vestfold fylkeskommune.

MANGFOLDIG FORMIDLING
OM Å GJØRE EN FORSKJELL
Høsten 2006 havnet jeg på rett hylle. Den var helt tom, eller rettere sagt: den var åpen!
Fylkesarkivet i Vestfold hadde ansatt landets første arkivformidler - «Vær så god! 5000 hyllemeter!»

TEKST: ULLA NACHTSTERN, VESTFOLDARKIVET.

J

” Det at vi kan skape relevans og dybdeforståelse, sier noe om viktigheten

eg kjente på ansvar og formidlerfryd, oppdradd i
kunstmuseumssektoren - ja, ikke et stygt ord om
den (men den har vært ganske hierarkisk). De lange
rekkene i arkivmagasinet smilte imidlertid med grå
tanngard og ropte høyt om innsyn og tilgjengelighet for langt flere enn de som av ulike grunner
oppsøkte lesesalen.

av arkiver og vår samfunnsrolle.

prosjektet har Vestfoldarkivet tatt en uttalt
samfunnsrolle. Og det blir verdsatt og brukt.
Kulturrådet har støttet – og Den kulturelle
skolesekken bidrar til at over 10 000 elever
har kommet så langt.

PRØVE Å FINNE SEG SJÆL
Små og større formidlingsprosjekter fløt ut. Vi var del av kulturvirksomheten i fylkeskommunen, og Den kulturelle skolesekken
i Vestfold åpnet for arkivformidling: Brev fra barn, hvalfangstkilder, prestens kjærlighetsbrev, kamp for stemmerett og politiske
foreninger som gjemte unna medlemslista i krigstid. Og hva er en
kilde? Er kildekritikk viktig, har vi rettigheter og vern? Jeg var en
reisende formidler – og forsøkte å balansere unike historier opp
mot arkivfaglige aspekter. Så kom flere arkivformidlere til som
inspirerte og satte slike problemstillinger tydeligere på blokka.
Imidlertid søkte jeg å finne min vei, det viktigste å betone, hvordan
bruke mine særlige kompetanser og nettverk som spiller en selv
og prosjektene gode, helst brilliante!
ARKIV + MUSEUM = DET ANGÅR OGSÅ DEG
I 2009, som følge av museumskonsolideringen, ble Vestfoldmuseene
IKS opprettet. Vestfoldarkivet ble del av gildet, med nye oppgaver,
kolleger og krav om samarbeid. Arkiv er jo ikke museum, og det var
skjerpende å tegne forbindelseslinjer og egne kart. For formidlingen
ble sammenslutningen et pluss; flere begikk historieformidling
under samme desentraliserte tak. I 2014 utviklet flere formidlere
et kildenært prosjekt som satte dagsorden for arkivformidlingen: «Det angår også deg. Demokrati og menneskerettigheter i
Vestfold». Her løftes lokale institusjoner og skjebner knyttet til
Holocaust frem – og elevene får reflektere rundt ansvaret vi alle
har som utøvere av tanker og stemmer og handlinger. Gjennom

DU ER FRI! En fortellerforestilling om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.
Et tilbud i Den kulturelle skolesekken i Vestfold utviklet utviklet av Charlotte Øster i samarbeid
med Vestfoldarkivet.

GO DEMO
Vestfold fylkeskommune mente at «Det
angår også deg» burde føre til internasjonalt
samarbeid – og i april ble Erasmus+prosjektet «GoDemo» sparket i gang.
Sammen med Vestfold fylkeskommune,
Universitetet i Sør-ØstNorge, Nøtterøy
videregående skole og samarbeidspartnere
i Sverige, Polen, Tyskland og Italia, skal vi
undersøke hvordan formelle og uformelle
læringsinstitusjoner kan bidra til å redusere
likegyldighet, polarisering og økende mistro
mot demokratiske verdier. Signaler sier at
unge mennesker trenger å oppøve historiebevissthet og refleksjon over fordommer og
forestillinger i møte med hverandre. Det
er spennende å få bidra; gjennom kilder
vise følger av fordomsfulle tankemønstre
og bidra til pedagogiske metoder om vern
av demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.

