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Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkiv-
sektor i Norge. Første utgave kom ut våren 1997. 
I dag er det 21 medeiere som representerer alle 
landets fylker. Se oversikt bakerst i bladet.   

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

Heidi Meen
Redaktør

Forrige gang Arkheion hadde rettighetsdokumentasjon som hovedtema, 
var høsten 2006. Med andre ord for 15 år siden. «I bunn og grunn er dette 
den viktigste grunnen til å oppbevare arkiv. Vi finner dokumentasjon 
for enkeltpersoners og gruppers rettigheter nedtegnet i arkivene. Disse 
sakene er jevnlig etterspurt», skrev Frøydis Antonsen i lederen den gang, 
og det er like riktig i dag.
 
Samtidig har det skjedd viktige ting på området, både med tanke på 
hvilke verktøy og systemer som brukes i det offentlige (og ellers), og med 
tanke på bevisstheten rundt oppreisning og rettighetsdokumentasjon. 
Det er derfor på sin plass med en ny utgave viet dette temaet. Sakene 
handler blant annet om dette: 

Klarer vi å bevare enkeltindividers rettigheter for fremtiden? Hva med all 
den bevaringsverdige informasjonen fra avsluttede fagsystemer? Les om 
en arkivars arbeid med oppreisningsordninger for tidligere barneverns- 
barn, om prosjektet «Digitalisering av rettighetsdokumentasjon i tråd med  
kravene i GDPR» og om prosjektet «Innsyn på døra», som handler om 
hvor og av hvem innsynet skal gis.

I spalten Tre om arkiv ber vi denne gangen om et innblikk i hvordan arkiv-
institusjoner forholder seg til innsyn, og den faste Skråspalten er skrevet av  
generalsekretæren i Stiftelsen Rettferd, som jobber for å søke oppreisning 
fra det offentlige på vegne av ofre for offentlig unnfallenhet. Uten doku-
mentasjon kommer de ingen vei. 

I tillegg kan du lese om ordningen av et gigantisk kommunearkiv, hvordan 
en kan hjelpe små institusjoner å publisere privatarkiv på Arkivportalen, 
hvordan ramsalte arkivhistorier har blitt til en podkast, at folk klaget på 
skatten før også – og mer til. 

Takk til alle som på ulike vis har bidratt med innhold. 

God lesning! 
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AKTUELT AKTUELTAKTUELT

For å skape innovasjon er det nødvendig å utfordre eksisterende 
rammer på en trygg måte. Arkivverket har derfor opprettet en 
regulatorisk sandkasse for arkiv, data og offentlighet, i samarbeid 
med Digitaliseringsdirektoratet. En regulatorisk sandkasse inne-
bærer at virksomheter får anledning til å teste ut løsninger, tjenester 
og produkter i et begrenset omfang, innenfor en viss tidsramme, 
samtidig som de får tett oppfølging. Sandkassen er blant annet til 
for kommunale virksomheter som prøver ut nye metoder på noen 
utvalgte fagområder eller arbeidsprosesser, alene eller i samarbeid 
med andre. Se mer på arkivverket.no. 

SAMLA er et prosjekt mellom Norsk Folkminnesamling ved Universitetet i Oslo, Norsk etnologisk gransking ved Stiftelsen Norsk Folkemuseum og  
Etnofolkloristisk arkiv ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har som mål å digitalisere og tilgjengeliggjøre arkivmateriale gjennom en fellesløsningen 
samla.no. Den tekniske infrastrukturen blir utviklet og vedlikeholdt av Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Bergen. Felles for de tre institusjonene er 
at de oppbevarer et rikt utvalg av arkivmateriale av kulturhistorisk verdi. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og skal gå frem til 2024.

SAMLA: 
NASJONAL INFRASTRUKTUR FOR KULTURHISTORISKE 
ARKIVER OG TRADISJONSARKIVER

NAVNEENDRING I SØR  

NY VEILEDER FOR UTFØRSEL AV ARKIV TIL UTLANDET
Offentlige organer som ønsker å skanne sine papirarkiv 
utenfor Norge, må søke Riksarkivaren om særskilt tillatelse 
til midlertidig utførsel. Det er i hovedsak kommunene som 
søker om dette. Arkivverket har laget en ny veileder med 
elektronisk søknadsskjema som skal sikre raskere saks- 
behandling og raskere svar.  

