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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.

ENDRING
PÅGÅR

Arkheion er gresk (ἀρχεῖον) og referer til
magistraten (kalt Archon) sin bolig der viktige
statsdokumenter ble arkivert og tolket under
magistratens myndighet.

Temaet denne gangen er arkivlandskap i endring. Med det mener vi ikke
bare at arkivlandskapet rent geografisk vil måtte endre seg som en følge
av kommunesammenslåinger og regionreformer. Også på så godt som
alle andre felt er arkiv i endring – først og fremst fordi virkeligheten er en
helt annen nå enn den var for bare få tiår siden. Det er ikke noe nytt at
vi lever i en digital tidsalder. Heller ikke at mange endringer må til for at
arkivfeltet (og samfunnet) helt sømløst skal kunne tilpasse seg dette faktum.
I saken om Arkivverkets perspektiver på arkivlandskapet i endring skriver
Guri Lande at arkivenes tid er nå, og at fundamentale endringer trengs
– både i organisering, regelverk, roller, samhandling og forståelse av
arkivfaget. Marit Hosar, påtroppende fylkesarkivar for nye Innlandet
fylkeskommune, skriver om sider av denne sammenslåingen, samt fylkeskommunenes nye oppgaver. Også andre saker behandler spørsmålet om
organisering av arkiv; hvordan tjenestene påvirkes, om outsourcing og om
sektorvis bevaring. Forsidebildet denne gangen er hentet fra oljearkivet,
som jo er pioneren innen den sektorbaserte innsamlingsmetodikken. Men
aldri tidligere har arkivfeltet stått overfor større endringer enn akkurat nå.
I kapittelet om arkivorganisering (kap. 11) i NOU-en Fra kalveskinn til
datasjø står det blant annet: «Frivillig innsats krever at arkivinstitusjonene
har ressurser til å følge opp og veilede de frivillige.» Dette er det to
eksempler på i denne utgaven av Arkheion.
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AKTUELT

AKTUELT
AV SINDRE VIK, REDAKSJONEN

NASJONALBIBLIOTEKETS KARTLEGGING AV AUDIOVISUELT MATERIALE
I ABM-INSTITUSJONER
Våren 2018 fikk Nasjonalbiblioteket i oppdrag fra
Kulturdepartementet å gjennomføre en kartlegging
av audiovisuell kulturarv i ABM sektoren og utforme
et utkast til en nasjonal plan for digitalisering av dette
materialet. Resultatene fra kartleggingen ble presentert
den 20. juni mens planen for digitaliseringsarbeidet
ble utsatt til senhøstes 2019, da det har blitt antydet at
NB får penger over statsbudsjettet til 70 stillinger til
digitaliseringsarbeidet, med arbeidsplass i Mo i Rana.

ARKIVLOVUTVALGETS NOU
Den 1. september 2017 oppnevnte regjeringen et utvalg for å gjennomgå
dagens arkivlov og arkivforskrift. Mandatet innebar også at utvalget skulle
presentere et forslag til ny og oppdatert lovtekst. Den 2. april i år leverte
arkivlovutvalget sin utredning til kulturdepartementet der de har utarbeidet
utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse dagens arkivlov som ble skrevet i 1992. NOU’en Fra kalveskinn til datasjø
foreslår en lov som er mer tilpasset dagens digitale landskap. Utkastet er nå
på høring med frist 2. desember.

ARKIVVERKET BETA
Visste du at beta.arkivverket.no er her? Dette er Arkivverkets
«sandkasse» hvor målet er å teste ut nye ideer, få tilbakemeldinger fra
ulike målgrupper og redusere utviklingstiden i pågående prosjekter.
Tanken er at utfordringene på arkivområdet skal løses gjennom
tverrfaglig samarbeid og at tilbakemeldinger fra Arkivverket beta
vil gi økt forståelse for samspillet mellom Arkivverkets rolle som
kulturformidler og veileder for forvaltningen, og alle som skaper
og bruker arkiv i hverdagen, og deres behov, skriver arkivverket
på sine hjemmesider.

NAVIGASJONSOPPLÆRING:
Dokumentene er fra matros
Anders Olsen Feen (født 1783
i Stokke) sin navigasjonsbok,
skrevet i fangenskap om bord på
prisonskipet ”Haabet” (1807–1809).
Navigasjonsboken er publisert
av Vestfoldarkivet, en av KAIinstitusjonene som nå har begynt
å publisere på Digitalarkivet.

DIGITALARKIVET
– PUBLISERING FOR FLERE
Den 17. september ble www.digitalarkivet.no åpnet
for selvbetjent publisering til nett. Det betyr at alle
depot- og bevaringsinstitusjoner i landet kan publisere
digitalisert arkivmateriale for innsyn på nettet. Dette
vil gjøre arkiver fra en rekke virksomheter på alle
forvaltningsnivåer tilgjengelig for alle som har en
datamaskin med nettilgang. Riksarkivaren forventer
10 millioner publiseringer i løpet av det første året.
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KAI-NETTVERKET

KAI-KONFERANSEN

2019

Årets konferanse fant sted i Stavanger fra 17. til 19. september, med IKA Rogaland og Stavanger byarkiv som vertskap.
Atter en gang kunne landets kommunale arkivmiljø møtes, dele erfaringer, diskutere og sosialisere.

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKSJONEN

R

ammen for årets vellykkede konferanse var Clarion Hotel
Stavanger.

mange aktuelle temaer i de tre parallelsesjonene. Bare synd det ikke
er mulig å få med seg alt. Ellers sto den nye arkivloven, arkivplan,
bevaring av personvernopplysninger, kommunesammenslåinger
og sosiale medier på agendaen i plenum. For hele programmet
se: www.kaikonferansen.com/program

DIGITALARKIVET SOM FELLESLØSNING
På første konferansedag åpnet riksarkivar Inga Bolstad løsningen
for selvbetjent publisering i Digitalarkivet: «Vi vil bli det første
landet i verden til å gi brukeren én inngang til alle landets arkiver, uavhengig av hvor arkivene fysisk befinner seg. Det er derfor
utrolig kult for meg, og det fortjener paljettskjørt, å kunne stå her
og si at: Fra og med i dag kan dere selv publisere arkivene deres i
Digitalarkivet», sa hun. Målet med dette er at Norges befolkning
enkelt skal kunne søke etter og hente frem digitalt innhold i statlige,
kommunale og private arkiv fra alle deler av landet. Løsningen
er utarbeidet i samarbeid med arkivsektoren.

FRAMTIDEN LIGGER I SMARTE LAGRINGSSYSTEMER

COMPACTUS® DYNAMIC II
Compactus® Dynamic II er neste generasjon av smarte lagringssystemer, utstyrt med det mest
brukervennlige brukergrensesnittet i bransjen. Dette gjennomarbeidede og smarte
lagringssystemet er banebrytende på alle måter:
•

Fornyet brukergrensesnitt

•

Dynamic II App

•

Ekstra sikkerhetsfunksjoner

•

RFID / NFC-leser

Tilgjengelig fra 12. august 2019. Vil du vite mer om Compactus® Dynamic II?

BONUSMATERIALE
Foruten den faglige inputen en får av å delta på denne konferansen,
har det stor verdi å treffe nye og erfarne arkivkolleger fra hele
Norge. Årets vertskap sørget for riktig dose underholdning,
aktivisering og tid til sosialisering. Vi fikk blant annet servert
høytlesning fra Helga Hjorts arkivroman, sangperler fra Tønes
og selv vært aktive i for eksempel iPad-jakt i bykjernen og musikkquiz under middagen. Konferansen ble avsluttet med møtedag
på flotte Arkivenes hus.

POPULÆR ROBOT
Andre konferansedag var inndelt i sesjoner med ulikt fokus. Den
mest populære sesjonen var den med en robot som symbol – der
første seanse også het «Roboter i arkivet». Men det ble tatt opp

Neste års konferanse skal finne sted i Oslo. På gjensyn!
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ARKIVLANDSKAPET I ENDRING

– PERSPEKTIVER FRA ARKIVVERKET

Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket lenge jobbet for å
etablere fellesløsninger for arkivsektoren. Først og fremst Digitalarkivet som fellesløsning for publisering av arkiver, etter innspill
og ønske om dette fra arkivsektoren. Arkivverket har i tillegg et
stort behov for å oppgradere sin egen løsning for langtidsbevaring,
og har da i samsvar med kravene i digitaliseringsrundskrivet
en intensjon om å også tilby dette som fellesløsning for hele
sektoren. I NOU-en foreslås det til og med at fellesløsning for
langtidsbevaring skal være en lovpålagt oppgave for Arkivverket.
Arkivsektoren er en liten sektor og er derfor helt avhengig av
flere fellesløsninger for å kunne utføre samfunnsoppdraget sitt.
Sektoren bør derfor ha en strategi for hvilke fellesløsninger som
skal utvikles, og hvordan de skal finansieres og driftes.

Arkivverkets ambisjon er å styrke innovasjon på arkivfeltet
betydelig. Da må vi utfordre det eksisterende. Vi må blant annet
utfordre rammebetingelser, som regelverk og fastlåste roller og
tankemønstre om hvordan ting «må» være. Vi må lære av andre
sektorer og andre fagområder. For å få til dette er det viktig at
arkivfeltet jobber tverrfaglig, med spesialister innenfor flere
fagområder. Da kan vi ønske nye tanker og ideer velkommen
og utforske dem i fellesskap. Det krever et åpent tankesett, der
vi har felles mål, og ser fremover.

Arkivinstitusjonene burde være i en rivende utvikling.
Er vi det i dag? Vi trenger fundamentale endringer i
organisering, roller, regelverk, kompetanse og forståelse
av arkiv. Arkivverkets ambisjon er å styrke innovasjon
på arkivfeltet betydelig.

TEKST: GURI K. LANDE, DIREKTØR STRATEGI OG STYRING, ARKIVVERKET

Guri K. Lande. Foto: Arkivverket/BERRE.
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samfunnets raske endringer. Vi ønsker i mye større grad å benytte
oss av uttesting, piloter, prototyper, eksperimentering, prøving
og feiling, hurtig og i småskala – just do it. Vi må også tilnærme
oss brukerne på en annen måte, slik at vi utvikler tjenestene
sammen med dem og lanserer løsningene raskt. Dette har vi
forsøkt blant annet gjennom å benytte tjenestedesign da vi endret
tilsynsmetodikken vår, og gjennom utviklingen av Digitalarkivet
som fellesløsning og gjennom piloten i Agder. Svært mange av
oppgavene på arkivfeltet vil i fremtiden automatiseres eller løses
på andre måter enn i dag. Denne endringen skjer ikke av seg selv,
det er vi i arkivsektoren som må drive den fram.

april la arkivlovutvalget frem sin utredning Fra kalveskinn til datasjø – ny lov om samfunnsdokumentasjon
og arkiver. Samtidig gjennomføres regionreformen, og
det stilles nye krav og forventninger til arkivsektoren
gjennom digitaliseringen av samfunnet.

som gir effekter for både brukerne og arkivinstitusjonene, dersom
forvaltningsnivåene skal samarbeide om tjenestene til publikum.
Arkivsektoren trenger sterke regionale arkivinstitusjoner, men
det må skje på en annen måte enn gjennom modellen som er
testet ut i Agder.

Arkivlandskapet i Norge har vokst frem basert på oppgaver først
og fremst i papirenes verden. Det er mange små arkivinstitusjoner,
og de fleste av dem gjør omtrent de samme oppgavene. Det betyr
at fagmiljøene ofte er små, samtidig som mesteparten av arbeidet
i de fleste institusjonene består av repeterende driftsoppgaver.
Det som skjer av utvikling, er ofte fragmentert og spriker i flere
retninger. Det samfunnsoppdraget arkivsektoren har ivaretatt
i hundrevis av år, er i ferd med å endre seg radikalt. For at vi
skal klare å beholde og ivareta det samfunnsoppdraget trenger
vi store endringer i arkivlandskapet.

Dessverre ble det ingen forslag til ny organisering for sektoren
i NOU-en, og vi får håpe det ikke betyr at denne avklaringen
trekker i langdrag. Det er viktig for arkivinstitusjonene at vi får
dette på plass så raskt som mulig, så vi kan jobbe målrettet med
utvikling og forbedrede tjenester.

INNOVASJON ER NØKKELEN
Arkivinstitusjonene burde være i en rivende utvikling. Er vi det
i dag? Arkivlovutvalget har gjentatte ganger trukket frem at
analyser, utredninger og underlagsinformasjon er mangelvare i
denne sektoren. Mange av forslagene i NOU-en mangler derfor
uttesting eller underlag for å kunne verifiseres eller for at man
kan forutse de administrative eller økonomiske konsekvensene
av forslagene. Dette er noe sektoren bør være bekymret for.
Uten analyser, fakta og utredninger er det vanskelig å bygge opp
forståelse og argumentasjon for hvordan arkivfeltet bør utvikles.

VI TRENGER NYE SAMARBEIDSMODELLER
Regionreformen legger til rette for at fylkeskommunen skal ta
et større ansvar, også på arkivfeltet. Arkivverket har hatt ønske
om at dette kan skje gjennom et tettere samarbeid med kommunal sektor. Det ble derfor høsten 2018 etablert en pilot mellom
Arkivverket og Interkommunalt arkiv Vest-Agder for å teste et
samarbeid mellom de to institusjonene. Arkivverkets evaluering
av samarbeidet viser dessverre ikke de ønskede effektene. Ingen
av Arkivverkets effektmål om forbedrede tjenester eller bedre
ressursutnyttelse har blitt oppfylt gjennom samarbeidsformen.
Det betyr at Arkivverket må finne andre organisasjonsmodeller

Tidligere tiders utredninger bar ofte preg av lange, akademiske
avhandlinger som så på fordeler og ulemper ut fra et arkivfaglig
perspektiv. Sånn jobber ikke Arkivverket lenger. Vi ivaretar
fortsatt de arkivfaglige perspektivene, men den nye metodikken
vektlegger tempo og hurtighet, noe som er helt nødvendig gitt

I rollen som arkivmyndighet har Arkivverket en aktiv strategi
for å styrke direktoratrollen sin; de oppgavene som innebærer
faglig utvikling og myndighetsutøvelse. NOU-en omtaler Arkivverket som et direktorat. Arkivforbundet var tidlig ute med en
tydelig forventning om at Arkivverket måtte være «motoren» i
utviklingen av sektoren. For å bygge en sterk arkivsektor er vi
avhengige av å ha et sterkt direktorat. Et direktorat som ivaretar
Statens ansvar på arkivfeltet og ser hvilken utvikling som kreves
for arkivfaget. Et direktorat som jobber for å utvikle den kompetansen som trengs for et moderne arkivfag, og som kan være
sektorens tydelige stemme.