DU ER FRI
«Det angår også deg» meislet ut en retning
for Vestfoldarkivet: frem til 2021 skal formidling som fremhever menneskerettigheter, demokrati og mangfold prioriteres –
og Vestfoldmuseenes plan sier det samme.
Og arkivets siste formidlingsprosjekt følger
opp: «Du er FRI» er en fortellerforestilling
om toleranse, likeverd og skeivt mangfold.
Samfunnet skal romme oss alle. Men er det
slik – og har det alltid vært slik? Hvorfor
har vi våre holdninger? Hvordan endrer de
seg? Har de endret seg? «Du er FRI» tar
utgangspunkt i skeiv historie, som trekkes ut
av arkiv og samtid. Den berører og utfordrer
holdninger og hvordan vi forvalter verdier.
Det legges også opp til samtale, der folks
erfaringer og holdninger får spille med.
Vestfoldarkivet har sammen med Foreningen FRI Vestfold og Skeivt arkiv i Bergen
bistått forteller Charlotte Øster, som har
skrevet og fremfører fortellerforestillingen.
Vestfold fylkeskommune og Fritt ord har
gitt uvurderlig støtte.
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KRITISKE SPØRSMÅL
Det er kanskje ikke tradisjonell arkivformidling vi bedriver. Ikke bare. Selvfølgelig
vektlegger vi også å gi målgruppene kunnskap om deres demokratiske rettigheter,
hvordan arkiver bevares og hvordan arkivinstitusjoner arbeider. Men det at Vestfoldarkivet benytter en faglig rolle til å reise
kritiske spørsmål om både fortid og nåtid,
viser at institusjoner som våre har en unik
mulighet og påvirkningskraft til å knytte
historiske hendelser der demokrati og
menneskerettigheter er satt under press opp
mot samtidens utfordringer. Det at vi kan
(å få) skape relevans og dybdeforståelse,
sier noe om viktigheten av arkiver og vår
samfunnsrolle. Ikke minst gir det meningsfylte arbeidsdager.

Arkivformidler Ulla Nachtstern har fått
Nøtterøy kommunes kulturpris for sitt arbeid
med «Det angår også deg» og «Mangfoldsprisen»
fra Foreningen FRI Vestfold for «Du er FRI».

ROGALAND

ROGALAND

TEKST: LENE BØE, IKA ROGALAND.

KONTRASTER I ET
ORDNINGSPROSJEKT

I

september 2017 gikk to prosjektmedarbeidere fra IKA Rogaland
i gang med å flytte og ordne gamle
papirark iver etter Roga land
fylkeskommune. Samme år hadde
fylkeskommunen blitt medeier i
IKA, noe den tidligere bare hadde vært
en kort periode på 1990-tallet.

ikkje tilrettelagde for forsking». I historieverket var det de trykte fylkestingsforhandlingene og et lånt avisklipparkiv, laget
av tidligere fylkesrådmann Fredrik Wendt,
som i hovedsak utgjorde kildematerialet
til den nyere fylkeskommunehistorien.
Ordning av fylkesarkivet gjør det lettere for
fremtidige forskere å ta i bruk flere kilder.

FRA LITE ARKIVVENNLIGE LOKALER
Fylkeskommunens papirarkiver befant seg
i flere rom i kjeller og loft i det gamle sykehuset i Stavanger, der sentraladministrasjonen til Rogaland fylkeskommune er
lokalisert. Disse ærverdige bygningene fra
slutten av 1800-tallet er ikke velegnet for
oppbevaring av papirarkiver.

Tilgjengeliggjøring handler også om at
flest mulig skal kunne finne frem i arkivene.
Da er struktur viktig; det vil si oppdeling i
ulike arkiver og plassering av serier.

Fylkesadministrasjonens lokaler har blitt
renovert og endret mye siden bygningene
var et sykehus. Det at bygningene består
av halve og hele etasjer, forbundet av et
forvirrende system av trapper og heiser
med til dels vanskelige tilganger, gjør det
vrient for utenforstående å orientere seg
i administrasjonsbygget – og ikke minst
vanskelig å frakte arkivmaterialet ut av
bygningene.
I tillegg har sprenging i grunnen ført til
ristninger i bygningsmassen, slik at sementstøv jevnlig har drysset over deler av arkivmaterialet som har blitt oppbevart i
kjelleren. Her har det også vært nokså høy
luftfuktighet, noe som har ført til muggdannelse på flere av protokollene og arkivboksene.

ARKIVENES HUS I STAVANGER:
Arkivenes Hus av Lund+Slaatto Arkitekter. Foto: Sindre Ellingsen.

Ordningsprosjektet ble først og fremst satt
i gang for å hindre at papirarkivene til
Rogaland fylkeskommune skulle bli ytterligere skadet og ødelagt.