På arkivverket.no/veiledere-for-offentlig-sektor finner du 
veilederen og søknadsskjema. 

Vest-Agder fylke er historie og av den grunn har også en av 
Arkheions eierinstitusjoner skiftet navn. Interkommunalt arkiv 
i Vest-Agder IKS, også kjent som IKAVA, heter nå Arkivsenter 
sør IKS. 

AV: KNUT KJOSÅS OG HEIDI MEEN, REDAKSJONEN

REGULATORISK SANDKASSE 

Er det noe du gjerne skulle ha lest om i 
Arkheion – eller noe du vil dele med andre?  

Tips oss på post@arkheion.no. 

Neste utgave kommer 
1. november 2021. 

TIPS OSS!

I anledning Bergen bys 950-årsjubileum i 2020 lanserte Bergen byarkiv et digitalt fotoarkiv. I fotoarkivet kan man undersøke byens historiske fotoarv 
fra 1860-årene og frem til rundt 1970. Fotosamlingene i Bergen byarkiv har til nå befunnet seg i Hansa fabrikker sine gamle fjellhaller i Kalfaret i Bergen. 
Nå ønsker byarkivet å gjøre bildene mer tilgjengelige for folk flest gjennom byarkivets fotosamling på internett. Materialet kan brukes fritt dersom ikke 
annet er oppgitt, men opphavsperson, arkivskaper og oppbevaringsinstitusjon skal krediteres ved bruk. Digitalisering er et satsingsområde for byarkivet, 
og Bergen fotoarkiv skal bidra til økt digital tilgjengelighet som samtidig er med på å styrke byens kulturelle og historiske identitet.

Se: foto.bergen.kommune.no/fotoweb

BERGEN FOTOARKIV PÅ NETT

FOTOWEB: Skjermdump av Bergen byarkivs 
digitale fotoarkiv, 23.03.2021.

ARKIVVERKET: Riksarkivets bygning i Oslo, fotograf Jaro Hollan.

SAMISK ARKIV 25 ÅR
I anledning Samisk arkiv sitt 25-årsjubileum tilbyr Arkivverket gratis digitalisering av alle arkiver som oppbevares hos samis-
ke museer og kulturinstitusjoner. Kulturinstitusjoner kan sende materialet til Samisk arkiv, som vil digitalisere og publisere 
innholdet kostnadsfritt på Digitalarkivet. Etter at arkivene er digitalisert, vil originalene bli returnert til den opprinnelige 
institusjonen. Samisk arkiv i Kautokeino er en del av Arkivverket og har i 25 år hatt det nasjonale ansvaret for å ta vare på 
samisk dokumentasjon. Her oppbevares arkiver etter politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt og 
virksomheter som Beaivváš, Gáldu og Sámediggi.
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KAI-PROSJEKTET 2021
DIGITAL TRANSFORMASJON MED ARKIVBRILLER

IKA Trøndelag og Trondheim byarkiv i samarbeid med Arkivforbundet har gleden av å ønske velkommen til 
årets KAI-konferanse 15.–16. september.

KAI-konferansen 2021 tar utgangspunkt 
i regjeringens mål om én digital offent-
lig sektor og hvordan utkast til ny lov 
om samfunnsdokumentasjon og arkiver 
skal støtte opp under dette, samtidig 
som arkivet ivaretas. Hvilke ringvirk-
ninger får dette for offentlig sektor og 
oss som arbeider med arkiv, og hvilken 

betydning har det for demokratiet, kvaliteten og omfanget av 
dokumentasjonen og tilgangen til arkivet?

Det nye lovutkastet prøver å ta inn over seg de digitale prosessene 
og de nye måtene å samle og behandle på, og ikke minst hvor-
dan vi skal ta vare på den informasjonen som skapes i den nye 
digitale hverdagen. Digitalisering av arbeidsprosesser kan skape 
muligheter for bedre dokumentasjon, men vil lovutkastet bidra 
til progresjon i slike prosesser?