Arkivsektoren trenger også utviklingsmidler for å igangsette
innovasjon innen dokumentasjonsforvaltningsområdet. I dag
er det ingen utviklingsmidler som er øremerket denne delen av
samfunnsoppdraget, og innovasjonstakten er svært lav. Innovasjon innenfor hvordan offentlig forvaltning skal jobbe med sin
dokumentasjon, vil hjelpe arkivfeltet inn i den digitale tidsalderen,
og også ha konsekvenser for arkivinstitusjonene. Målsettingen
er bedre forståelse av hva arkiv er i en digital tid, nye tanker om
hvordan vi skal klare å løse oppdraget vårt og hvordan vi skal
levere tjenestene våre i henhold til brukernes forventninger. Dette

For den tredje rollen, som utviklingsaktør, har ferden mot
den moderne forståelsen av arkivområdet bare så vidt begynt.
Digitaliseringen av samfunnet krever en endret forståelse av hva
arkiv er, og hvordan dokumentasjonen skal sikres og tilgjengeliggjøres, og denne knuten er det ingen land som har løst ennå. Her
må arkivfaglige institusjoner, forskningsmiljøer og forvaltningen
jobbe sammen for å redefinere hvordan vi skal forstå konseptet
arkiv. Et godt grunnlag er lagt i forslagene til lovtekst som arkivlovutvalget fremlegger. For arkivsektoren sitt vedkommende vil
det viktigste i tiden fremover være at vi trekker i samme retning.
Da må sektoren ha en strategi for arkivutvikling som forteller oss
hvordan vi skal prioritere, og hva som er våre felles mål. Andre
sektorer, som biblioteksektoren, har allerede hatt dette i flere år,
med Kulturdepartementet som eier av strategien. Med NOU-en
som underlag vil det være naturlig at også arkivsektoren får sin
egen utviklingsstrategi. Dette vil formodentlig legge grunnlaget
for en god arkivpolitisk satsning. En strategi for arkivutvikling
vil antagelig være det viktigste politiske grepet etter NOU-en.

”Det samfunnsoppdraget arkivsektoren
har ivaretatt i hundrevis av år, er i ferd
med å endre seg radikalt. For at vi skal klare
å beholde og ivareta det samfunnsoppdraget
trenger vi store endringer i arkivlandskapet.

ARKIVENES TID ER NÅ
Arkivsektoren er god på å vente. Vi er en sektor som er vant til
å ikke være høyest oppe på prioriteringslistene. Men arkivfeltet
har aldri tidligere stått overfor større endringer enn de vi står
i akkurat nå. For å komme disse i møte trengs fundamentale
endringer i organisering, regelverk, roller, samhandling og
forståelse av arkivfaget. Disse endringene er vi best tjent med
å drive frem selv. Arkivlandskapet trenger større fagmiljøer og
mer samarbeid på tvers både innenfor vår egen sektor og ut mot
andre sektorer og fagfelt. Vi trenger sterke regionale institusjoner,
vi trenger et sterkt direktorat og vi trenger fellesløsninger for
sektoren. Arkivenes tid er nå.

er helt nødvendig for at arkiv skal bli sett på som verdifullt, og
noe som er av interesse for langt flere enn arkivarene og arkivinstitusjonene selv.

KULTURDEPARTEMENTET MÅ HA EN STRATEGI FOR ARKIVUTVIKLING
Arkivverkets tredelte samfunnsoppdrag består av å være bevaringsinstitusjon
for statlige og private arkiver, øverste arkivmyndighet og utviklingsansvarlig
for sektoren.
Arkivverket har definert en strategi for alle deler av sitt samfunnsoppdrag, og arkivlovutvalgets utredning peker i samme retning
som Arkivverket på de aller fleste områdene.
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ARKIVORGANISERING

av IKA Opplandene som følge av endringer i kommuneloven».
Oppdraget ble videre beskrevet som: «Fylkeskommunens roller
som samfunnsutvikler, tjenesteyter og demokratisk arena, skal
være førende for organisering og oppgaveløsning i den nye fylkeskommunen».

NYE OPPGAVER TIL
FYLKESKOMMUNENE

Utreder skal vurdere organisering av fylkesarkivet opp mot
følgende:

Første januar 2020 blir antall fylkeskommuner redusert til 11. Det er
en styrt reform der ikke alle regionene har gått frivillig inn i prosessen,
allikevel er prosessen i gang for å etablere større regioner med nye navn
og nye samarbeidskonstellasjoner. Noen nye oppgaver blir overført til
regionene, og det er en klar målsetting om at de nye fylkeskommunene
skal ha en samfunnsutviklingsrolle.
Opplandene var i tidligere tider området nord for Viken. Kommunene
som er deltakere i IKA Opplandene dekker i alt 53364,46 km2. Til
sammenligning er Danmark på 43 094 km2.

TEKST: MARIT HOSAR, PÅTROPPENDE FYLKESARKIVAR FOR INNLANDET FYLKESKOMMUNE

H

edmark og Oppland fylkeskommuner går
sammen til Innlandet fylkeskommune. En
fylkeskommune som i areal blir vesentlig større
enn Danmark, et innlandsfylke som omfatter
46 kommuner, etter at Lunner og Jevnaker
kommuner går over til Viken. Ingen av
kommunene slår seg sammen, men de har et utstrakt samarbeid
på tvers av kommunegrensene gjennom interkommunale tiltak.

ORGANISERING AV ARKIVFUNKSJONENE
Tidlig i prosessen ble det bestemt at dokumentasjonsforvaltningen
skulle ligge sammen med IKT-enheten og lokaliseres på Hamar.
I Oppland har arkivenheten og fylkesarkivet vært adskilt. Det har
ikke vært diskutert om hele arkivfunksjonen skulle slås sammen
til en enhet, der dokumentforvaltning og depotfunksjon skulle
ses i sammenheng.
Hedmark fylkeskommune har ikke et eget fylkesarkiv. Depotfunksjonen har vært ivaretatt ved at Hedmark fylkeskommune
har kjøpt tjenester ved Fylkesarkivet i Oppland for deler av sine
analoge arkiver, samt at de har vært en av eierne av IKA Øst,
som har håndtert de elektroniske arkivene for langtidsbevaring.
På grunn av ulik organisering av arkivfunksjonene vedtok
Fellesnemnda å utrede organisering av de historiske arkivene for
Innlandet fylkeskommune. Hedmark fylkeskommune meldte seg
ut av IKA Øst med virkning fra 31.12.2019.

To naboer skal bli ett. Til tross for mange likheter mellom de
nåværende fylkene er det også forskjeller. Fylkeskommunene
har vært ulikt organisert og politisk styrt; Hedmark med parlamentarisme, Oppland etter formannskapsmodellen. Den nye
fylkeskommunen blir organisert etter formannskapsmodellen.

NY ORGANISERING OG LOKALISERING
Ved en sammenslåing kommer spørsmålet om lokalisering.
Lokaliseringsdebatter kan bli heftige; det dreier seg om å
beholde arbeidsplasser. For nye Innlandet fylkeskommune ble det
tidlig vedtatt at store deler av sentraladministrasjonen skulle ha
hovedsete på Hamar. Samtidig ble det vedtatt at Fylkesarkivet
i Oppland skulle forbli i Fakkelgården på Lillehammer.
Lillehammer skulle også huse kulturavdelingen og Innlandstrafikk.
I tillegg skal deler av IKT-enheten og en del andre funksjoner
forbli på Lillehammer. Fylkesbiblioteket forblir på Gjøvik.

IKA OPPLANDENE
IKA Opplandene er i dag et arkivsamarbeid mellom 44 kommuner
i Hedmark, Oppland, Akershus, samt Oppland fylkeskommune.
Arkivsamarbeidet omfatter 25 deltakerkommuner fra Oppland,
17 fra Hedmark og 2 fra Akershus. Fra 01.01.2020 vil Lunner og
Jevnaker kommuner gå over til Viken. Sammen med Lørenskog
og Nittedal vil de utgjøre en Vikenregion/Hadelandregion inn
i IKA Opplandene.

Oppdraget som ble lagt ut på anbud, var som følger: «Det bestilles
en utredning som ser nærmere på de strategiske utfordringer for
Innlandet fylkeskommunes historiske arkiver, og som forslår mål
og ressursbruk for tiltak innen bevaring av regionens historiske
arkiver.
Forslag til organisering skal belyse fylkesarkivets plass i en regional arkivorganisering, med blant annet forslag til organisering

• Forslag til ny arkivlov, presentert i NOU 2019: 9.
• Gjeldende lovverk som offentlighetslov, forvaltningslov,
personopplysningslov og særlover.
• Utviklingstrekk innen arkivfeltet.
• Hvordan digitalisering kan påvirke måten fylkeskommunen
løser sine arkivoppgaver på.
• Ansvaret for privatarkiver, fylkeskoordinerende oppgave med
ansvar for utarbeidelse av bevaringsplaner og bevaring av
verneverdige arkiver.
• Samarbeid med kommunene som i dag er deltakere i arkivsamarbeidet IKA Opplandene.
• Brukerperspektivet, tilgang til arkivkildene.
• Økonomiske konsekvenser og ressursbruk.
• Totalarkivløsninger.

I dag er IKA Opplandene organisert etter § 27 i kommuneloven,
med et styre på ti representanter, en fra hver region. Øverste
organ er et representantskap. Nå har den nye kommuneloven
tredd i kraft, og det medfører en endring for IKA Opplandene.
§ 27 er faset ut, men hvilken organisering skal velges videre?
Arkivutredningen vil ta stilling til spørsmålet og komme med
en anbefaling til kommunestyrene og fylkestinget.

Det sto også at det er viktig å få belyst de utfordringene arkivfeltet
står overfor, og de prinsipielle forskjellene mellom ulike organisasjonsformer og dessuten komme med anbefaling til organisering.
Kartlegging av tilgjengelige ressurser, dimensjonering av depotoppgavene og kompetansebehov er en del av oppgavene som
skal utredes.

Fylkesarkivet i Oppland er fylkeskoordinerende institusjon i
Oppland. Oppland fylkeskommunene finansierer en sekretariatsfunksjon for Opplandsarkivet, der arkivavdelinger ved museene
i Oppland deltar i et nettverkssamarbeid.

PRIVATARKIVER
Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner foreslår at
fylkeskommunene får et større ansvar for regionale privatarkiver.
NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø følger opp med å lovfeste
fylkeskommunens koordineringsansvar for det regionale arbeidet
med privatarkiver.

I Hedmark er det Arkivverket som har den største samlingen
med privatarkiver, mens museer og kommuner har tatt ansvar
for enkelte arkiver.

Arkivinstitusjonene vil i årene framover trenge gode digitale hoder
og juridisk kompetanse, men også god formidlingskompetanse og
evne til å sette informasjonen inn i en historisk kontekst. De gode
historier skal formidles, og kildemateriale skal gjøres tilgjengelig
for en større brukergruppe. Satsingen på Digitalarkivet blir viktig
for arkivinstitusjonene i årene framover.

Spørsmålet om organisering av arbeidet med privatarkiver er et
av spørsmålene som skal belyses i utredningen. Virkemidler og
rammevilkår må deretter avklares. De nåværende bevaringsplanene må revideres, og en ny plan for hele det nye Innlandet
skal utarbeides. Arbeidet med bevaring av de digitalt skapte
arkivene vil da stå i fokus.

ARKIVUTREDNINGEN
Etter en anbudsrunde var det Experis Ciber AS som fikk oppdraget med arkivutredningen. Experis Cibers konsulenter er i
gang med sitt arbeid. Ledergruppen i Innlandet fylkeskommune
er styringsgruppe for prosjektet.

MENS VI VENTER
Alle arkivene i de to fylkeskommunene skal avsluttes 31.12.2019.
Hva som skal bevares, er en av oppgavene det jobbes med. Alle
systemene og applikasjonen er kartlagt. Noen systemer føres
videre, men først etter at arkivene for de to fylkeskommunene
er overført til depot. En formidabel oppgave ligger foran oss.
Testing, godkjenning, metoder og automatisering er ordene som
svirrer i korridorene i dag. Mange problemstillinger må avklares.

I skrivende stund etableres referansegruppe og arbeidsgrupper
som skal støtte opp under arbeidet. Det er viktig å involvere
deltakerkommunene i IKA Opplandene og medarbeiderne
ved Fylkesarkivet i Oppland og begge de to fylkeskommunene
i prosessen. Utredningen er ennå i startgropen. Resultatet skal
legges fram for ledergruppen i Innlandet fylkeskommune og for
Representantskapet i IKA Opplandene i mars 2020. Deretter
følger en prosess med behandling og vedtak i fylkesting og
kommunestyrer i deltakerkommunene i IKA Opplandene innen
1. november 2020.

De nåværende organisasjonene fungerer mens vi i tillegg begynner
å fungere i den nye.
Fylkesarkivet i Oppland er organisert som en fagenhet under
fylkesrådmannen. I Innlandet fylkeskommunene vil fylkesarkivet
bli en del av kulturavdelingen. Mange spørsmål er ennå ikke
avklart, men 31.12.2019 er rett rundt hjørnet.

Først da vil Fylkesarkivet Innlandet og IKA Opplandene stake
ut kursen for videre arbeid for arkivene i regionen.
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TEKST: SIGRID STOKSTAD, OSLOMET

A

rkivverket er underordnet Kulturdepartementet,
mens «moderne forvaltning» og «digitalisering»
er lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På regionalt nivå er statsarkivenes
rolle endret. Samtidig slår regionreformen inn
også i arkivsektoren, både i form av endringer
i inndeling og i form av overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene. På kommunalt nivå må kommunesammenslåinger
håndteres også i arkivsektoren, i tillegg til at interkommunalt
samarbeid om arkivfunksjoner gjør seg gjeldende.

ARKIVORGANISERING

OG TJENESTENE SOM LEVERES
Det er vanskelig å måle arkivorganiseringens effekt på tjenestene som
leveres, men vi kan trekke med oss noe av det vi ellers kan om organisering,
for å belyse noen utviklingstrekk og virkningene av dem.

digitaliseringsarbeidet i arkivsektoren. (Dokument 3:4, 2016–2017).
Digitaliseringsarbeidet har skutt fart etter at denne rapporten
kom, men det er mulig at utviklingen i Arkivverket har lidt av at
etaten er underordnet Kulturdepartementet, samtidig som statens
digitaliseringsarbeid ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tross samordningstiltak har feltet falt mellom
to stoler, med konsekvenser for kvaliteten i utviklingsarbeidet.