Arkivene til Rogaland fylkeskommune er på flyttefot, fra støvete, mangelfulle lokaler til nye trygge
forskriftsmessige magasiner i Arkivenes Hus. Arbeidet med å pakke, frakte, rense og ordne disse arkivene
er et prosjekt med kontraster på mange ulike nivåer – både når det gjelder lokaler, endringer i
fylkeskommunens organisasjonsstruktur og strukturen i et ordnet arkiv.

GJØRE ARKIVENE TILGJENGELIG
Et annet viktig mål med prosjektet er å
gjøre arkivene tilgjengelige for brukere,
både som forvaltningsmessig og rettslig
dokumentasjon, og for forskning, etter
formålsparagrafen i Arkivlova.
I historieverket om Rogaland fylkeskommune, som ble utgitt i 2015, står det:
«Dei fylkeskommunale arkiva i Rogaland
er berre i liten grad ordna, og er i praksis

”

Tilgjengeliggjøring handler også
om at flest mulig skal kunne finne
frem i arkivene. Da er struktur viktig;
det vil si oppdeling i ulike arkiver
og plassering av serier.

ORGANISATORISKE ENDRINGER I FYLKESKOMMUNEN
Den fylkeskommunale strukturen har
gjennom tiden gått gjennom en mengde
organisatoriske endringer, både politiske
og administrative. Fylkeskommunene er en
langt nyere konstruksjon enn kommunene,
med andre arbeidsoppgaver, og det kan
derfor være vanskelig å overføre erfaringer
fra arbeid med gamle kommunale arkiv.
Etter at kommuneloven trådte i kraft i
1993 kunne kommunestyrene og fylkestingene selv avgjøre hvilke utvalg og nemnder de ønsket å ha. Det førte til organisasjonsendringer i flere kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven §10).
For Rogaland fylkeskommune sin del førte
dette til opprettelsen av Etat for regionalutvikling, opprettet i 1993. Etaten bestod
av en overordnet regionalplanavdeling –
Avdeling for utredning, plan, prosjekt –
som hadde arbeidsoppgaver på tvers av
de ulike fagområdene. I tillegg var det tre
underavdelinger for henholdsvis næring,
kultur og samferdsel.
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Tidligere hadde planarbeidet vært organisert i en teknisk avdeling under Fylkesrådmannens kontor, samt i de ulike fagkontorene. Mens kulturavdelingen og
samferdselsavdelingen var tilknyttet egne
politiske fagstyrer eller hovedutvalg, var
næringsavdelingen politisk underlagt
Hovedutvalg for miljø- og regionalpolitikk
fra 1992. Sistnevnte ble ikke opprettet som
eget hovedutvalg før i 1988, da under navnet
Miljø- og ressursstyret. Samme år ble
Nærings- og sysselsettingsstyret skilt ut som
eget hovedutvalg før det noen år senere
ble lagt inn under Hovedutvalg for miljøog regionalpolitikk. I dag finnes hovedutvalgene Regional- og kulturutvalget og
Samferdselsutvalget. Etat for regionalutvikling finnes ikke lenger, men det gjør
de fire avdelingene: Regionalplan, kultur,
næring og samferdsel.

KREVENDE KARTLEGGING
Det er en krevende oppgave å få kartlagt
en organisasjonsstruktur over tid. Men
kartleggingen er en forutsetning for å få
ordnet, beskrevet, registrert og plassert
det fylkeskommunale arkivmaterialet både
i ASTA og i hyllene i magasinet. Store
organisasjonsendringer fører også til utfordringer i ordningsarbeidet knyttet til
proveniensprinsippet.
Veien fra pappesker med løse dokumenter,
umerkede permer og muggbefengte protokoller til utallige hyllemetere med nye arkivbokser, er full av kontraster. Den speiler
spenningsfeltet mellom en dynamisk politisk
organisasjon og en mer konstant arkivteori, og motsetningene mellom et gammelt
kjellerrom og nye arkivmagasiner.

KILDER:
• Flo, Yngve, 2015: Rogaland fylkeskommunes historie II.
For byfolk og bønder 1940-2015. (sitat fra s. 226)
• Mykland, Liv og Kjell Olav Masdalen, 1987: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap.
• Fylkesting, fylkesutvalg og fylkeskommunale nemnder,
Rogaland fylkeskommune, 1985 og 1993 (IKA Rogaland).
• Fylkesutvalget, Rogaland fylkeskommune, sak 137/93 (IKA
Rogaland).