Et viktig prinsipp i et demokrati er åpenhet og tilgang til doku-
mentasjon om forvaltningens virksomhet. Lovutkastet foreslår å 
fjerne journalføringsplikten. Hvordan skal innsyn og tilgjengelig- 
gjøring håndteres uten journalen?

Vi prøver i dag å se på arkiv på en ny måte og tilpasse oss det 
digitale samfunnet. Prosjekter som AKSON, DigiBarnevern og 
Helseplattformen arbeider for å oppnå regjeringens mål om én 
digital offentlig sektor. Men hvor er arkivet i disse prosjektene? 
Kan vi bruke denne konferansen til å få arkiv tydeligere fram i 
disse prosjektene og tilsvarende prosjekter i fremtiden?

Et av Arkivverkets satsingsområder er innebygd arkivering. Slik vi 
forstår det, er innebygget arkivering mer enn en standard. Det skal 
allerede ved planleggingen av nye løsninger og arbeidsprosesser 
legges til rette for å sikre dokumentasjon. Her er vi nysgjerrige på 
om Arkivverket er kommet noe nærmere en eller flere løsninger 
for å sikre dette? Hvor i prosjektfasen er Arkivverket, og hvem 
samarbeider de med?

KAI-konferansen 2021 har mange spørsmål, kanskje får vi svar 
på alle? Det gjenstår å se. Vi satser på fysisk samling på Scandic 
Nidelven i Trondheim, og håper at vi får gleden av å se så mange 
som mulig igjen etter det merkelige året 2020.

KAI-KONFERANSEN

Asta 7 - for alle arkiver. 
Kommer snart...

Papira
rkiv

Digitalisering

Digitalt skapt

ÉN DIGITAL OFFENTLIG SEKTOR 
– DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR OFFENTLIG SEKTOR 2019–2025

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for 

innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester og 

mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og gjennom å legge 

til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Hensikten med strategien 

er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i 

offentlig sektor som helhet.

TEKST: KAI-PROSJEKTET 2021



ARKHEION  01  |  2021 ARKHEION  01  |  2021

8 9

RETTIGHETSDOKUMENTASJON LANGTIDSBEVARING

En grunnpilar i rettsstaten og demokratiet er det offentliges ansvar for å oppbevare 
og sikre dokumentasjon om innbyggernes rettigheter. Dette er et tungt ansvar, og det 

hviler i stor grad på arkivforvaltningen i stat, fylkeskommuner og kommuner. 

Mye av dokumentasjonen om folks rettig- 
heter er lagret i kommunale arkiv- og fag-
systemer og skal langtidsbevares. Dette 
er et særlig ansvar for kommunene, som i  
veldig mange tilfeller er enkeltpersoners 
primærkontakt med det offentlige. 

RETTIGHETSDOKUMENTASJON I DIGITALE FAGSYSTEMER 
Gjennom f lere tiår har digitale fagsystemer blitt hyppigere 
benyttet til dokumentering i kommunenes fagetater. Det ligger 
derfor svært mye essensiell rettighetsdokumentasjon i tallrike 
fagsystemer, det være seg innenfor skole, barnevern, teknisk, helse 
eller sosialfeltet. Dette er data fra helt grunnleggende tjenester 
som kommunene yter til innbyggerne, og må kunne bevares og 
brukes i ettertid. 

Rettighetene til enkeltindivider har blitt styrket gjennom de siste 
tjue årene. Med det øker også forventningene og kravene som 
stilles til offentlig forvaltning om at de skal kunne legge frem 
riktig dokumentasjon i enkeltsaker. Oppreisningsordningen for 
barnehjemsbarn for noen år siden tydeliggjør dette.

TRE UTFORDRINGER 
I lys av dette ser vi flere utfordringer for arkivsektoren i dens 
oppdrag med å forvalte dokumentasjonen om enkeltindividers 
rettigheter. Vårt spørsmål – og vår bekymring – er om kommu-
nene og arkivtjenestene er fullt ut i stand til å gjøre det per i dag, 
uten at essensielle data om rettigheter går tapt. Vi vil belyse tre 
utfordringer som vi mener arkivmiljøet og det offentlige Norge 
raskt må ta aktive grep for å løse.