FUNKSJONSINNDELING AV ARKIVVERKET
Arkivverkets regionale rolle ble endret fra 1. november 2016. Da
gikk vi fra statsarkiv med regionale ansvarsområder til en funksjonsinndelt struktur med avdelinger for innovasjon, forvaltning og
publikum. Statsarkivene er ikke lenger organisatoriske enheter
i Arkivverket, men arbeidssteder for stedsavhengige funksjoner.
Målet var økt samordning og likebehandling gjennom mer
enhetlig ledelse og styring. Vi kjenner ikke effektene av denne
endringen, men det har vært spilt inn at noen sentrale trekk ved
statsarkivene risikerer å komme i bakgrunnen eller forsvinne.
Det gjelder den regionale historiekompetansen, kompetansen om
regionale samlinger, kompetanse om regionen og lokale forhold
og kompetanse om de ulike arkivtjenestene.

STORDRIFTSFORDELER OG STERKE FAGMILJØER
Interkommunalt arkivsamarbeid kan gi stordriftsfordeler og sterke
fagmiljøer som det kan være vanskelig å sikre for den enkelte
kommunen alene. Mange oppgaver kan bli bedre ivaretatt i et
sterkt fagmiljø enn i et miljø som har få ansatte og lite ressurser til
utviklingsarbeid. Men generelt er det slik at innbyggernes nærhet
til tjenesteproduksjonen svekkes med interkommunalt samarbeid.
Avstanden til det kommunale arkivet blir større med etableringen
av interkommunalt samarbeid for denne tjenesten. Vekten av dette
hensynet kan imidlertid variere, ikke minst fordi digitalisering
kan gi innbyggerne «døgnåpen» adgang til materiale som er
digitalisert og gjort tilgjengelig på digitale plattformer, og de
kan tilegne seg informasjonen uten å gå gjennom en ansatt i
arkivet, det er selvbetjening. I den utstrekning et interkommunalt
arkiv har lagt til rette for slike løsninger, spiller nærhet en mindre
viktig rolle.

Kanskje vil vi se nye ledende regionale aktører på arkivfeltet i
framtida, for eksempel i fylkeskommunene? Effekten av denne
omorganiseringen skal vi imidlertid få vite mer om, den skal
evalueres i perioden 2021–2022.

FOLKEVALGT ENGASJEMENT OG PRIORITERING
Kommunenes folkevalgte har lederansvaret også for arkivoppgavene. Prinsippet om at kommunestyret har det overordnede
ansvaret for kommunens virksomhet bygger på synspunkter om at
lokalt folkevalgt lederskap gir effektiv oppgaveløsning. Gjennom
å drive strategisk styring med egen virksomhet kan de folkevalgte
gjennomføre politikken sin og ivareta lovpålagte oppgaver.
I tillegg er det slik at folkevalgt engasjement ofte er nødvendig for
å sikre ressursmessig prioritering. I et interkommunalt samarbeid
må det folkevalgte lederskapet ivaretas gjennom indirekte styring
basert på eierskap og kontrakt. Brukt på riktig måte kan dette gi
gode muligheter til å sikre folkevalgt lederskap, men mer generelle erfaringer viser at slik indirekte styring har noen fallgruver.
Det folkevalgte lederskapet kan svekkes ved at virksomheten selv
fastsetter sin egen strategi og følger den, slik at de folkevalgte
ikke kommer i inngrep med virksomheten. En annen faktor er at
samarbeidspartnerne kan styre strategien, for det kan ofte være
et ujevnt maktforhold mellom deltakerne i et interkommunalt
samarbeid. Kommunesektoren har også erfart at det kan være
vanskelig å ombestemme seg etter at et interkommunalt samarbeid
er etablert. Ikke minst fordi kommunen da har bygd ned sin
egen administrasjon på fagområdet, og det å bygge opp en ny
kan være svært krevende.

Sigrid Stokstad er cand.jur. PhD ved OsloMet.
Hun arbeider med rettsregler om demokrati
og styring og organisering av offentlig sektor.
For tiden deltar hun i forskningsprosjektet The
ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere
(ALMPUB), der hun blant annet undersøker
Arkivverkets arbeid med digitalisering.

DIGITALISERING MELLOM TO STOLER
På arkivområdet er det særlig langtidslagring av digitalt skapt
materiale som har vært utfordrende. Riksrevisjonen har
påpekt at Kulturdepartementet i liten grad har fulgt opp og styrt

Artikkelen tar utgangspunkt i hennes foredrag
med samme tittel på Det 8. norske arkivmøte.
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EGET ARKIV ELLER OUTSOURCING

– SAMMEN ER VI MINDRE ALENE

IKKE LENGER ALENE: Julia Lunga, NHN,
arkivansvarlig for Direktoratet for strålevern
og atomsikkerhet (DSA). Foto: Vilde Ronge

På det 8. norske arkivmøtet holdt jeg et innlegg med denne tittelen i en sesjon som omhandlet organisering og arkiv.
Den litterært inspirerte undertittelen var et bevisst valg. Vi er nødt til å tenke hele verdikjeden for dokumentasjon og
arkiv for å oppnå relevante og velfylte arkiver i fremtiden, og vi må kontinuerlig jobbe sammen om det uansett hvor vi
befinner oss i verdikjeden.

TEKST: VILDE RONGE, NORSK HELSENETT

«

Sammen er vi mindre alene» er dessuten også en veldig
passende overskrift til det som primært var temaet for
både innlegget mitt under konferansen i april og denne
artikkelen: arkivtjenesten Norsk Helsenett (NHN) leverer
til helseforvaltningen.

Vi er i ferd med å ferdigstille to gjenstående oppdrag til departementet knyttet til arkiv. Departementet ønsker at vi utreder videre
samordning for fire etater som foreløpig bare får levert postmottak
av oss, og at vi utarbeider en plan for digitalisert arkivfunksjon.

FRA KOLLEGER TIL KUNDER
1. juni 2018 ble rundt 30 personer virksomhetsoverdratt fra
arkivtjenestene i fem av etatene i helseforvaltningen: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Pasient- og brukerombudet,
Direktoratet for e-helse og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

KNYTTER HELSE-NORGE SAMMEN
NHN er et statsforetak heleid av Helse- og omsorgsdepartementet
(HOD). NHNs visjon er «Vi knytter Helse-Norge sammen», og
oppdraget er å levere og videreutvikle en sikker, robust og hensiktsmessig nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling
mellom aktørene i helse- og omsorgstjenesten.

Arkivarene fikk NHN som arbeidsgiver, ny kontorplass på Skøyen,
og fra en dag til en annen gikk brukerne av arkivtjenestene fra
å være kollegaer til å være kunder. Det var en stor overgang for
alle, både arkivarene, men også i etatene. Enkelte gjennomgikk
en kort identitetskrise – hvem er «vi»? I dag teller vi 41 ansatte, og
mest sannsynlig vil det bli enda flere i løpet av 2020. Jeg vil anta
at vi allerede er et av de største arkivdanningsmiljøene i Norge.

Antall medisinske meldinger som ble sendt over helsenettet i
2018, var omtrent 210 millioner, og disse gikk mellom fastleger,
apotek, sykehus, tannleger, sykehjem og andre aktører. Et ganske
formidabelt tall tatt i betraktning at vi er omtrent 5,3 millioner
innbyggere i dette landet.

OPPDRAG FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE
Regjeringen vil at forvaltningen skal fornye, forenkle og forbedre.
I 2016 fikk NHN i oppdrag å etablere et administrativt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv for alle etatene i helseforvaltningen, basert på en konsernmodellutredning. Tjenestesenteret
i NHN ble opprettet 1. januar 2017 med anskaffelser og IKT i
porteføljen, mens arkiv først kom på plass 1. juni 2018.

TODELT ARKIVTJENESTE OG FULLSERVICEKUNDER
Arkivtjenesten NHN leverer, sorteres grovt sett inn i to; postmottak
og arkivforvaltning. Postmottak dreier seg utelukkende om fysisk
post. Det kommer fortsatt så utrolig mye papir! Papirposten
kommer ikke lenger hjem til de ti kundene våre, men til oss på
Skøyen. Vi åpner, sorterer, skanner og tilgjengeliggjør posten
digitalt for kundene. I arkivforvaltning inngår tradisjonelle
tjenester som journalføring, kvalitetssikring, veiledning, publisering på eInnsyn, systemadministrasjon osv.

Samfunnsmålene for omorganiseringen var:
• effektivisering og redusert ressursbruk
• tilrettelegging for større og mer robuste kompetansemiljøer
• kvalitets- og kompetanseheving i administrative tjenesteledd

SAMMEN: Kjersti Andresen Johansson og Ngo Thi Vo,
NHN, begge arkivrådgivere for Helsedirektoratet (HDIR).
Foto: Vilde Ronge
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SMÅSTOFF

SAMLING I HELSINGFORS: På bildet fra venstre: Danske Else Gade Gyldenkærne, representant for Sammenslutningen af Lokalarkiver, Kjetil Landrog, Arkivforbundet, finske Pertti Hakala, Riksarkivet, svenske
Maria Larsson-Östergren, Riksarkivet, danske Mette Henriksen, representant for Organisationen Danske Arkiver og Heidi Meen, representant for Arkivforbundet. Bak kameraet var finske Nelly Laitinen, Svenska
litteratursällskapet i Finland, der også dette bildet ble tatt.

helt alene. Nå har Julia, som har den rollen i NHN, 40 kollegaer
å spille på. Det er ikke tvil om at DSA får stordriftsfordeler de
før bare kunne drømme om. Eller Helsedirektoratet, kunden
som hadde størst arkivtjeneste ved virksomhetsoverdragelsen
i fjor. De som jobbet med arkiv i Helsedirektoratet, har bred
kompetanse som de nå får dele med mange kolleger. Vi ser at det
å standardisere og effektivisere blir stordriftsfordelen både små
og store kunder kan tjene mest på i tråd med samfunnsmålene.

Vi har i dag seks fullservicekunder, og det vil si at de får levert
både postmottak og arkivforvaltning.
Foruten de fem etatene som de 30 arkivarene ble virksomhetsoverdratt fra, har vi fått en helt ny fullservicekunde til siden
oppstart, nemlig Statens undersøkelseskommisjon for helse- og
omsorgstjenesten (UKOM). UKOM er en nyetablert etat som
vi i NHNs arkivtjeneste har hatt ansvaret for å bygge opp arkiv
for. I tillegg til disse seks har vi også arkivfunksjonen for NHN.

AVSTAND TIL SAKSBEHANDLERNE
Den største skepsisen har vært økt avstand til saksbehandlerne.
Det er også dette de fire etatene som muligens står på trappene
til å bli samordnet, frykter. For dem som allerede er overført,
er skepsisen redusert, og inntrykket er at det også gjelder hos
kundene. Jeg mener at problemet egentlig er måten vi har rigget
oss til på i dag, der arkivaren blir så sentral for at saksbehandlerne
skal få gjort jobben sin. Dette må i fremtiden skje i kulissene med
løsninger konfigurert av arkivarene, og for saksbehandlerne bør
det være helt uvesentlig hvor i verden arkivtjenesten befinner
seg fysisk.

Fire av etatene får i dag kun levert postmottak: Legemiddelverket, Helsetilsynet, Norsk Pasientskadeerstatning og Nasjonalt
klageorgan for helsetjenesten. Det er disse etatene som inngår i
prosjektet med å utrede mulig samordning i 2020.

”Vi ser at det å standardisere og effektivisere

LIKE RUTINER OG PROSESSER
Bestillingen vi har fått fra HOD er krystallklar: standardisering.
Det gir ingen gevinst kun å få felles adresse – vi må også få like
rutiner og prosesser. Vi må kunne sette en standard for hvordan
en tjeneste leveres. For eksempel: Vi journalfører og fordeler til
avdelingsnivå – ikke til Jens i Trondheim og Kari i Drammen.
Og så må vi synliggjøre hva alle spesialtilpasningene koster. Hvis
kunden ønsker at Jens og Kari skal ha egne rutiner, må det prises
som en tilleggstjeneste.

blir stordriftsfordelen kundene kan tjene mest
på i tråd med samfunnsmålene.

STRATEGISKE PARTNERE
Vi er leverandører – og brukerne er våre kunder. Dette tvinger
frem en bevisstgjøring rundt hva tjenesten er og ikke er, og denne
grenseoppgangen oppleves som en sunn øvelse for begge parter.
Det synliggjør også hvordan arkiv bare er en liten del av en større
helhet. Å dokumentere oppgaveløsningen må være en integrert
del av enhver virksomhet. Det dreier seg ikke om oss arkivarer,
men om å hjelpe virksomhetene i å løse sine samfunnsoppdrag.
Vi kan ikke bare være administratorer, utførere, regelryttere eller
masekopper. Vi må være strategiske partnere i virksomhetens
helhetlige informasjonsforvaltning.

KARTLEGGING OG STANDARDISERING
Første halvår som avdeling handlet om å bli kjent. Vi har kartlagt
kompetanse og laget kompetanseplan. Vi har også gjennomført
en kartlegging av nåsituasjon i alle arkivtjenestene, både faglig og
teknisk, samt utarbeidet en modenhetsanalyse for hver av dem.
På bakgrunn av dette arbeidet har vi iverksatt en del tiltak der
standardisering står sentralt. Vi er også i ferd med å organisere
oss etter prosesser, samtidig som det er viktig å ivareta kundespesifikke behov, og vi får snart på plass et felles kundemottak.
Fra 1. januar 2020 har vi en oppdatert tjenestekatalog, slik at
det er helt tydelig for både kundene og oss hva som inngår i basis
arkivtjeneste, og hva som er tilleggstjenester som må bestilles og
betales utenom.

Sammen er vi mindre alene – faglig og kollegialt, og til det beste
for kundene!

”[…] og for saksbehandlerne bør det

STORT KOLLEGIUM GIR BEDRE TJENESTER
Jeg har 100 % tro på at modellen fungerer, og at vi kan levere
bedre og mer effektive tjenester når vi er samlet. Vi som jobber
med dokumentasjonsforvaltning, har så utrolig store utfordringer
å ta i tu med, så det å bli en del av et så stort kollegium er en gave
til oss og enda viktigere: kundene våre.

være helt uvesentlig hvor i verden
arkivtjenesten befinner seg fysisk.

Ta Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) for eksempel,
som tidligere hadde en arkivansvarlig hos seg som skulle gjøre alt,

NORDISK NETTVERK
OM ARKIVENES DAG
Arkivinstitusjoner i hele Norden samarbeider om å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne
– både for fortid og framtid. Dette gjøres blant annet ved at det noen år er felles samnordisk tema på Arkivenes dag.

TEKST: HEIDI MEEN, VESTFOLDARKIVET OG ARKHEION-REDAKTØR

A

rkivenes dag er det vi i Norge kaller Arkivdagen, som
arrangeres den andre uken eller helgen i november.
Årets tema er Gjemt eller glemt.