SKRÅSPALTEN

UTSJEKK
På kort tid har jeg markert 40 år i Bergen kommune, blitt feiret på min 70-årsdag, og fått en flott
avslutningstilstelning. Det har vært overveldende for en
beskjeden mann å bli utsatt for en slik oppmerksomhet. Jeg
har behov for å takke alle dem som var med på dette. Spesielt
dem som tok initiativ til og bidro til festskriftet jeg fikk til min
70-års dag. En helt spesiell oppmerksomhet!

Arne Skivenes
Foto: Hans Jørgen Brun

Det har også gledet meg at overordnete og kolleger har bedt meg oppsummere mine erfaringer. Takk til kommunaldirektør Harm-Christian
Tolden som initierte seminar for kommunens administrative ledelse, og til
byrådsleder Harald Schjelderup som ga meg 15 minutter til å fortelle byrådet
hva de burde gjøre med byarkivet. Takk også til KAI-miljøet for innledningsforedraget på siste KAI-konferanse og til styret i ArkiVest (tidligere Lokalhistorisk
Arkiv i Bergen) for anledningen til å oppsummere privatarkivarbeidet i Bergen. Det
betyr mye for meg å ha fått disse mulighetene, og har gjort overgangen til pensjonistlivet
enklere. Det er godt å føle at man har vært litt til nytte og fortsatt kan være det.

Når en har vært så knyttet til virket sitt som jeg har vært, er det rart å bli uten. Men jeg gleder
meg over alt det spennende jeg har fått være med på, over de flinke og hyggelige fagfolkene jeg har
hatt med å gjøre, og over det jeg har fått til. Jeg synes jeg må ha lov til å si det. Bergen Byarkiv, med
alle sine virksomheter, Lokalhistorisk Arkiv i Bergen, Norges Dokumentarv, Evidence!, Asta, KAISA,
oppslagsverket oVe, og byggesaksdigitaliseringen i Bergen, er noe av det jeg har gledet meg over å være med
på. Og så er jeg fornøyd med å ha funnet min helt personlige tilnærming til arkivene: arkivene sett gjennom
tegneserier. Jeg kommer til å fortsette med å dyrke dette.
Men ett skår i gleden har det vært. Arkivforbundets styrevedtak om ikke å bruke pensjonister i sitt arbeide
fremstår for meg som lite gjennomtenkt og lite ressursbevisst. For meg personlig betyr det at de to områdene der
jeg mente jeg fortsatt kunne gjøre nytte for meg som pensjonist nå ble stengt: internasjonalt arbeid i Memory
of the World (Norges Dokumentarv), og utviklingsarbeid vedrørende arkivbeskrivelse (KAISA/Asta). Dette er
arbeidsfelt der formell tilknytning til arkivinstitusjon må sies å bety mindre enn erfaring og kompetanse. Men
jeg skal ikke bruke min tilmålte tid på å ergre meg mer over dette.
I stedet vil jeg takke alle gode kolleger og samarbeidspartnere i Bergen Byarkiv og arkiv-Norge for samarbeid
og gode stunder. Spesielt Ragnhild Botheim som var ‘de facto’ byarkivar det siste halvåret jeg var i stillingen
slik at jeg fikk avsluttet på en ok måte, og også var en utmerket konstituert byarkivar fra september 2017 til april
2018. Nå har Jan Tore Helle overtatt stafettpinnen.

Vi hjelper deg å digitalisere
ACOS bistår din virksomhet med å etablere automatiserte og innovative
tjenester for innbyggere, næringsliv og ansatte.
Vi har solid kompetanse innenfor digitalisering av
offentlig sektor, 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 NOARK5 arkivkjerne

Noen av virksomhetene som har valgt oss
som partner i deres viktige digitaliseringsarbeid:
• NAV
• Oslo kommune
• Færder kommune
• Holmestrand kommune
• Nordre Land kommune
• Larvik kommune
• Handel og Kontor
• Sandefjord kommune
• Gjøvik kommune

“

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

• Sola kommune

Om ACOS

Og Arne Skivenes har sjekket ut som byarkivar. Utenfor venter pensjonistlivet med blomster, bøker, familie og
musikk.