Den første utfordringen er selve arkivdanningsprosessen. Det 
er her grunnlaget for god dokumentforvaltning blir lagt. Mye 
saksbehandling som genererer rettighetsdokumentasjon, foregår 
i fagsystemer. De ble tatt i bruk som arbeidsverktøy for saks- 
behandlere, uten at man alltid har vært bevisste på at de faktisk 
også er arkiv. Mange systemer har innebygde løsninger for lang-
tidslagring, men dette gjelder på ingen måte alle. Særlig i eldre 
systemer, som kan ha blitt benyttet gjennom mange år, sitter vi 
med flere spørsmål: Hvordan har de blitt brukt? Er det fare for 
at kunnskap om tidligere bruk er knyttet til få saksbehandlere, 
som kanskje ikke lenger jobber i kommunen? Og, ikke minst, 
er det samsvar mellom opplysninger i fagsystemet og eventuelle 
tilknyttede papirarkiv? Kan vi være sikre på at alles rettigheter 
har blitt dokumentert?

Den andre store utfordringen er selve uttrekksprosessen. Denne 
er i dag teknisk komplisert, og man må være trygg på at informa- 
sjonen som ligger i gamle systemer, blir overført til et digitalt 
uttrekk. Flere eldre systemer kan ha blitt utviklet, og brukt, 
uten særlig tanke på langtidslagringen. Det er en utfordring når 
uttrekk skal tas, og dataene senere skal behandles og brukes ved 
innsyn i systemene. Her kan data gå tapt.

Den tredje store utfordringen vi ønsker å peke på, er om depot- 
institusjonene faktisk kan benytte uttrekk fra fagsystemene. Det 
viser seg ofte at det krever stor IT-kompetanse, ikke bare for å 
gjennomføre selve uttrekksprosessen, men også for å kunne lese 
og nyttiggjøre seg dataene i de digitale uttrekkene. Det er derfor 
en reell fare at data kan gå tapt i selve overføringsprosessen, uten 
at man har mulighet til å kontrollere hva som går tapt. Arkiv- 
institusjonene kan i praksis ikke nyttiggjøre seg dataene som ligger 
i uttrekkene, fordi de er for teknisk kompliserte å lese. Billedlig 
sett kan vi sammenligne de digitale uttrekkene med papirarkiv 
bestående av «banankasser» fulle av løse ark. Det kan i verste fall 
bety at enkeltindividers tilgang på rettighetsdokumentasjon blir 
begrenset. Selve dataene kan finnes i uttrekkene, men er knapt 
brukbare for arkivarer. 

KOMPETANSEBEHOV 
Som primærkommuner og arkivinstitusjoner som forvalter kom-
munale arkiver, må vi i tiden fremover gi høy prioritet til bevaring 
av rettighetsdokumentasjon i fagsystemer. Kompetansen må økes, 
både innen arkivdanningen og ikke minst på IT-siden. Det må 
også bestillerkompetansen i kommunene og arkivmiljøet, slik at 
det kan stilles høyere krav til utviklerne og de som drifter fag-
systemer, når det kommer til langtidsbevaring av dataene som 
ligger der. Det er vel og bra med velfungerende og praktiske 
systemer som virker bra så lenge de er i drift. Vi må alltid ha blikket  
rettet framover, slik at vi ivaretar langtidsbevaringen av dataene i 
disse systemene og sikrer at man kan ta brukbare uttrekk i et langt  
perspektiv. 

Fundamentalt handler dette om en grunnleggende forutsetning for 
rettsstaten. Vi som forvaltere av dokumentasjon om innbyggerne 
må gjøre dette riktig og med respekt for folks grunnleggende 
rettigheter. Da er det essensielt at informasjon blir sikret. Tap av 
rettighetsdokumentasjon er i sin verste form et «overgrep» mot 
enkeltindivider som vi må gjøre alt vi kan for å unngå. Særlig 
sårbare grupper er også her spesielt utsatt. 

TEKST: TRINE GRESSUM OG TROND SVANDAL, ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS

BEKYMRING MED 
LANGTIDSPERSPEKTIV  

KLARER VI Å BEVARE 
ENKELTINDIVIDERS RETTIGHETER?

” 
Fundamentalt handler dette om en 
grunnleggende forutsetning for rettsstaten. 