Det ble bestemt at det skal være et felles samnordisk tema annethvert år. Nettverket skal også jobbe for en felles logo og eventuell
annen grafisk utforming. Inntil videre kan de andre nordiske
landene bruke Norges Arkivdagen-logo om det er ønskelig. Dette
og annen felles informasjon kan legges på de nasjonale nettsidene,
samt på Nordisk Arkivportal www.nordiskarkivportal.org. Gruppen
konkluderte også med at det er behov for å se nærmere på hvem
denne portalen faktisk når, og hvilke endringer som eventuelt må
til for at informasjonen skal nå ut til flere. Hittil har informasjonen
rundt den fellesnordiske arkivdagen vært ganske utilgjengelig,
og ofte kommet for sent. Felles emneknagg kan også bidra til økt
bevissthet om dagen og med det bidra til å vekke interesse for
arkivene som samfunnets minne.

NORDISK NETTVERK
Nettverket består av ulike typer arkivinstitusjoner fra alle de
nordiske landene. Fra Norge deltar Arkivforbundet og Arkivverket. Da nettverket var samlet i Helsingfors i juni i år, var Heidi
Meen Norges representant (Vestfoldarkivet og Arkheion-redaktør)
og Kjetil Landrog (Arkivforbundet). Island og Færøyene hadde
dessverre ikke anledning til å delta denne gangen. Det finske
vertskapet ved Nelly Laitinen (Svenska litteratursällskape / SLS)
og Pertti Hakala (Riksarkivet) sørget for at kollegene fra de andre
nordiske landene ble tatt godt hånd om. Vi fikk en innføring i
deres institusjoner og arbeid med Arkivenes dag, samt guiding
i Helsingfors’ historie.

TEMA 2021
Det ble også poengtert at det er viktig at temaene er bestemt i
god til, slik at det er mulig å planlegge. Neste felles tema – for
Arkivdagen 2021 – ble bestemt å være Barn i arkivet.

SAMARBEID OG SYNLIGGJØRING
Hovedtemaet for samlingen var det fremtidige samarbeidet
rundt Arkivenes dag / Arkivdagen. Det er ganske ulikt hvordan
dagen markeres, og hvor samlende dagen og temaet oppleves i
de ulike landene.

Neste møte i gruppen er ikke bestemt, men fortsettelse følger.
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SEKTORVIS ARKIVBEVARING
– ET SPØRSMÅL OM ANSVARLIGGJØRING

De offentlige arkivinstitusjonene har ikke budsjettmidler til å løse arkivutfordringene fra norsk næringsliv. Vi tror derfor
det er helt avgjørende at næringslivet selv tar ansvar og bidrar, både finansielt og med sitt arkivmateriale, slik statlig og
kommunal sektor har gjort tidligere.

TEKST OG FOTO: TORKEL THIME (ARKIVVERKET), TERJE HARAM (ARKIVEST) OG INGRID NØSTBERG (VESTFOLDARKIVET)

T

o forutsetninger må være
på plass for å få til arkivvern. Relevante arkiver og
penger til å ordne og tilgjengeliggjøre dem. Mens
staten gjennom hundrevis
av år har sørget for både arkivmateriale
og midler til å bevare dem, gikk det lang
tid før kommunesektoren fikk på plass et
skikkelig arkivvern for egne arkiver. Først
i de største byene, og deretter gjennom den
interkommunale arkivordningen. I dag har
nesten alle landets kommuner sørget for
at bevaringsverdige arkiver blir overført
til depotinstitusjon, og midler til forvaltningen av dem.
Privat sektor er enda ikke der. Med unntak
av Misjonsarkivet og Arbark har arbeidet
med privatarkiv vært helt avhengig av
sporadisk velvilje fra enkeltaktører, som regel
bidrag fra det offentlige. Konsekvensene
har vært at mange viktige privatarkiver,
særlig nærings- og bedriftsarkiver, går tapt
eller blir svært mangelfullt bevart.

NORSK OLJE- OG GASSARKIV
Norsk olje- og gassarkiv ble opprettet i 2014,
nettopp for å forsøke å etablere en ordning
der næringen selv tok ansvar. Et hovedmål
var å finne ut om oljesektoren var villig til
å finansiere bevaring og tilgjengeliggjøring
av eget arkivmateriale. Arkivverket, ved
Statsarkivet i Stavanger, tok initiativet (i
likhet med IKA-ordningen), men med klart
mål om å ansvarliggjøre bransjen.
Vi hadde tro på at det var mulig å bygge
entusiasme innen næringen for et arkiv
av og for oljebransjen. I Sverige har man
laget et allment næringslivsarkiv. Vi tror
ikke tiden er moden for det i Norge, men
kanskje heller flere bransjearkiv.

OLJEARKIVET:
Slep av plattformen Beryl A. Pa 1511, Mobil Oil AS
Norge, CC BY, Statsarkivet i Stavanger.

Allerede fra starten ble bransjeforeningen
Norsk olje og gass spurt om å delta i arbeidet. Det ble etablert en rådgivingsgruppe der
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næringen selv var tungt representert. Selve
lanseringsarrangementet ble lagt til et av
oljeselskapene, som også tok regningen. I
samarbeid med rådgivingsgruppen ble det
utarbeidet en arbeidsplan som omfattet
bransjens viktigste aktører. Disse ble systematisk kontaktet. Det ble g jennomført
bedriftsmøter der man informerte om
initiativet og forsøkte å få bedriftene med i
arbeidet. Hele tiden med den forutsetning at
bedriftene skulle stille sitt arkivmateriale til
rådighet og betale kostnadene med ordning
og tilgjengeliggjøring. I samarbeid med
bedriftene ble det også utført oppgaver
innen formidling og rådgiving.
Dette var ingen enkel oppgave. For det
første skal man overbevise bedrifter om at
det er trygt og forsvarlig å avlevere sensitiv
informasjon, og dessuten overtale dem til å
betale for det. Det var litt av en salgsoppgave. Det finnes mange gode argumenter,
alt fra synliggjøring av næringslivets innsats
i det norske samfunn og bidrag til norsk
samfunnsforskning til bygging av bedriftsidentitet og -kultur. Gjennom bedriftsbesøk,
foredrag på konferanser, artikler og nyhetsbrev forsøkte vi å skape oppmerksomhet
om oljearkivet – og overbevise om at dette
var nødvendig. Nedgangen i oljesektoren fra
2014 gjorde ikke oppgaven enklere, likevel
viste det seg å være mulig.
I løpet av noen år lyktes Norsk olje- og gassarkiv med å knytte til seg samtlige norske
operatørselskap som har vært på norsk
sokkel de siste tiårene. Omsetningen var
stor nok til å tilsette fem–seks heltidsmedarbeidere. Erfaringene var såpass gode at
modellen ble forsøkt brukt også for andre
næringsbransjer.

NORSK SJØMATARKIV
Sjømatnæringen framstod som en naturlig nummer to-satsing. For det første har
fiskeri en geografisk spredning langs hele
kysten, selv om næringen er størst i nord

ARKIVORGANISERING

ARKIVORGANISERING

LANSERING: 17. juni i år ble Norsk bergindustriarkiv lansert hos larvikittbedriften Lundhs AS i
Larvik. Fra venstre; Karianne Schmidt Vindenes (leder av Vestfoldarkivet), Ingrid Nøstberg
(leder av bergindustriarkivet), riksarkivar Inga Bolstad, adm. dir. Thor-Anders Lundh
Håkestad og fylkesvaraordfører i Vestfold Kåre Pettersen. Foto: Hanne Bergby Olsen.
BERGINDUSTIARKIVET PÅ NETT:
På www.bergindustriarkivet.no finner du informasjon om både prosjektet og arkiver som allerede er med. Foto: Torkel Thime

og vest. For det andre var eksportverdien
av fisk fra Norge på 96 milliarder kroner
i 2018. Dette er med andre ord og med
god margin, den nest viktigste næringen i
Norge, økonomisk sett. I tillegg sysselsatte
den 43 000 personer.

Så langt har vi kontaktet over 100 selskaper.
Av disse har vi hatt møter med 19 bedrifter
og tre organisasjoner. Tre av disse har betalt
for kartlegging og fått tilbud. I tillegg har vi
en muntlig avtale med én aktør. To arkiver
har blitt levert inn.

Sjømatnæringen er imidlertid mangelfullt
dokumentert i arkivene. Næringen er brukbart dokumentert fra statlig side gjennom
kontroll med næringen, men dokumentasjonen fra aktørene innen fiskeri og oppdrett
var mangelfull. Arbeidet starta opp i januar
2018 med Solbjørg Fossheim, Torkel Thime
og Terje Haram i arbeidsgruppen.

Sjømatarkivet har deltatt på fire faglige
arrangementer i næringen, og har blitt
profilert med artikler i næringens organer.

Arbeidet med næringslivsarkiv er, etter
arbeidsgruppens oppfatning, ganske ulikt
arbeidet med offentlige arkiv. Her er det
ikke byråkraten eller kontrolløren som henvender seg til en tilbyder, men en tilbyder
som henvender seg til en mulig kunde. Vi
må altså selge inn et produkt, der kunden
i utgangspunktet ikke nødvendigvis ser
behovet for dette produktet. Med andre ord
er salgsegenskaper svært viktig, da spesielt
evnen til ikke å gi seg. Som hovedregel får
en ikke svar før etter mange purringer, og en
må tåle å få et nei, mange nei, uten å gi opp.
I arbeidet er det stor hjelp i å kunne vise
til suksessen med Norsk olje- og gassarkiv.
Særlig er det nyttig å kunne vise dette i
Arkivportalen og Digitalarkivet, og dermed
synliggjøre hvordan det endelige resultatet
for en sjømatbedrift kan se ut på disse
plattformene.

NORSK BERGINDUSTRIARKIV
Et tredje satsingsområde er bergindustrien.
Næringen har en lang historie i Norge og er
av stor betydning for et moderne samfunn
med behov for mineraler til mange formål:
jern til stål, kalkstein til sement, pukk til
veier, sand til betong og ulike mineraler som
grunnlag for mange former for industri.
I gjennomsnitt forbruker hver nordmann
13 tonn mineralske råstoffer årlig! Nye
industriformer som elektronikkindustrien
og miljøteknologien, for eksempel produksjon av elbiler og vindmøller, baserer seg
også på mineraler som må utvinnes fra
berggrunnen. Dette er mineraler som tidligere ikke har vært anvendt, men hvor
norsk bergindustri har potensial til å spille
en betydelig rolle på verdensbasis.
Norsk bergindustriarkiv ble etablert i 2019.
Selve lanseringen fant sted 17. juni i Larvik,
i samarbeid med larvikittbedriften Lundhs
AS i deres flotte administrasjonsbygg, selvsagt oppført i larvikitt – Norges nasjonalbergart. Til stede var representanter for arkiv-

NORSK SJØMATARKIV: I april i år var Norsk sjømatarkiv på besøk hos Ervik Laks og Ørret
på Frøya i Trøndelag. Stine og Synnøve Grinnen Ervik (daglig leder) viser fram noe av arkivmaterialet bedriften har bevart etter sin virksomhet. Foto: Torkel Thime

og museumssektoren, politikere, offentlig forvaltning og, ikke minst, næringen selv.
Norsk bergindustriarkiv ledes fra Vestfoldarkivet, i nært samarbeid med Arkivverket
og aktuelle bevaringsinstitusjoner rundt om
i landet. Arbeidsgruppen består av Ingrid
Nøstberg og Torkel Thime. Som det tredje
etablerte sektorarkivet har Norsk bergindustriarkiv stor nytte av å kunne dra veksler
på erfaringene fra både olje- og gassarkivet
og sjømatarkivet. Formålet med satsingen
er å sikre de mest sentrale arkivene etter
bergindustrien for fremtiden – med tanke
på bransjens egen bruk, forskning og kulturformidling.

OLJEKONFERANSE: 2016 arrangerte Norsk olje- og gassarkiv et «miniseminar» på den store konferansen Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger, der bl.a. tidligere direktør i Statoil, Arve Johnsen holdt
foredrag. Konferansen er et av verdens viktigste møtesteder for olje- og gassnæringen, og oljearkivets
seminar var blant de best besøkte på konferansen dette året.

OPP TIL NÆRINGENE SELV
Vi vet enda ikke om disse initiativene vil
være «liv laga» på lengre sikt. Det er helt
avhengig av bransjenes vilje til å bidra, ikke
minst finansielt. Vi ønsker å finne ut om
en slik vilje finnes. Vår oppgave er å drive
oppsøkende virksomhet, systematisk og omfattende. Det viktigste vi gjør, er å etablere
en god tjeneste, bygge et kontaktnett og
gjennomføre et skikkelig salgsarbeid. Vern
av privatarkiv skjer ikke av seg selv eller ved
at vi sitter på våre kontorer. Vi tror det er
helt nødvendig å møte bedriftene, gjøre et
skikkelig oppfølgingsarbeid og forsøke å
overbevise dem om verdien av deres egne
arkiver. Resten er opp til næringene selv.

DIGITAL INNGANG:
Oljearkivets arkiver og fotografier finner du på
www.arkivverket.no/om-oss/oljearkivet

For mer informasjon om
næringssektorarkivene:
• Norsk olje- og gassarkiv,
www.arkivverket.no/om-oss/oljearkivet
• Norsk sjømatarkiv,
www.bergenbyarkiv.no/sjomatarkiv
• Norsk bergindustriarkiv,
bergindustriarkivet.no
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SMÅSTOFF

Denne boka forteller 28 kjente og ukjente historier
fra hele Aust-Agder som på ulike vis har satt sine
avtrykk i vår felles historie.

,!7I 2I3-bgaheb!
ISBN 978-82-8316-074-1

AREN DAL

AV TRY KK FR A AUST-AG D ERS H I STO RI E

Aust-Agder har en rikholdig historie.
Den rommer alt fra vinproduksjon i Grimstad til
dampskip i Setesdal og banksvindel i Arendal.
Og hva skjedde egentlig den gangen to naboer i
Froland kranglet om en elg?