Gjennom 20 år har vi utviklet fagsystemer for organisasjoner som
setter digitalisering i fokus. I dag er vi et av Norges 20 største norskeide
programvareselskaper. Vi har investert i å bygge et stort utviklings- og

Takk for meg!

fagmiljø i Norge, og løsningene utvikles i tett dialog med våre kunder.

Arne Skivenes, tidligere byarkivar i Bergen
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TO NYE
BYARKIVARER
Arkheion gratulerer Unn Huse og Jan Tore Helle med stillingene som nye byarkivarer i
henholdsvis Trondheim og Bergen. I denne utgaven av Arkheion spør vi Jan Tore Helle
om hvordan han ser for seg framtiden for Bergen byarkiv og for arkiv-Norge.

INTERVJUET AV: FREDRIK SELLEVOLD, REDAKSJONEN

Hva vil du fokusere på i rollen som byarkivar i Bergen?
Nå innledningsvis vil jeg bruke en del tid på å sette meg inn i alle deler av virksomheten i byarkivet og bli bedre kjent med alle ansatte. Selv om jeg har vært ansatt
her siden 2007, har jeg for det første hatt arbeidsplass andre steder de siste seks
årene i forbindelse med arbeidet i prosjekt for innføring av ny sak-arkivløsning, og
for det andre ønsker jeg å få mer innsikt i hva de andre avdelingene arbeider med.
I denne fasen blir det viktig for meg også å vite mer om daglige utfordringer, hva
som fungerer godt og hvilke tanker ansatte og ledere har om byarkivets framtid.
Dette gjelder ikke bare det faglige men også det sosiale, medarbeidernes trivsel,
arbeidsforhold og –miljø.

Videre, det å ta ansvar for å håndtere arkivene som følge av
sammenslåinger, vet jeg at det arbeides godt med rundt om. Jeg
har også stor respekt for at denne delen av arbeidet kanskje er så
omfattende at vi ikke har kapasitet til å utvikle arkivlandskapet
opp i dette, men jeg mener det er viktig at lederne i arkivsektoren
tar initiativ og starter dette arbeidet. Det er viktig at arkivsektoren
selv tar ansvar for egen framtid.

mer, og over et større spekter av tjenester enn før, både mellom
forvaltningsnivåene og mellom institusjoner. Dette må vi fortsette
med og jeg vil gjøre mitt for å styrke denne satsingen. Her synes
jeg også vi skal arbeide for å få til økt statlig finansiering, både
prosjekt- og driftsbasert.
Videre mener jeg det er helt nødvendig at vi samarbeider med
andre virksomheter som har tilgrensede ansvarsområder og oppgaver innenfor informasjonsforvaltning og dokumentasjon. Slike
partnerskap gir raskere og bedre måloppnåelse og det tilfører
kompetanse og forståelse for hverandres innsats. Her mener jeg
vi med enkle grep og liten innsats kan oppnå mye. Nå for tiden
er det nærliggende å samarbeid med andre IKT miljøer, miljøer
med ansvar for informasjonssikkerhet og personvern etc. Jeg har
jobbet en del med dette fra vårt ståsted i Bergen kommune. Her
settes det felles mål for smartere og mer helhetlig informasjonsforvaltning samtidig som det å dele kompetanse, ulike verktøy,
metode m.m. også styrker de enkelte samarbeidspartnere sine
egne mål. Og så er det ikke minst gøy å oppnå ting sammen med
andre. Opp i alt dette synes jeg Bergen kommune, med politisk
ledelse, har vært gode til å se verdien av det arbeidet byarkivet
gjør, og å satse på utvikling av våre tjenester. Slik sett lever vi
godt i dette landskapet.
Hva tenker du om omorganiseringen i arkivlandskapet,
kommunesammenslåing og regionsreform?
Etter mitt syn er dette endringer som hovedsakelig kommer
utenfra og der vi som aktører og våre ansvarlige må svare opp
på en måte som gjør at vi helst står bedre rustet til å håndtere
ansvaret og oppgavene enn før. Mulig jeg ikke er så godt informert,
men det virker foreløpig som om miljøet er litt avventende (med
noen unntak) i forhold til det behovet som vil oppstå med større
kommuner, større regioner og hvordan vi rigger arkivlandskapet
med nye organisasjonsformer, fullmakter og samarbeid for å
betjene disse.

UNN ELISABETH HUSE, BYARKIVAR I TRONDHEIM
Unn Elisabeth Huse overtar som byarkivar i Trondheim
etter Elin Engen Harder. Hun er tidligere avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og hadde blant annet ansvaret
for utvikling av Kommunalt pasient- og brukerregister
(KPR), som ble lansert før årsskiftet.