ARKHEION  01  |  2021 ARKHEION  01  |  2021

10 11

Hva er et komplett bevart arkiv? Har du stilt deg dette spørsmålet noen gang? Og hva kan skje i forbindelse med innsyn i 
eller bruk av rettighetsdokumentasjon hvis et arkiv ikke er komplett bevart? Dette er kan hende et enda mer skremmen-
de spørsmål. Ufullstendig bevarte arkiv med rettighetsdokumentasjon kan få katastrofale følger for enkeltindivid.

I offentlige arkivinstitusjoner er vi flinke til å bevare 
papirarkiv. Dette inkluderer selvsagt arkiver som 
inneholder rettighetsdokumentasjon. I kommunal 
sektor spesielt har det de siste cirka 30 årene vært 
vanlig på mange fagområder at papirarkiv med 
rettighetsdokumentasjon har vært dannet i tett 
interaksjon med et fagsystem. Det er viktig å være 
klar over at slike papirarkiv ikke er komplette før 
tilhørende data og metadata i fagsystemet også er 
bevart, eller i det minste bevaringsvurdert.

Fagsystemet har nesten alltid en registerfunksjon overfor det  
papirarkivet det er brukt i interaksjon med. Det dreier seg i de aller 
fleste tilfeller om mye mer enn bare en postjournalfunksjon, som 
også ofte ligger i fagsystemet. Det ligger i tillegg store mengder  
fagområderelaterte data og metadata i fagsystem dannet i for-
bindelse med saksbehandling. Dette er ofte informasjon som en 
bevaringsvurdering vil presisere at bør bevares. Dette er også 
informasjon som ikke fanges opp hvis man ser på fagsystem 
utelukkende som en innfallsvinkel til eller en postjournal for 
papirarkivet som er dannet i interaksjon med fagsystemet. 

Det finnes altså bevaringsverdig informasjon i fagsystem som 
lett kan bli oversett, og som havner i limbo – «det store intet» – 
hvis man ikke er klar over den og bevaringsvurderer den. Her 
følger et par eksempler. 

PLEIE OG OMSORG 
De fleste kommuner i Norge i dag har og bruker pleie- og omsorgs- 
system. Et slikt system er et todelt system, et hybrid system, 

FAGSYSTEM MED FARE FOR LIMBO
Hvilke typer fagsystem finner vi så i kommunal sektor som kan inne-
holde data som kan havne i limbo og gå tapt i et bevaringsarbeid hvis 
vi ikke er klar over dem? Her følger en opplisting av en rekke system-
typer med fagområderelaterte data og metadata som brukes på ulike 
kommunale fagområder:

som består av en saksbehandlingsdel og en pasientbehandlings-
del. Pasientbehandlingsdelen er i henhold til EPJ-standarden  
(elektronisk pasientjournal). Det er også en postjournaltabell i 
de fleste pleie- og omsorgssystem. Denne fanger i all hovedsak 
opp dokument som inngår i saksbehandling, fordi det knytter seg 
journalføringsplikt til disse i tråd med § 9 i forskrift om offentlege 
arkiv. I en setting som dette er det klart at mange bevaringsverdige  
data og metadata kan gå tapt hvis man ikke foretar en god arkiv- 
faglig bevaringsvurdering av fagsystemet med alle dets tabeller.  
Eksempler på fagsystem som brukes i kommunal pleie- og omsorg- 
sektor, er Visma Profil, (Acos) Dips CosDoc og Gerica.

BARNEVERN 
Et mer konkret eksempel finner vi i et barnevernssystem som 
heter Visma Familia. I dette systemet er det en tabell som heter 
FA_KVELLO. Dette er en tabell med over 100 felt for registrering 
av blant annet somatiske, psykiske og sosiale opplysninger om 
et barnevernsbarn og dets foreldre. Dette er ofte svært sensitiv 
informasjon som absolutt er bevaringsverdig slik den ligger som 
registerdata i databasen. Informasjon i denne tabellen registreres 
skjematisk i forbindelse med utredning av barnets situasjon. 
Det er helt klart at hvis disse dataene ikke bevares på en kom-
pletterende måte, kan det føre til at barnevernssaken fordreies i 
forbindelse med senere innsyn. Fagfeltrelaterte data og metadata 
i et fagsystem er altså viktige å bevaringsvurdere. Etter det vi 
har forstått, har leverandøren av Visma Familia en metodikk 
hvor den type data som registreres i FA_KVELLO, bevares 
som notater i barnevernsbarnets klientjournal i forbindelse med 
avslutning av klientforholdet.