Vi ordner det!
AV TRYKK

FRA AUST-AGDERS HISTORIE

HISTORIER FRA

Yngve Schulstad Kristensen | Gaute Christian Molaug | Lena Sannæs

BOKBYEN
FORLAG

Det store bankkrakket
I 1885 var Arendal Norges største sjøfartsby og en av landets rikeste byer.
Året etter ble byen rammet av en økonomisk katastrofe som skulle få store
konsekvenser.
Helt siden 1700-tallet hadde trelasteksport og skipsfart gitt Arendal og områdene
rundt store inntekter, men spesielt fra midten av 1800-tallet gav disse næringene
eventyrlige gevinster.
Økt frihandel, en begynnende industrialisering og Krimkrigen(1853–1856) førte
til en voldsom økning i verdenshandelen og gode muligheter til å tjene penger på
trelast og ikke minst fraktfart. En av dem som utnyttet mulighetene var Axel Nicolai
Herlofson(1845-1910).
Axel Nicolai Herlofson, sønn av kjøpmann og skipsreder Nicolai Benjamin Aall
Herlofson, var en mann med mange jern i ilden. Han var skipsreder, dispasjør
og forretningsmann. Sammen med sin ett år eldre bror, Oscar Herlofson (18441892), startet han opp en rekke bedrifter, som Skarpnæs Teglverk, Strømsbo
Snellefabrikk og Strømsbo Høvleri, i tillegg til å bli medeiere i Arendals Bryggeri.
Axel Herlofson var også en av grunnleggerne av Arendals Privatbank der han både
satt i direksjonen og var banksjef.
Brødrene Herlofson drev en variert forretningsvirksomhet, og hadde store
summer i omløp, men ikke alt var som det burde være. I flere år hadde det vært en
usunn lånevirksomhet i byen, hvor garantier for lån hadde blitt gitt og godtatt uten
grunnlag i virkelige verdier. Etter hvert hadde banksjef Axel Herlofson også begynt
2

AUST-AGDER
MELLOM
TO PERMER

I utstillingen «Krakket i
Arendal 1886» på KUBEN
kan publikum få oppleve den
dramatiske historien om det
store bankkrakket i Arendal.
Fotograf: Gerd Corrigan,
Aust-Agder museum og arkiv,
avd. KUBEN

3

Regionreformen endrer det kommunale landskapet i Norge. På Sørlandet slår
Agderfylkene seg sammen, og et viktig kapittel i Aust-Agders historie avsluttes for godt.
Dette må selvfølgelig markeres.

Papirarkiver ordnes i Asta 5 og publiseres på Arkivportalen

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

Arkivene er fylt med historier fra vår felles fortid. I anledning fylkessammenslåingen 1. januar
2020 bestemte Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma) at flere av disse historiene skulle samles
mellom to permer. Boka «Avtrykk fra Aust-Agders historie» skulle presentere kjente og ukjente
historier fra hele fylket med utgangspunkt i arkivsamlingene som AAma forvalter. Målgruppen
var lesere med interesse for lokalhistorie. De er det mange av.

AVTRYKK FRA AUST-AGDER
Siden våren 2014 har AAma ukentlig publisert arkivbaserte artikler på kunnskapsportalen
Avtrykk.no. Nettsiden er populær med over 20 000 unike besøkende i året. Mange av nettartiklene
har også funnet veien til regionavisen Agderposten. Her presenteres de i papirutgaven under
vignetten «Avtrykk fra Aust-Agder». Ifølge Agderposten er spalten populær, spesielt blant leserne
i alderssegmentet 50+. For oss har dette vært en bekreftelse på at arkivene er viktig å bevare, og
ikke minst formidle.
DØRÅPNER TIL FORTID OG SAMTID
Siden AAma også er en museumsinstitusjon, var det viktig å dra nytte av gjenstandssamlingen
og ikke minst antikvariske bygg, utstillinger og besøkssteder. Det var også avgjørende å knytte
historiene til steder gjennom bilder tatt i nåtid. På den måten kunne fortid og samtid sees i
sammenheng, og gjøre historien mer aktuell.

Arkivbaser ordnes i Asta Mapper og søkes frem i Asta Innsyn
Skal vi finne frem i elektroniske arkiver
må også de ordnes. Menneskelige feil,
varierende praksis over tid og avvik
introdusert av programvare må
behandles eller i det minste
dokumenteres. Vi er opptatt av at
arkivene skal være tilgjengelige.
Da må de ordnes.

Vi har utviklet Asta Mapper og Asta
Innsyn slik at prosessen og arkivenes
tilgjengelighet er noe arkivaren kjenner
seg igjen i. Å bevare basene «som de er»
kan sammenlignes med å ta inn
uordnede arkiver. Det er fint å ha en
sikkerhetskopi. Men skal de elektroniske
arkivene være tilgjengelige for fremtiden
må også de ordnes.

28 SMÅ OG STORE HISTORIER
«Avtrykk fra Aust-Agders historie» ble lansert 16. oktober i år. Resultatet er en bok med 28 kjente
og ukjente historier fra Aust-Agder. Historier som spenner over en tidsperiode på godt og vel 500 år,
og som inneholder alt fra dramatiske hendelser til store idrettsøyeblikk og glemte industrieventyr.

Norges fremste arkivfaglige konsulenthus
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– EN VIKTIG RESSURS
Vestfoldarkivet har god erfaring med å engasjere frivillige til for eksempel ordning av arkiver. Vi liker å kalle dem
ressursgrupper, fordi de besitter kunnskaper vi er så heldige å dra nytte av. Vi har til nå valgt å bruke personer som har
kompetanse på bestemte arkiver, det vil si at vi har brukt tidligere bedriftsansatte i ulike ordningsprosjekter.

TEKST: MARIT SLYNGSTAD OG LONE KIRCHHOFF, VESTFOLDARKIVET

E

n grunn til å bruke frivillige er
behovet for å få utført nødvendig ordningsarbeid. Vi kjenner
nemlig så alt for godt til det store
gapet mellom ugjorte oppgaver
og tilgjengelige ressurser. Noen ganger er vi
heldige og får sårt etterlengtede midler fra
bevilgende myndigheter. Men dessverre er
det gjerne sånn at arkiver lenge blir stående
uordnet, utilgjengelig for allmennheten.
En annen god grunn til å etablere ressursgrupper er vår egen mangel på bransjekunnskap. Å samarbeide med personer som
kjenner fagfeltet, gjør ordningsarbeidet
enklere og mer effektivt.

FRA TEGNINGSKONTOR TIL ORDNINGSARBEID
Vestfoldarkivet har i en årrekke hatt et
svært godt samarbeid med frivillige om
ordning av tegningsarkivene fra tre av de
store skipsverftene i Vestfold og Telemark.
Det dreier seg om Framnæs Mekaniske
Værksted (FMV), Kaldnes Mekaniske
Verksted (KMV) samt Trosvik Verksted (TV).
Utover tegninger av nybygg (skip) inneholder samlingene andre kategorier av
tegningsobjekter som speiler verkstedenes
mangeartede produksjon. Tegningene er delt
i tre kategorier; plan- og bygningstegninger,
skipstegninger og tekniske tegninger.
ØKONOMI OG TILGJENGELIGHET
I utgangspunktet sto vi overfor enorme
mengder tegninger, og innenfor egne rammer ville det ha vært umulig å skulle vurdere
alt arkivmaterialet på dokumentnivå uten

bistand fra de tre verftenes tidligere ansatte.
Uten kvalifiserte bevaringsvurderinger
fra ressursgruppene hadde vi stått der
med 50–60 store tegningsskap i kostbare
klimastyrte magasiner, hvilket ville vært
økonomisk uforsvarlig. Med såpass store
mengder kunne vi heller ikke ha greid å
betjene publikum uten en gjennomgang
og systematisering av tegningene. Etter
endt prosjekt står vi derimot igjen med en
håndterbar mengde tegninger. For Framnæs
Mek. Verksteds del vil det si at 10 % av rundt
20 000 tegninger er bevart.

VERKTØY FOR BEGRENSNING – BEVARINGSKRITERIER
Metodemessig har prosjektene vært gjennomført over samme lest. På bakgrunn av verftenes
egen historie har Vestfoldarkivet vurdert
hvilke skip hvis tegninger skal bevares i sin
helhet, og i hvilke tilfeller det har vært tilstrekkelig å bevare noen hovedtegninger.
Bevaringskriteriene har blitt utviklet ved
hjelp av andre aktører med erfaring fra
verftsindustriarkiver, samt gjennom innspill
fra ressursgruppen. Gjennomgangen av
verftsindustriarkivenes tegninger har vært
svært tidkrevende; hver eneste tegning
er vurdert opp mot bevaringskriteriene.
Deretter er tegningene pakket og klargjort
for registrering i Asta.
Uten hjelp fra ansatte med spesialkompetanse på skipskonstruksjon og god kjennskap
til verftenes produksjon hadde det vært
umulig å få en slik høy kvalitet på ordningen
av tegningsarkivet. Ressursgruppen, som
har bestått av tidligere ansatte ved verftenes

tegningskontorer, har vært sentrale bidragsytere i prosjektene.

JAHRES KJEMISKE FABRIKKER – MYE KJEMI OG
TEKNISKE BEGREPER
Å systematisere næringslivsarkiver kan være
krevende. Hvert enkelt arkiv er unikt og
rommer så å si alltid et ukjent fagområde.
Følgelig må man sette seg inn i et nytt fagfelt så godt man kan, bruke tid på å lese
notater, korrespondanse, møtereferater og
årsmeldinger m.m. Man må prøve å få et så
godt overblikk som mulig over bedriftens
utvikling over tid og hente inn informasjon
fra bøker og nett.
Alternativt kan man samarbeide med tidligere ansatte, slik Vestfoldarkivet også har
gjort det med ordningen av arkivet etter
Jahres kjemiske fabrikker i Sandefjord. Fire
høyst oppegående pensjonister arbeidet en
dag i uka i godt og vel to og et halvt år, og
med seg hadde de mange års erfaring og
kompetanse på eget fagfelt. Kunnskap som
har vært svært nyttig for å kunne systematisere arkivmaterialet på en god og effektiv
måte. Vestfoldarkivet har hatt det arkivfaglige ansvaret underveis.

BRED OG VIKTIG KOMPETANSE
Ressursgruppen kjenner nemlig kundene,
konkurrentene, organisasjonen og produktene. Og de har arbeidet i timevis med å
identifisere personer og begivenheter på
fotografiene. Kompetanse og ikke minst god
husk har vært en stor styrke i arbeidet med
å få orden på arkivet. Det var en fordel at

BEDRIFTSLOGO:
Jahres kjemiske fabrikker
(JaKeFa).

RESSURSGRUPPEN FRA JAHRE FABRIKKER:
Samarbeidet med ressursgruppene har vært berikende. Fra venstre: Svend Erik Svendsen,
Kåre Tornås, arkivar Marit Slyngstad, Vestfoldakivet, Hjalmar Sääv og Tore Gjone Møller.

”Å systematisere næringslivsarkiver kan være krevende.
ressursgruppens fire personer dekket ulike
fagområder. Til sammen kunne vi høste
kunnskap om blant annet produktutvikling
og laboratoriearbeid, drift av de store anleggene og konstruksjon og teknisk tegning.
Dessuten hadde de god oversikt over så vel
realiserte som ikke-realiserte prosjekter.

Bedriftsområdet Jahres fabrikker i Sandefjord.
1963. Ukjent fotograf.

VÆR RAUSE MED GODE HJELPERE
Å bruke frivillige er en berikelse på arbeidsplassen. Fordypning og deling av kunnskap
gir et godt resultat. Som arkivinstitusjon
er det imidlertid viktig at vi tar vel imot
våre medarbeidere utenfra. De stiller opp
og tilbyr sin fagkompetanse gratis, da må
vi til gjengjeld sørge for at de trives. Se til
at de blir en del av arbeidsfellesskapet. Og
det er hos oss en selvfølge at vi markerer
hvert halvår med snitter, kake og blomster
som takk for sesongens innsats.
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DE FRIVILLIGE
ARKIVDETEKTIVENE PÅ KUBEN

FRIVILLIGE I ARBEID: «Arkivdetektivene» Sonja Krüger, Trine Conradi og Turid Taraldsen i gang med å lete frem aktørhistorikk på KUBENs lesesal.
Fotograf: Yngve Schulstad Kristensen

Norge er verdensledende innen frivillig arbeid, og den norske dugnadsånden har også
funnet veien til arkivinstitusjonene. På Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN i Arendal
har frivillige med interesse for lokalhistorie begynt å bidra som arkivdetektiver.

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

D

e senere årene har flere stortingsmeldinger påpekt at
frivillig arbeid er viktig både for enkeltmennesker og
for det norske samfunnet.

AKTØRDUGNAD
Museums- og arkivlaget var positive til et samarbeid, og våren
2019 startet KUBEN opp med aktørdugnad annenhver tirsdag.
De som ønsket, kunne møte opp på KUBEN for å få tildelt oppgaver, studere arkiver, få skrivehjelp og opplæring i nyttige digitale
hjelpemidler. Også personer uten tilknytning til museums- og
arkivlaget var velkomne på samlingene. Dugnadssamlingene var
ment som en kombinasjon av sosialt samvær og arkivarbeid. De
mest dedikerte deltakerne tok med seg arbeidet hjem for å fortsette skrivearbeidet der, og enkelte dukket også opp på lesesalen
utenom samlingene for å grave mer.

FRIVILLIGHET I FOKUS
I 2018 kom det en egen stortingsmelding om frivillighet, Meld.
St. 10 (2018–2019). Frivillighet nevnes også i arkivutredningen
NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø. Ifølge denne har Arkivverket
blant annet formulert en «policy for frivillighet» hvor målet er å
jobbe sammen med enkeltpersoner, grupper og foreninger for å gi
bedre tjenester til alle. Arkivverket anslår at over 500 personer er
involvert i en eller annen form for frivillig arbeid for Arkivverket.
Også andre arkivinstitusjoner får hjelp av frivillige. Dette kan
være i form av veiledning av slektsforskere, transkribering av
kilder og digitalisering av arkivprotokoller.

Aktørdugnaden har vært et vinn-vinn-prosjekt. KUBEN har
fått god hjelp med aktørbeskrivelsene. Alle bidrag blir nøye
gjennomgått av arkivarer ved KUBEN før de publiseres på
Arkivportalen. Samtidig har det vært veldig fint å bli bedre kjent
med våre venner i museums- og arkivlaget samt de andre deltakerne. Dugnadssamlingene har også bidratt til en økning i
antall lesesalsbesøk. For KUBEN har prosjektet vært så vellykket
at det blir videreført utover høsten 2019.

VENNEFORENING OG SAMARBEID
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN i Arendal har lenge
hatt et ønske om å få til prosjekter med frivillige. Men det var
først etter at venneforeningen, Aust-Agder Museums- og Arkivlag,
tok kontakt, at ballen begynte å rulle. Foreningen, som i stor
grad består av pensjonister, ønsket å bidra på en eller annen
måte. Henvendelsen kom samtidig med at arkivavdelingen holdt
på med et internt prosjekt knyttet til arkiv- og aktørbeskrivelse
for privatarkiv. I 2018 ble KUBEN tildelt arkivutviklingsmidler
fra Arkivverket til prosjektet «Hvem har skapt privatarkivene».
Prosjektet hadde til hensikt å skrive og tilgjengeliggjøre mer
aktørinformasjon på Arkivportalen.