Vi har også så smått begynt å arbeide med gjennomgang av status for strategi og
virksomhetsplaner i byarkivet. Bergen kommune har et strategidokument som
heter ABM-plan, som er en plan for arkiv, bibliotek og museer i kommunen, og
vi vil se mer på status ift til mål og tiltak der, kanskje gjøre en detaljering av disse.
Videre er det områder vi arbeider med som ikke er omtalt i denne strategien som
også må tas hensyn til. Jeg ønsker at dette arbeidet skal resultere i en helhetlig
strategi med tydelige kortsiktige og langsiktige mål for byarkivet. Utifra dette skal
vi så videreutvikle virksomhetsplanen vår.

JAN TORE HELLE, BYARKIVAR I BERGEN

På lang sikt skal vi bli bedre på kvalitet innenfor hovedoppgavene våre bevaring
og tilgjengelighet. Jeg tror at vi fremover er avhengig av å få dette til innenfor de
rammene som offentlig sektor generelt sett må forholde seg til – å gjøre mer for
mindre. Dette betinger at vi utnytter de ressursene og den kompetansen vi har
på en bedre måte. Hos oss handler dette blant annet om å forbedre prosesser,
skape større samhandling mellom avdelingene og de ansatte, og om å utnytte
digital teknologi bedre.
Hva tenker du om framtidens arkivlandskap og byarkivets plass der?
Organisering av arkivlandskapet basert på et statlig, et kommunalt og et privat
ansvarsområde er god. Det gir nødvendig fleksibilitet til å håndtere oppgavene
vi står overfor på en god måte innenfor de to forvaltningsnivåene og i privat
sektor. Utfra dette er det vanskelig å se at rammevilkårene for finansiering vil
endres vesentlig. Samtidig er det et økende fokus i dette landskapet på samla
samfunnsdokumentasjon og at vi er én arkivsektor. Det betyr at vi samarbeider

Ciber Norge kan hjelpe deg med:
 rutiner og løsninger for dokumentasjonsforvaltning
 standarder som NOARK 5 og ISO 30300
 etablere internkontroll iht. revidert arkivforskrift
 tilpassede kurs
 fleksibel NOARK 5 Arkivkjerne

www.ciber.no - kontakt@ciber.no - 22 34 80 00
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TRE OM ARKIV

TRE OM ARKIV

SPURT AV KRISTINE TVEDT BREKKE, REDAKSJONEN

INGFRID BÆKKEN
RÅDGIVER, BERGEN BYARKIV

HVA
MENER
DU?

1.
Vi får av og til spørsmål fra publikum på sosiale medier. Dersom de er slik at
vi må lete i arkivene, ber vi dem sende oss en e-post. Den type henvendelser
blir dermed arkivert i saksystemet. Men jeg tenker at det også er viktig å
dokumentere det vi legger ut – så egentlig: alt. Dette fordi det dokumenterer
en viktig del av byarkivets virksomhet, nemlig vår formidling til publikum.
2.
Vi er pr. i dag på Facebook og Twitter. Vi er klart mest aktive på Facebook. Vi
ønsker å formidle hva arkiv er, både ved å skrive litt om hva vi gjør og ved å
legge ut smakebiter fra arkivene som formidler ulike sider ved Bergens historie.
Vi lenker også opp til artikler på våre ulike nettsider. Og så bruker vi det
naturlig nok som en kanal til å nå ut med våre arrangementer, som månedlige
foredrag. Twitter har vi kanskje ikke helt funnet en god form på. I dag bruker
vi den først og fremst til arrangementer og til å lenke opp til for eksempel
månedens dokument på nettsiden vår.

1. Hva er viktig å ta vare på – og arkivere – fra sosiale medier?
2. Hvordan bruker din institusjon sosiale medier i forbindelse med sin virksomhet?