NYTTIG OG GØY
Det mest gledelige med aktørdugnaden er likevel at arkivene blir
brukt, og at dugnadsgjengen føler at de får noe igjen for arbeidet
de legger ned. En viktig lærdom for oss er at de frivillige ikke
gjør dette for vår del, men av egeninteresse og fordi de synes det
er gøy. Vår oppgave er å legge til rette, i tillegg til å samle inn
og kvalitetssikre bidragene.

KUBEN har de seneste årene lagt ned mye arbeid for å tilgjengeliggjøre arkivkataloger fra om lag 1700 privatarkiver på Arkivportalen. Det har imidlertid ikke blitt tid til å beskrive hvem som
har skapt dem, og om lag 1000 private arkivskapere manglet
aktørinformasjon i form av en enkel historikk samt ytterår. I
prosjektet ble det etter hvert klart at oppgaven med å innhente
informasjon om arkivskapere, samt skrive aktørinformasjon,
var en meget tid- og ressurskrevende oppgave. Kunne løsningen
ligge i et samarbeid med Aust-Agder Museums- og Arkivlag?

Et annet prosjekt som allerede er på trappene, er et samarbeid
med organisasjonen Slekt og Data Aust-Agder. Her skal frivillige
bidra med informasjon knyttet til en stor portrettsamling som det
er planer om å digitalisere på KUBEN. Forhåpentligvis blir det
flere prosjekter med bruk av frivillige i tiden fremover.

SAMMEN: Kenneth Skorstad i gang med å finne informasjon om et arkiv som mangler aktørhistorikk. Kenneth oppgir at det er interessen for lokalhistorie som
hovedgrunnen til at han meldte seg som frivillig til prosjektet. Fotograf: Yngve Schulstad Kristensen
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DIGITALT DEPOT

FOR PRIVATARKIV

Digitalt skapte foreningsarkiv byr på depotmessige utfordringer, men også muligheter. I Aust-Agder museum og arkivs
(AAma) pilotprosjekt for digitale privatarkiv var målet å løse utfordringene som ligger i langtidsbevaring, men samtidig
utnytte mulighetene som ligger i tilgjengeliggjøring av digitale dokumenter.

TEKST: EGIL BLOMSØ, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV, AVD. KUBEN

DIGITALT DEPOT: Aust-Agder museum og arkiv har valgt det OAIS-baserte depotprogrammet Archivematica til langtidsbevaring av digitale filer.

D
”Målet med prosjektet var å etablere standardbaserte

systemer og rutiner som ikke bare ville sikre det digitale
materialet i et langtidsperspektiv, men som også ga
muligheter for publisering på internett.

isketter, CD-ROM-plater og minnepenner følger
ofte med som nissen på lasset ved avleveringer
fra private arkivskapere. Slikt materiale blir
gjerne kassert under ordningsprosessen, eller
i beste fall arkivert og registrert sammen med
papirdokumentene.

Målet med prosjektet, som er støttet med prosjektmidler fra Arkivverket, var å etablere standardbaserte systemer og rutiner som
ikke bare ville sikre det digitale materialet i et langtidsperspektiv,
men som også ga muligheter for publisering på internett. Vi har
valgt det OAIS-baserte depotprogrammet Archivematica som
basis for vårt digitale depot.

FILER OG MAPPER
I dag har de færreste lag og foreninger et fullverdig papirarkiv.
Arkivet består gjerne av filer i en mappestruktur, lagret på en PC
eller i en skytjeneste. Depotinstitusjonene må derfor belage seg
på at avleveringer fra private arkivskapere i stadig større grad vil
være på digitale medier. Disse har imidlertid begrenset levetid,
og filformatene kan etter hvert bli utdatert. Hvis det ikke blir
gjort noe aktivt for å ta vare på informasjonen, vil den derfor gå
tapt innen relativt kort tid.

ARCHIVEMATICA OG ATOM
Programmet kan generere en arkivpakke, en såkalt AIP, fra nær
sagt hvilket som helst fil-/mappearkiv. Archivematica kan også
generere en «visningspakke», en såkalt DIP, og laste denne
direkte opp på en nettportal, i vårt tilfelle AtoM (Accsess to
Memory). Dette er en publiseringsportal som brukes av mange
ABM-institusjoner internasjonalt.
Installering og oppsett av Archivematica er relativt kompetansekrevende. Etter først å ha testet systemet lokalt fant vi det best vi
å outsource jobben. Det svenske firmaet ArkivIT fikk satt opp
Archivematica for oss i en skyløsning, og ga oss også innføring
i bruk av systemet.

LILLESAND SEILFORENING SOM CASE
Da AAma mottok en avlevering fra Lillesand Seilforening i 2016,
fulgte en minnepenn med på lasset. Denne viste seg blant annet
å inneholde foreningens styreprotokoll, som ikke fantes i papirversjon, samt et omfattende fotomateriale. Vi bestemte oss for å
bruke dette som case i prosjektet Digitalt depot for privatarkiv (DDP).

Det digitale arkivet etter Lillesand Seilforening ble lagt ut på
atom.aama.no i september. Flere digitalt skapte foreningsarkiv
vil snart følge.
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NIKITA OG NOARK 5
TJENESTEGRENSESNITT
– EN NY MÅTE Å TENKE ARKIVERING PÅ

Nikita Noark 5-kjerne er et fri programvare-prosjekt som tar i bruk Arkivverkets
spesifikasjon for Noark 5 tjenestegrensesnitt, og tilbyr et maskinlesbart
grensesnitt (arkiv-API) for datasystemer som trenger å arkivere
dokumenter og informasjon.

I

TEKST: THOMAS SØDRING (OSLOMET) OG PETTER REINHOLDTSEN (FORENINGEN NUUG)

tillegg tilbyr Nikita et nettleserbasert brukergrensesnitt for brukere av arkivet. Dette brukergrensesnittet benytter det maskinlesbare grensesnittet.
Noark 5 tjenestegrensesnitt er en ny måte å tenke
arkivering på, for her har man konsentrert seg
om automatisering og maskinell behandling av
arkivmateriale, i stedet for brukergrensesnitt. En
kan tenke på tjenestegrensesnittet som et arkiv
uten brukergrensesnitt, der flere aktører kan koble
til ulike brukergrensesnitt, tilpasset ulike behov.

som er vanskelig å bryte ut av. Dårlige valg i dag kan ha uante
kostander på sikt.
I Nikita-prosjektet har vi kun jobbet opp mot Noark 5 tjenestegrensesnittet. Det har gått en god del ressurser med til å sette
seg inn i spesifikasjonene og ta det i bruk, spesielt på grunn av
uklarheter i spesifikasjonene. Hvis vi måtte gjøre det samme for
alle versjoner og varianter av de forskjellige tjenestegrensesnittene,
ville det blitt svært dyrt.

Historisk sett har Noark gjort en god jobb med overgangen fra
papir til digital saksbehandling, men det har kommet til kort på
andre områder. Den teknologiske utviklingen har brakt oss så
langt at vi kan og skal forvente langt mer av en arkivkjerne enn
før, men det offentlige er ofte nølende når det gjelder nytenking.
For lengst skulle begreper som samvirke mellom datasystemer,
metadata, prosess og tjenestegrensesnitt (API) vært dominerende
når systemer kjøpes inn. Dessverre er det slik at ikke alle ønsker
samvirke mellom datasystemer velkommen, og det kan oppleves
trygt å kjøpe svarte bokser der man slipper å ta stilling til hvordan
man skal få flere systemer til å virke sammen. Men IT-arkitektur
er et begrep arkivfolk også begynner å ta på alvor.

”Den teknologiske utviklingen har brakt oss
så langt at vi kan og skal forvente langt mer
fra en arkivkjerne enn før.

ODATA
For deg som arkivar er digitalisering og systemer som skal virke
sammen, en del av den nye hverdagen. Du har kanskje blitt
skånet for det ved å kjøpe svarte bokser, men du risikerer at du
gjør deg selv en bjørnetjeneste. Det kan oppleves som kjedelig å
fortelle kolleger at du skal sette deg inn i et tjenestegrensesnitt,
men dette er faktisk spennende.

BILLIGERE KOBLING MOT ARKIV
Slike systemer for å organisere metadata bør ha nettbaserte
tjenestegrensesnitt der brukergrensesnittet er tydelig adskilt fra
bakenforliggende system. Det er mange rapporter som snakker om
å bryte ned siloer i forvaltningen. Standardiserte tjenestegrensesnitt er det viktigste virkemiddelet mot datasiloer og legger til
rette for økt samvirke mellom systemer. Et standardisert tjenestegrensesnitt er et viktig middel for å få systemer til å samhandle,
for det sikrer at ulike produsenters systemer kan snakke sammen.
Samfunnet fungerer ikke uten standardisering. Vi har alle samme
strømstyrke og kontakter i veggene og kjører alle på høyre side.
Det er i en slik sammenheng prosjektet Noark 5 tjenestegrensesnitt er viktig. Hvis alle leverandører av arkivsystemer forholdt
seg til et standardisert tjenestegrensesnitt, kunne kostnadene for
arkivering reduseres.

Tjenestegrensesnittet er på en måte blitt levende, og det er spesielt
ett begrep du bør merke deg: OData. Det viste seg svært nyttig
å trekke inn deler av OData-standarden som en måte å filtrere
entitetsøk i et arkivsystem på. Følgende eksempel er en ODataspørring det går an å sende inn til en standardisert arkivkjerne:
.../sakarkiv/journalpost?filter=contains(tittel, ’nabovarsel’)
Spørringen over vil hente en liste over alle dine journalposter
der tittelen til journalposten inneholder ordet ‘nabovarsel’. Alle
leverandører som implementerer tjenestegrensesnittet, vil måtte
tilby dette. Det betyr at hvis du lærer dette språket for ett system,
vil det være gjeldende for alle. Dette er egentlig en nye måte å søke
i arkivdatabasen på, og det vil være svært nyttig. For eksempel
kan søk i tjenestegrensesnittet antagelig brukes til å hente ut
offentlig postjournal. I arkivverden pleier vi å like teknologi som
er menneskelesbar, for da vet vi at det er enkelt og nyttig! OData
er også viktig fordi det kan bli en ny måte å svare innsynsforespørsler på i tråd med offentlighetsloven § 9, der retten til
å kreve innsyn i sammenstilling fra databaser er nedfelt. I dag
ser vi forvaltningsorganer som avviser slike krav fordi det «ikke
kan gjøres med enkle framgangsmåter». Bruken av OData i
tjenestegrensesnittet, sammen med maskinlesbare markeringsformater, kan være et viktig bidrag til å åpne arkivene i tråd med
prinsippene om en åpen og transparent forvaltning.

Tenk deg en kommune som ønsker et fagsystem integrert med
arkivløsningen din. I dag må fagsystemleverandøren kjenne til og
tilpasse seg den spesifikke versjonen og varianten av arkivløsningen
du har. Hvis vi antar at alle leverandører av arkivkjerner har
solgt inn enten SOAP eller REST-grensesnitt til kunder de siste
10 årene, og at det har kommet nye versjoner av grensesnittet
innimellom, gir det veldig mange forskjellige tjenestegrensesnitt
en fagsystemleverandør må forholde seg til. Med 12 leverandører
og kvartalsvise oppdateringer kan det potensielt bli 96 ulike
varianter hvert eneste år. Det sier seg selv at det blir dyrt, og verre
skal det bli. Hvis du senere ønsker å bytte ut arkivsystemet med
et annet, er du avhengig av å få alle integrasjonene dine laget på
nytt. Dette kan gjøre at du velger å forbli hos en dårlig leverandør framfor å skaffe et nytt system, fordi det blir for vanskelig
og dyrt å bytte. Dermed etableres det små monopolsituasjoner
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og utviklet i full åpenhet, men Nikita er ikke noe du kan kjøpe.
Nikita er først og fremst et verktøy laget for å fremme forskning
på arkivfeltet. Systemer som virker sammen, har alltid vært det
vi er mest interessert i, og vil fortsette å være det fremover. Det
brukes som undervisningsverktøy der studentene ved OsloMet
lærer om administrativt oppsett, saksbehandling, uttrekk og
samvirkende datasystemer. Det brukes også som forskningsobjekt
der vi ser på import av dokumentsamlinger, bruk av blokkjede og
andre nyskapende måter å tenke arkiv på. Det er greit om andre
tar Nikita og pakker det for å selge det som produkt.

ENTYDIG OG KLAR STANDARD SIKRER SAMVIRKE
Standardisering er viktig fordi det kan sikre samvirke. Men den
effekten kommer kun hvis standardiseringen sikrer at alle forstår
standarden på samme måte, det vil si at den er entydig og klar.
En god måte å sikre en entydig og klar spesifikasjon på er ved
å kreve at det skal finnes minst to ulike implementasjoner som
følger spesifikasjonen og som kan snakke sammen, det vil si at de
snakker samme språk, slik IETF krever for alle sine standarder,
før spesifikasjonen anses å være ferdig.
Tilbakemeldinger fra miljøet viser at både leverandører og kunder
har et avslappet forhold til Noark 5 tjenestegrensesnitt, og det er
så langt kun Evry som har vist offentlig at de har en implementasjon av tjenestegrensesnittet. For å redusere kostnadene for
samvirkende datasystemer betraktelig må alle leverandører ha
sine egne implementasjoner av tjenestegrensesnittet, og disse må
oppføre seg likt og i tråd med det som er beskrevet i spesifikasjonen.
Det er her fri programvare spiller en viktig rolle. Med en uklar
standard blir det som en polsk riksdag, der ingenting fungerer.
Nikita er en fri programvareimplementasjon av tjenestegrensesnittet og kan fungere som teknisk referanse, slik at leverandører
enklere kan se og forstå hvordan standarden skal tolkes. Vi har i
Nikita-prosjektet erfart å ende opp med vidt forskjellige tolkninger

NIKITA: Skjermbilde fra nettsidegrensesnittet til Nikita.

Forvaltningsorganer med sterke drifts- og utviklingsmiljøer kan
også se på Nikita og utforske hva som er mulig. Dette kan de gjøre
uten å måtte betale for bruksrettigheter eller tilgang til konsulenter. Men arkivering blir ikke gratis på grunn av Nikita. Det
trengs fortsatt folk med kompetanse og tid til å ta i bruk Nikita.
Nikita har nylig kommet med en ny utgave, den sjette i rekken.
Systemet er ikke ferdig, mest på grunn av at API-spesifikasjonen
for Noark 5 tjenestegrensesnitt ikke er ferdig, men allerede i dag
kan en bruke Nikita som arkiv.