HANNAH GILLOW-KLOSTER
SENIORKONSULENT, SKEIVT ARKIV
1.
Alle poster man selv lager bør i utgangspunktet lagres i egne arkiver, av flere
årsaker. Det er nyttig å se tilbake på hvordan vi har formidlet informasjon og
kunnskap, hva vi har formidlet og ikke formidlet. Det kan også være interessant for ettertiden å se hvordan ulike sosiale medier blir brukt av ulike typer
organisasjoner, og hvordan bruken utvikler seg. Men like viktig er det å ta
vare på kommentarer og tilbakemeldinger. Dette sier også noe om hvordan
det budskapet og kunnskapen vi formidler ble mottatt av det som vi ser på som
vårt publikum, vår brukergruppe. Dette er spesielt interessant fordi det er et
åpent forum. Hvordan et skeivt arkiv diskuteres i sosiale medier er jo absolutt
en viktig del av den skeive historien som skjer i dag, og noe som bør inn i vårt
eget arkiv som nettopp er dedikert til å ivareta skeiv historie!
2.
Vi bruker Facebook for å dokumentere og fortelle om vår egen virksomhet, med
for eksempel klipp fra livsminneintervjueene våre etter hvert som de utføres,
bilder fra aktiviteter, og arrangementer vi har. Der livestreamer vi også Skeiv
historisk lunsj - en 20-minutters uformell prat om et skeivt historisk tema, hver
torsdag kl 12. Da kan folk se på fra jobb og kommentere og stille spørsmål som
besvares underveis. Vi har også laget korte videoer om alt fra arkivhenting og
– pakking, til formidling av skeiv historie. På Instagram har vi latt oss inspirere
av for eksempel @h_e_r_s_t_o_r_y – en konto som poster arkivmateriale om
lesbisk historie. Sosiale medier er viktige for oss også fordi vi er et arkiv der
både givere og brukere ofte er utenfor akademiske sirkler. Slik kan vi nå ut til
flest mulig, bredest mulig, og spre den norske skeive historien.

SOLVEIG LINDBACH JENSEN
RÅDGIVER, ARKIV I NORDLAND
1.
Jeg mener at informasjon om hva vi gjør, tenker og mener i vår samtid kan
være interessant for både nær og fjern framtid. Det som dokumenterer hva vi
har gjort, vår virksomhet, kommer nå til syne også på sosiale medier. Det som
oppstår på sosiale medier, og som i ettertid kan sees som en trend, happening, eller et fenomen, har vi ingen rutiner for å arkivere. Viktige innlegg og
meningsytringer blir produsert og slettet uten videre på sosiale medier. Det
kan være uheldig. Alt som dokumenterer viktige hendelser eller fenomen bør
derfor bevaringsvurderes.
2.
Ved AiN legger vi ut informasjon og nyheter på vår nettside. Imidlertid har vi
for lengst registrert at det er Facebook som er den store kanalen for å nå ut, både
til arkiv- og historieinteresserte, men også nye brukergrupper. Vi registrerer
henvendelser og metadata vi får via sosiale medier som Facebook og Flickr. Vi
bruker Youtube for å formidle film- og lydmateriale. Flickr brukervi til å formidle
fotografier, og det gir oss muligheten til å få inn metadata fra publikum. På vår
Instagramkonto legger vi ut smakebiter fra arkivene. Vi får henvendelser både
om innsyn og avlevering via disse kanalene,og har mulighet til å svare «der
og da». Her ved AiN bruker vi altså sosiale medier til å være digitalt tilstede,
og på den måten lettere guide folk til oss.
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DIVERSE

ARKHEIONS
EIERE PR 2018

ARKIV I NORDLAND
www.arkivinordland.no

ARKIV I TROMS
www.arkivtroms.no

NY NORDISK ARKIVPORTAL

IKA ØST
www.ikaøst.no

I mars i år ble nettsiden Nordisk Arkivportal lansert. Portalen
skal legge til rette for kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling mellom de nordiske landene.

I NYHETENES INTERESSE
AUST-AGDER MUSEUM
OG ARKIV IKS
www.kubenarendal.no

FOLLOARKIVET
www.folloarkivet.no

BERGEN BYARKIV
www.bergenbyarkiv.no

DRAMMEN BYARKIV
www.drammen.kommune.no/
byarkivet

FYLKESARKIVET I OPPLAND/
IKA OPPLANDENE
www.farkiv.no

FREDRIKSTAD BYARKIV
www.fredrikstad.kommune.no

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

Arkivdagen 2018 (uke 45) har «I nyhetens
interesse» som tema.
Temaet kan ta opp dagsaktuelle spørsmål knyttet til
informasjon og dokumentasjon. For eksempel innsyn,
personvern, autentisitet, «fake news» og så videre.
Men det kan også peke på historiske begivenheter
lokalt, nasjonalt eller internasjonalt som har nyhetens
interesse og som er dokumentert gjennom kilder i arkivene. Årets logo kan lastes ned på Arkivforbundets
nettside, og informasjon om eget arrangement kan
deles på Facebook-gruppen «Arkivdagen i Norge».

Bak prosjektet står riksarkivene i Norge, Danmark, Finland, Island
og Sverige.
På Nordisk Arkivportal vil man finne nye og eldre utgaver av tidsskriftet «Nordisk Arkivnyt», nyheter, kalender med informasjon om
aktuelle arrangementer, og referater fra Arkivenes Dag, Nordisk
Arkivakademi og riksarkivarmøter. Nordisk Arkivportal vil også samle
statistikk, benchmarking-rapporter og lignende faglige ressurser av
fellesnordisk interesse.
Seniorrådgiver Fredrik Larsen Lund fra det norske Arkivverket er
hovedredaktør for innholdet i portalen, mens teknisk drift (webmaster)
ligger hos Rigsarkivet i Danmark ved webansvarlig Katrine Bartram
Reinert Nielsen.
www.nordiskarkivportal.org

1 | 2018

FYLKESARKIVET
I SOGN OG FJORDANE
www.fylkesarkivet.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK IKS
www.ikakongsberg.no

HORDALAND FYLKESARKIV
www.hordaland.no

ARKHEION
FAGTIDSSKRIFT FOR KOMMUNAL ARKIVSEKTOR

STAVANGER BYARKIV
www.stavanger.kommune.no/
byarkivet

Den kommunale digitale historien – KDRS som verktøy for sikring og bevaring
KAI ♥ SOME – Arkivinstitusjoners bruk av sosiale medier
Digitalisering av elevmapper i Hordaland
Fra 35 kvitteringer til nettutstilling

DIGITALT

- SKAPT, FORMIDLET OG BEVART

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR MØRE OG ROMDAL IKS
www.ikamr.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I FINNMARK
www.ikaf.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I HORDALAND IKS
www.ikah.no

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/
byarkivet

ARKHEION
NESTE UTGAVE: 30/11

NYE ARKHEION.NO
INTERKOMMUNALT ARKIV
I ROGALAND IKS
www.ikarogaland.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I TRØNDELAG IKS
www.ika-trondelag.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I VEST AGDER
www.ikava.no

VESTFOLDARKIVET
www.vestfoldarkivet.no

FRIST INNSPILL SAKER: 31/8

Og endelig har vår egen nettside fått ny ham. Ta gjerne en titt på Arkheion.no. Husk at vi kan
bruke denne siden til å dele presentasjoner og annen informasjon. Ta en titt og tenk etter om
det er noe dere vil dele. Ta i så fall kontakt med heidi.meen@vestfoldmuseene.no
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ANNONSEBESTILLING: 14/9
POST@ARKHEION.NO

KAI PÅ NETT

OSELIAS KOKEBOK
EN KULTURHISTORISK MATBLOGG
SKREVET AV ANTONIA REIME AABØ, REDAKSJONEN

Fruktfromasj. Serviset Willow Pattern,
Egersund Fayancefabrik, er fra Kubens
samlinger. Foto: Tore Knutsen.

Lise Råna og Monika Kurszus Håland.
Foto: Gerd Corrigan, Kuben.

Sukkerkringle. Foto: Gerd Corrigan, Kuben

Oselia Osuldsen var husjomfru hos familien Samuel Eyde i Arendal rundt 1870-1885.
Hun etterlot seg en kokebok/kjøkkennotater fra sin tid hos familien, som Oselias etterkommere senere ga i gave til Aust-Agder kulturhistoriske senter. Der er kokeboka kilde
til den kulturhistoriske matbloggen Oselias kokebok. Gjennom bloggen formidles matoppskrifter anno 1870-1885, og informasjonen som kan leses ut av kokeboka settes i sammenheng
med både arkivmateriale, foto og ikke minst gjenstander. Prosjektet forener arkivar, museolog,
fotograf og historiker – alle matentusiaster – og oppskriftene er utgangspunkt for en kulturhistorisk tilnærming – ikke bare til mat, råvarer og mattradisjoner fra regionen, men også
historien om familien Eyde, og Arendals sentrale plass i Norges sjøfartshistorie.
Du finner Oselias kokebok på www.oselia.no og glimt fra bloggen og menneskene bak den
på Kubens instagramprofil @kubenmuseumogarkiv
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