IMPORT OG EKSPORT AV DEPONI-XML
Vi har laget eksempelsystem for å importere data fra deponi-XML
og slik gjøre eksisterende arkivdata tilgjengelig via et API. Vi
har også laget en testklient som importerer e-post inn i arkivet,
med vedlegg, der e-postenes trådinformasjon brukes til å legge
e-posttråder i samme arkivmappe. En annen testklient henter
e-post ut av en arkivmappe på mbox-format, slik at en vanlig
e-postklient kan brukes til å lese gjennom og svare på e-postene
i en arkivmappe.

”OData er også viktig fordi det kan bli en ny

måte å svare innsynsforespørsler på i tråd med
offentlighetsloven § 9.

De som vil ta en titt på Nikita, kan besøke nikita.oslomet.no og
logge inn med brukernavn «admin@example.com» og passord
«password». Dette gir tilgang til det forenklede brukergrensesnittet som brukes til undervisning. De som heller vil ta en titt
under panseret, kan besøke nikita.oslomet.no/browse.html og der se
hvordan API-et fungerer mer i detalj. Innloggingsdetaljer her
er det samme som for brukergrensesnittet.

når prosjektmedlemmene leser spesifikasjonsteksten, en effekt av
uklare spesifikasjoner. Men Nikita-prosjektet har også utviklet et
test-program som sjekker om et tjenestegrensesnitt er i samsvar
med standarden, og prosjektet bruker stadig dette programmet
for å sikre at endringer og forbedringer fungerer.

TEST FREMTIDEN MED NIKITA
Fremover konsentrerer vi oss om forbedring av spesifikasjonen
Noark 5 tjenestegrensesnitt. De som skrev tjenestegrensesnittet,
gjorde et interessant og framtidsrettet grep: De skilte sak fra
arkiv. Tjenestegrensesnittet består av flere «pakker», der noen er
grunnleggende, mens andre bygger på de grunnleggende pakkene. Pakkene som er beskrevet så langt, heter «arkivstruktur»,
«sakarkiv», «administrasjon», «loggogsporing» og «moeter».
Etter hvert håper vi å utforske prosess- og metadatabeskrivelser
til flere fagområder og bidra til at tjenestegrensesnittet kan legge
til f lere pakker som «byggarkiv», «barnevern», «personal»,
«barnehage», der arkivfaglig metadata- og dokumentasjonsbehov
er kartlagt og standardisert.

Egenerklæringsskjemaenes dager kan være talte! Snart vil du
selv kunne teste hver oppdatering av arkivsystemet med en
uavhengig sjekk.

FRI PROGRAMVARE SIKRER INNSYN OG KONTROLL
Fri programvare representerer en demokratisering av kunnskap der tolknings- og innlåsingsmakt flyttes fra leverandør til
allmenheten. Med fri programvare har du en litt annerledes
verdikjede, der selve produktet ikke holdes hemmelig for å tjene
penger, slik en gjør med proprietær programvare og skytjenester,
men du kan tjene penger på andre deler av verdikjeden. Med
fri programvare kan samfunnet betale for å videreutvikle nyttig
fellesfunksjonalitet. Nikita er en fri programvareimplementasjon
av tjenestegrensesnittet og kan fungere som en referanseimplementasjon dersom det er ønskelig. Alle har lik tilgang til koden,
og det koster ingenting å ta den i bruk og utforske den.

Nikita utvikles av en liten prosjektgruppe, og vi er alltid interessert
i å bli flere. Hvis en åpen, fri og standardisert tilnærming til
arkivering høres interessant ut, kan du bli med oss på veien videre.

ARIVSTRUKTUR: UML-utsnitt (Unified Modelling Language) for mappe fra spesifikasjonen.

Nikita-prosjektet ønsker tjenestegrensesnittet velkommen og stiller
veldig gjerne opp i diskusjoner om tolkning av tjenestegrensesnittet. Nikita er bygget på moderne programmeringsrammeverk
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ARKIVFORBUNDETS SIDE

ARKIVENE MOT
FALSKE NYHETER
OG MAKTOVERGREP

P

ressen, den «fjerde statsmakt», skal være en motmakt og avdekke maktmisbruk
og kritikkverdige forhold. Men klarer pressen dette i dag, med korte tidsfrister
og i en digital tidsalder der alle overøses av informasjon?

Ditt digitale fundament
Gode digitale publikumstjenester, rask saksbehandling og enkel gjenfinning
av informasjon krever et strukturert arkiv. Med WebSak kan du tilby ulike
brukergrupper rask, enkel og sikker tilgang til informasjon. Vi har solid
fagkompetanse og hjelper deg gjerne i ditt digitaliseringsarbeid.

Spørsmålet som også må stilles, er om de som har makt i det offentlige, bevisst
unnlater å dokumentere og ta vare på vesentlig dokumentasjon fordi de vet at det
blir vanskelig for pressen eller andre å sjekke om alt gikk riktig for seg.

Det er krevende å slå i bordet med arkiveringsrutiner og prosedyrer for behandling av innsynskrav
i en travel hverdag, der mange opplever å bli overlesset med oppgaver. Derfor er det viktig å ha
gode systemer som ikke gjør at en for stor del av tiden må gå til å arkivere dokumentasjonen.
I KS’ håndbok i antikorrupsjon, utarbeidet i fellesskap med Transparency International Norge,
står det at det skal være et rødt flagg når kontakt mellom interessenter og kommunene ikke skrives
ned og arkiveres. Det er også avgjørende at vurderinger som blir gjort i anbudsprosesser, blir
dokumentert, og at det er åpenhet om kommunikasjon mellom kjøper og tjenestetilbyder.
Kommunal rapport har avdekket at det i flere kommuner utføres handel for hundretalls millioner kroner uten at det foregår anbud. Det er ofte vanskelig å finne ut hvilke vurderinger som er
gjort i kommunen, og hvorfor en har fortsatt å benytte noen private selskaper til ulike tjenester.
I NRK og Dagbladet har vi det siste året sett flere eksempler på hva som skjer når folk vil ha
tilgang til sine skolepapirer, men oppdager at dokumentene ikke lenger finnes. Da kan de ikke
dokumentere den uretten de mener ble begått mot dem, for eksempel i mobbesaker.
Fremover må kommunene jobbe for at viktige prosesser blir tatt vare på, slik at innbyggerne kan
være trygge på at beslutninger blir tatt på et så godt grunnlag som mulig, og at saksbehandlere
gjør vurderinger ut fra hva som er best for innbyggerne, ikke ut fra egeninteresser. Vi trenger også
at kommunene tar vare på vesentlig rettighetsdokumentasjon, slik at de som har opplevd urett,
ikke nok en gang opplever et maktmisbruk fra de som burde være de fremste til å beskytte dem.

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet
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For mer informasjon: acos.no
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TEKST: ANN-HELEN M. FINNESAND OG MARIA AANO REME, STAVANGER BYARKIV

I

2016 fikk Stavanger kommune et
felles sak- og arkivsystem. Public
360 er, til tross for det noe forvirrende navnet, et sikkert system for
langtidsbevaring av dokumenter og
fullstendig saksbehandling.

Overgangen til fullelektronisk arkiv i
Stavanger kommune var viktig. Mange
virksomheter arkiverte på papir i arkivskap, mens andre brukte eldre elektroniske
arkivsystemer – nå skulle alle få én felles
arkivtjeneste, med like rutiner. Kommunen
hadde vedtatt at alle skulle ta digitale førstevalg, og mer digitalt enn Public 360 kunne
det vel ikke bli?

OPPVEKST I ARKIVET
Public Oppvekst ble skrudd på i juni 2019. For første gang er arkivtjenesten
i en kommune initiativtaker til, premissleverandør og utvikler av et
system som kommer til å berøre over 60 000 mennesker.

BARNE- OG ELEVMAPPER
Kommunens emnearkiver og personalarkiver fikk adresse Public 360, men byarkivet ønsket også å ta inn elevmappene
i skole og barnemappene i barnehager fra
starten av. Det er stor variasjon i hvordan
disse mappene arkiveres fra virksomhet
til virksomhet. Store mengder arkiver er
lagret utrygt på filkataloger, minnepenner,
i ulovlige skyløsninger eller usikrede rom,
og mange ansatte oppfattet disse unike
dokumentene som «sine» i stedet for barnets.
Men ønsket måtte legges på is. Selv om
Public 360 ble godkjent av Riksarkivet,
rådmannen og jurister i oppvekstområdet,
ble det likevel vedtatt at slik dokumentasjon
måtte vurderes videre. Og her møtte vi den
første veggen. På grunn av de uklare rådene fra Datatilsynet kom kommunen med
krav om at slik dokumentasjon måtte være
i sikker sone. Og den versjonen vi hadde
av P360, hadde ikke funksjonalitet for det.
Public Oppvekst – Et komplett barnearkiv
Vi kunne ikke ta barne- og elevmappene
inn i Public 360, men det var utenkelig å
beholde dagens ustandardiserte rutiner.
Dokumentasjon er altfor viktig til at vi kan
la det være opp til tilfeldighetene hvordan
de blir behandlet og lagret. Byarkivet fortsatte derfor digitaliseringsprosjektet for
kommunen og satte i gang prosjekt Public
Oppvekst høsten 2016. Mulighetene var
mildt sagt mangfoldige.
Første krav i bestillingen til leverandør Tieto
var mulighet for sikker sone. Men vi ville
ha et system som ikke bare tjente arkivet.
Brukeren måtte være i sentrum – lærerne og

barnehagene. Det er erfaringsmessig bare
da systemer faktisk blir brukt og prioritert.
Vi fikk tidlig en ekstra motivasjon, for før
prosjektet gikk ordentlig i gang, kontaktet
PPT oss med et uavhengig problem. Deres
fagsystem fra 19-pil-og-bue var i ferd med
å dø, og de ønsket veiledning angående anskaffelse av et nytt. Det er en klar sammenheng mellom innholdet i PPTs mapper og
innholdet i barne- og elevmappene, og PPT
ble nysgjerrige på Public Oppvekst. De gav
oss muligheten til å utvide prosjektet med
en framoverlent holdning, og valgte å vente
med å bytte ut fagsystem til Oppvekst var
klart høsten 2017 eller våren 2018.

”framEngjennom
siste skatt vi håper å grave
prosjektet, er digital
opplysning. Gjennom arbeidet
med utvikling av egenlæring,
e-læring og en optimalisert
brukerstøtte har vi skapt et helt
nytt apparat innad i arkivtjenesten,
som leverer oppdaterte tjenester
til svært mange mennesker.

Inkluderingen av PPT gav oss en mulighet
til å få et komplett barnearkiv, fra søknad
om barnehageplass til grunnskolen slutter
i 10. trinn. I tillegg ville arkivet inkludere
mappene til en del voksne klienter og elever
ved videregående skoler.
I samarbeid med PPT laget vi modulen
de trengte for å jobbe i samme system som
skoler og barnehager. Ressurssenteret for
styrket barnehagetilbud kom også inn via
fagstaben til barnehagene. Nå var de fire:
PPT, Ressurssenteret og alle barnehagene
og skolene i Stavanger kommune, henholdsvis 42 og 55 egne virksomheter.

SKJÆR I SJØEN
Men store prosjekter har en tendens til å
møte et par hindringer på veien. I dette
prosjektet sto de i kø, og køkultur hadde
de ikke mye av heller.
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Vi satte ned en styringsgruppe og en prosjektgruppe der leverandøren jevnlig var
med for å diskutere behov og oppgaver
som systemet måtte takle. Første hindring
møtte vi allerede her, for det tok lengre tid
enn antatt å forklare behovene våre for
leverandøren. Det var ikke nok med en
Rett i mappa-tankegang – her trengte vi
både tilgangsgrupper, integrasjoner med
fagsystemer (IST), kobling inn i og ut fra
sikker sone, automatisering av skjema og
speiling til Public 360 og offentlig journal
(GI-integrasjonen).
Neste hindring ble åpenbar. Systemet skulle
jo være lett å bruke, men sikre soner og enkelhet er som olje og vann. Kravet om sikker
sone medførte en hel del problemer som
mange kanskje i dag ser på som unødvendige. Lærerne skulle få opp det de faktisk
trenger, på skrivebordet sitt, ikke en haug
med irrelevante tekniske muligheter. Hvordan kunne vi få det til og samtidig imøtekomme kravene i sikker sone?
Skolenes plutselige innføring av ChromeBook gav oss også en støkk, siden disse baserer
seg på det motsatte av sikker sone; skylagring.
Vi måtte brette opp ermene og få til både
fjernstyring og tilknytning, noe vi greide,
selv om det førte til at prosjektet ble forsinket.
Ny startdato: senhøsten 2018.
I løpet av prosjektperioden ble det mer
og mer problematisk å få klare datoer fra
leverandøren. Det førte til ganske mange
frustrerte Skype-møter. De mente at dette lå
i prosjektets natur. Leverandørens ressursmangel ble videre forverret på grunn av
Norges fellesprosjekt om kommunesammenslåinger i 2020 – alle kundene deres måtte
plutselig ha hjelp samtidig.
En ny utfordring dukket opp våren 2018.
I Stavanger er omtrent halvparten av barnehagene private, og vi etterstreber likebehandling selv om private institusjoner ikke
er underlagt samme strenge lovkrav som
det offentlige. Da Ressurssenter for styrket
barnehagetilbud informerte oss om at de gir
like tjenester til kommunale og private barnehager, ble dette mer enn en prinsippsak.
Hvis de ikke fikk tilgang til systemet også
ute i de private barnehagene, så måtte de
begynne med papirrutiner igjen. Byarkivet
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driver ikke med regresjon, så vi måtte legge
til rette for slike tilganger i Public Oppvekst.
Det førte til enda en forsinkelse.

JEG FANT, JEG FANT
Men på den lange veien fant vi også mange
uventede skatter:
• Robotisering
Et massivt system med over 60 000 involverte genererer mange saker og dokumenter, noe som betyr mer arbeid i arkivet.
Derfor satset vi tungt på å gjøre mange av
disse oppgavene robotiserte. Byarkivet er
nå blant de første i kommune-Norge som
anvender denne typen teknologi. (La oss
håpe det blir Wall-E og ikke Hal 2000 vi
møter om noen år).
• Automatisering
Vi hadde begynt å gjøre endringer iht.
GDPR allerede høsten 2017, og oppdaget
at skjemaene som virksomhetene bruker i
sine fagfelt, ikke alltid oppfylte kravene om
personvern. Vi gikk noen runder med skjemaleverandøren Procom, og skjemaene som
inneholder personsensitive opplysninger,
er nå i henhold til alle krav på grunn av
Public Oppvekst.
• Kommunikasjon
Samhandlingen mellom IT-avdelingen og
leverandører er den viktigste forutsetningen
for å lage nye systemer som virker. Men de
kommuniserer ikke alltid like godt med
hverandre. IT er på jobb i kommunens
kjernetid, mens leverandøren jobber mer
sporadisk og har en time til rådighet nå og
da, uten at IT nødvendigvis er tilgjengelig i den andre enden. Public Oppvekst
har ført til at disse to, etter et par år med
misforståelser og ad hoc-løsninger, endelig
forstår hverandres behov.
• Likebehandling
Et felles system fører selvfølgelig til store fordeler som digitalisering, bedre samhandling
og dokumentflyt, gjenbruk av data og enklere gjenfinning. Men standardiserte forløp i
et felles system sikrer også likebehandling.
Når alle følger samme spilleregler, blir det
mer rettferdig enn når hver virksomhet
bestemmer hver for seg. Public Oppvekst
betyr slutten for hjemmesnekrede rutiner.

LÆRERENS SKRIVEBORD: Lærerskrivebordet gir oversikt over alle elevene hver lærer har ansvar for.

DIGITAL OMSTILLING
En siste skatt vi håper å grave fram gjennom
prosjektet, er digital opplysning. Gjennom
arbeidet med utvikling av egenlæring,
e-læring og en optimalisert brukerstøtte har
vi skapt et helt nytt apparat innad i arkivtjenesten, som leverer oppdaterte tjenester
til svært mange mennesker. Hvis de ansatte
i virksomhetene bruker mulighetene som
Public Oppvekst gir dem, gjennom kursdeltagelse, egenlæring og ikke minst
endringsvilje, vil alle få en smidigere og
sikrere arbeidshverdag.
Det krever mer enn å bare skru av og på
maskinen hver dag. Det krever at de ansatte
ønsker å bruke alle verktøyene i verktøykassen sin, at de greier å tenke nytt, for så
å jobbe smart og trygt. Men det er ikke
opp til oss.

HVA HAR VI FÅTT IGJEN?
Public Oppvekst involverer mange mennesker: 2500 brukere av systemet, 16 000
skolebarn, 8000 barnehagebarn og 38 000
foreldrekontakter. Vi regner med at det nye
systemet årlig gir oss rundt 75 000 saker og
250 000 dokumenter. Alt blir samlet på én
plass, og trygt bevart.
Dette g jør jobben med klagesaker og
erstatningssaker mye lettere å saksbehandle
og mye tryggere for personene det gjelder.
Dokumentasjonen vil kunne brukes på tvers
av skoler, barnehager, PPT og aktuelle
fagavdelinger.

NESTE HORISONT
Av alle utviklingsprosjektene som settes i
gang i Norge, viser statistikk fra Gartner at
over 60 % aldri blir gjennomført på grunn
av hindringer som få ressurser og manglende
endringsvilje internt i virksomheter. Vi
kunne ha skrinlagt Public Oppvekst på flere
stadier i prosjektet, men i stedet siktet vi
mot stadig nye horisonter. Og 24. juni 2019
var vi i gang med et system som inneholder
alle de tekniske løsningene vi ønsket, fra
automatiserte skjema til kobling mot
ChromeBook og private barnehager. Ved
utgangen av oktober 2019 vil også alle skoler
og barnehager være koblet på.
I 2019 og 2020 skal vi bruke god tid på
innføringen av systemet, og kurse over 3000
ansatte i skoler og barnehager. Drømmen
er at med tiden vil dokumentasjonen i Oppvekst kunne arves til videregående skoler.
Vi håper også å inkludere andre relevante
virksomhetsområder, som for eksempel
barnevern og skolehelsetjenesten.

ARBEIDSFLATEN: Det første som møter deg når du logger på. Her ligger alle innkommende dokumenter lett tilgjengelig.

Public Oppvekst er ingen hyllevare slik
Public 360 er. Det er nytt for alle involverte,
både arkivet, Tieto og virksomhetene. Det
er ambisiøst og innovativt, i ordets rette
forstand. Og det er bare begynnelsen.

OVERSIKT: Kontaktkortet til en elev eller ekstern kontakt gir oversikt over alle saker som er knyttet til denne.
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TRE OM ARKIV

TRE OM ARKIV
SPURT AV FREDRIK SELLEVOLD, REDAKSJONEN.

1.
Arkivsektoren må bli enda mer synlig, og bli oppfattet som en
viktig aktør for vårt demokrati. Man må få opp forståelsen av at
arkiv er helt avgjørende for å kunne dokumentere vår historie
og våre rettigheter. Arkiv ikke bare et sluttprodukt, men en aktiv
tilrettelegger i informasjons- og dokumentasjonsforvaltningen.
Arkivsektoren må ta større grep om informasjonsflyten og sikre
samfunnsdokumentasjonen uansett medium, samt sikre rettighetsdokumentasjon, som stadig blir mer aktuelt.

1. På hvilke områder er det behov for
nytenkning i norsk arkivsektor?
2. Hva mener du bør være felles strategi
for arkivsektoren i Norge?

ENDRINGER I
ARKIVLANDSKAPET

?

Det bør tas et krafttak for å få digitalisert mest mulig av papirarkivene som allerede er i arkivdepotene. Hvis man ønsker at de
eldre papirarkivene skal bli brukt, må de digitaliseres. Lesesalsbesøkende er en gruppe som stadig blir mindre, da publikum
ønsker informasjon digitalt. Arkivsektoren må få betraktelig mer
tilskudd for å kunne gjøre informasjon tilgjengelig i mye større
grad enn i dag. Sektoren sitter på unik informasjon i dagens
papirarkiver, som i stor grad er vanskelig tilgjengelig. Jeg mener
også at mange av de nyere papirarkivene med fordel kan kastes
etter digitalisering. På den måten kan man begrense noe av
behovet for depotplass for papirarkiver.

LENE-KARI BJERKETVEDT
DAGLIG LEDER, IKA ØSTFOLD

Jeg tror vi må klare å formidle arkivene langs hele linja – fra det
analoge til det digitale, slik at publikum, forskere og eiere klarer
å se linjene i historien vår. Kanskje må vi tenke nytt om hvordan
materialet vårt henger sammen? Hvordan klarer vi å vise fram og
formidle det analoge historiske materialet sammen med det nyere
digitale? Jeg har ikke noe godt svar på det sjøl, men jeg mener
dette er en utfordring og at det er helt avgjørende for å klare å
synliggjøre den samla og varierte rikdommen arkivene rommer.

KARIANNE A. AAM
DAGLIG LEDER, IKA ØST

2.
For at en strategi skal bli et godt og konkret virkemiddel, tror jeg
det er viktig at den ansvarliggjør partene i strategien. Hvem som
skal være parter inn i en felles strategi for arkivsektoren og hva
arkivsektoren består av, må klargjøres. Sånn sett synes jeg det er
vanskelig å si hva jeg mener bør være felles strategi for sektoren.
Om jeg allikevel skulle forsøkt å si noe om det, så mener jeg at
strategien må inneholde klare satsningsområder. Vi trenger
felles strategi på infrastruktur og på samarbeid og utvikling.
Arkivsektoren kan bruke seg av de erfaringene biblioteksektoren
har gjort seg, gjennom sitt arbeid med nasjonal bibliotekstrategi.
Samarbeid og utvikling på tvers av sektorene er gode komponenter
i en anvendelig og konkret arkivstrategi.

1.
Arkivsektoren er ny for meg. Det betyr at jeg ikke har så mange
månedene med erfaring med meg inn i arbeidet. Det jeg har
merket meg, er at arkivinstitusjonene er ulike i størrelse, oppdrag
og organisering. Jeg ser at det i de siste årene har vært prøvd ut
ulike samarbeid mellom for eksempel KAI-institusjoner, Arkivverket og dagarkiv, eller dokumentsentre. Så vidt jeg har skjønt,
er det ikke alltid så enkelt å samarbeide, men jeg mener allikevel
at en så liten sektor tjener på å utvikle nye måter å jobbe sammen
på. Derfor tenker jeg at sektoren skal fortsette å tørre å prøve ut
ulikt samarbeid. Det betyr imidlertid at det fra nasjonalt hold
må legges økonomisk til rette for at sektoren skal kunne prøve ut
ulike samarbeidsformer.

2.
Som en felles strategi bør man satse på Digitalarkivet. Her bør man
samle mest mulig informasjon, og videreutvikle Digitalarkivet til
å bli et stort oppslagsverk tilsvarende Google. Digitalarkivet vil
bli en inngangsport for publikum til å søke informasjon på tvers
av alle sektorer og forvaltningsnivå. Sektoren må samarbeide
enda mer når det gjelder bevaring av digitale arkiver, slik at
man kan få en felles mal og rutine på hvordan dette skal gjøres.
Arkivsektoren i Norge bør bli flinkere til å samarbeide, og ha
noen felles mål. Arkivverket tok initiativ overfor Kommunale
arkivinstitusjoner (KAI) og inviterte til strategisamling i august
i år. Her ble vi enige om at vi skulle bli verdens beste arkivsektor!

CHRISTIAN LUNDVANG
CO-FOUNDER AV DOCUMASTER
1.
Først og fremst bør vi slutte å snakke om saksbehandling som
arkiv, samtidig må vi legge til rette for mer automatisert arkivering. IT- og arkivarkitektur (eller dokumentasjonsforvaltning) må
sees under ett. Dersom man utfører en god prosesskartlegging,
vil arkivering kunne gjøres uten at saksbehandler trenger å tenke
på arkivering. Dette skal skje automatisk.
2.
Å unngå leverandørinnlåsing gjennom økt standardisering og åpne
tjenestegrensesnitt. Dette vil være med på å sikre dokumentasjon
samt øke tilgjengeligheten. Ved økt bruk av skytjenester er det
viktig at kundene sikrer seg tilgang til dataene sine gjennom åpne
og standardiserte tjenestegrensesnitt, slik at de ikke må betale
for egen tilgang til dataene. Å konsumere data bør være gratis.
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SKRÅSPALTEN

ARKHEIONS
EIERE PR 2019

ARKIV I NORDLAND
www.arkivinordland.no

ARKIV TROMS
www.arkivtroms.no

IKA ØST
www.ikaøst.no

TILBAKE

TIL FRAMTIDA
AUST-AGDER MUSEUM
OG ARKIV IKS
www.kubenarendal.no

BERGEN BYARKIV
www.bergen.kommune.no/
byarkivet

DRAMMEN BYARKIV
www.drammen.kommune.no/
byarkivet

FOLLOARKIVET
www.folloarkivet.no

FREDRIKSTAD BYARKIV
www.fredrikstad.kommune.no

FYLKESARKIVET I OPPLAND/
IKA OPPLANDENE
www.farkiv.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

FYLKESARKIVET
I SOGN OG FJORDANE
www.fylkesarkivet.no

HORDALAND FYLKESARKIV
www.hordaland.no

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

STAVANGER BYARKIV
www.stavanger.kommune.no/
byarkivet

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

INTERKOMMUNALT ARKIV
FINNMARK IKS
www.ikaf.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I HORDALAND IKS
www.ikah.no

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/
byarkivet

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

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

I 1988, då eg vart tilsett ved IKA Hordaland,
fekk eg styret med på at vi kunne setje i gang arbeid
med å utvikle arkivplanar i kommunane. Eller rettare
sagt: arkivdanningsplanar, det vil seie planar som kunne
samordne og styre arkivarbeidet. Eg hadde med meg eit
opplegg frå Bergen byarkiv, der dei hadde laga arkivplanar for
mellom anna barnehagane. Tanken om ein felles plan for heile
kommunen var likevel ny, i alle fall i Noreg. Eg presenterte tilbodet
om arkivplanlegging på ei samling for arkivpersonale frå rådmannskontora (arkivleiarar fanst ikkje den gongen). To kommunar melde seg:
Vaksdal og Sveio.
På denne tida var kommunalforvaltninga i stor grad styrt av særlover. Dette hadde
ført til (relativt) sjølvstendige etatar med eigne arkiv, system og arkivpraksisar.
Standardiserte rutinar fanst ikkje, i alle fall ikkje for kommunen som heilheit. Og ingen
hadde oversyn over kva som fanst av arkiv i dei ulike etatane og kontora. Derfor måtte
arkivplanarbeidet starte med kartlegging: Eg gjekk frå etat til etat, frå kontor til kontor, og
registrerte det eg fann av arkiv – i skap, ringpermar og boksar. Det eg fann, vart lagt fram og
diskutert i arkivplangruppa, der arkivpersonalet i etatane og ein representant for kommuneleiinga
deltok. Arkivorganisering og praksis vart evaluert, og nye system og rutinar vart utvikla og skildra.
Vi fekk laga gode arkivplanar, men vel så viktig var det at dei som deltok i prosjekta, fekk auka den
arkivfaglege kompetansen sin. Arkivplanprosjekta på 1990-talet var ei viktig årsak til at IKA-ane vart
ein suksess. Kvifor? Jo, fordi desse prosjekta svara på presserande behov i kommunane.
Grunnen til dette tilbakeblikket er Arkivlovutvalet sitt framlegg til ny lov om «samfunnsdokumentasjon og
arkiver». Her vert det i det i § 6 foreslått at offentlege verksemder skal ha ein dokumentasjonsstrategi som gjer
greie for dokumentasjonsplikter, organisering av arbeidet, dokumentasjonssystem, bruk av kommunikasjonskanalar, langtidsbevaring, minimering og sletting, og tilhøvet til informasjonstryggleik og personvern. Det øvste
organet i verksemda skal evaluere og behandle strategien minst kvart fjerde år. Dette handlar djupast sett om at
systema må ha arkivkvalitet. Krava er hovudsakleg henta frå arkivfaglege ISO-standardar, som igjen byggjer
på arkivvitskapleg teori og metodologi – særleg nyare tilnærmingar som peikar på funksjonell proveniens som
grunnleggjande i arkiva. Om ein kommune skal leve opp til dei foreslegne krava i lovutkastet, seier det seg sjølv
at kommunen må ha tilgang til solid arkivfagleg kompetanse.
Og – dersom desse krava kjem inn i ei ny arkivlov – må kommunearkivinstitusjonane bu seg på å smi medan
jernet er varmt.

Gudmund Valderhaug,
pensjonert depotdreng, arkivlærar og arkivar
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Fra 01.01.2020 er landet delt inn i 11 fylker. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble til
Trøndelag i 2018. Fra nyttår 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane til Vestland.
Aust-Agder og Vest-Agder blir til Agder. Oppland og Hedmark blir til Innlandet.
Buskerud, Akershus og Østfold blir til Viken. Vestfold og Telemark blir til nettopp
dette. Og Troms og Finnmark blir til Troms og Finnmark fylke.
Kilde: www.regjeringen.no
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