TIDSPERSPEKTIV  
Limbo-perioden er i grove trekk årene mellom cirka 
1985 og 2020. Dette er en periode hvor arkivering 
av rettighetsdokumentasjon har vært blandet, både 
på papir og elektronisk. I denne perioden har vi 
også sett at vekten stadig har blitt tyngre på den 
elektroniske foten. Det er altså en bevegelse mot det 
heldigitale arkivet, også for fagsystem. Vi kan med 
trygghet si at et arkiv med rettighetsdokumentasjon 
dannet i denne limbo-perioden ikke er komplett før 
det tilhørende fagsystemet også er bevart, eller i det 
minste bevaringsvurdert.

UNNGÅ LIMBO MED SIARD-BEVARINGSMETODIKK
SIARD (Software Independent Archiving of  
Relational Databases) er en bevaringsmetodikk 
som også fanger data som kan havne i limbo. Et  
SIARD-uttrekk i henhold til metodikken i KDRS- 
produksjonslinje er i realiteten en plattformuav- 
hengig databasedump hvor relasjonsdatabasen i 
systemet tilføres arkivfaglige beskrivelser av hele 
databasen som for eksempel et fagsystem bygger på. 
Det er databasen som i realiteten et selve «arkivet 
i systemet». I en slik setting beskrives altså hele 
databasen arkivfaglig med alle dens tabeller, felt, 
nøkler og relasjoner. Views kan også dokumenteres 
i denne metodikken. Med SIARD-metodikken 
hopper vi over faren for at bevaringsverdig doku-
mentasjon havner i «det store intet». Vi bevarer alt i 
systemets database, beskriver det og kan siden bruke 
det i forbindelse med innsynssaker og vurdere det 
elektroniske arkivmaterialet på et bredere og mer 
velfundert grunnlag.

En arkivfaglig beskrivelse av for eksempel et fag- 
system som skissert ovenfor er trolig et godt grunnlag 
for å bevaringsvurdere et elektronisk arkivmateriale 
isolert sett. I dag har vi relativt gode kunnskaper om 
å bevaringsvurdere saksområder hvor for eksempel 
et fagsystem har vært brukt i interaksjon med et 
papirarkiv. En slik prosessorientert bevaringsvur-
dering bygger mest på en arkivfaglig vurdering av 
det aktuelle saksområdet og dets saksbehandling, 
og papirrelatert dokumentasjon og arkivering som 
kommer ut av denne. Bevaringsvurdering av for 
eksempel fagsystemet som er brukt, og databasen i 
dette med tilhørende tabeller, felt og relasjoner har 
vi mindre erfaring med å bevaringsvurdere. Og det 
er i dette perspektivet vi kan risikere at fagrelaterte 
metadata og data kan gå tapt i «det store intet». Hvis 
vi bruker SIARD-metodikken, bevarer vi hele data-
basen og sikrer oss dermed at alle fagrelaterte data 
og metadata blir bevart i for eksempel et fagsystem. 
Med denne metodikken kan en eventuell fremtidig 
sletting bygge på et arkivfaglig bredere fundament 
som igjen bygger på en arkivfaglig beskrivelse av 
systemet og erfaringer med bruk av det elektroniske 
arkivmaterialet i forbindelse med innsynssaker i 
arkivdepot.

TEKST: SIGVE ESPELAND, IKA ROGALAND

BEVARINGSVERDIG 
INFORMASJON I LIMBO
RETTIGHETSDOKUMENTASJON OG AVSLUTTA FAGSYSTEM 
– ET INTERAKSJONSPERSPEKTIV

RETTIGHETSDOKUMENTASJON FAGSYSTEMER

SYSTEMNAVN LEVERANDØR KATEGORI

Oppvekst Barnehage Visma Barnehage

IST Barnehage IST Barnehage

Sats Barnehage IST Barnehage

Sats Skole IST Skole

Extens IST Skole

Otto IST Skole

Vigo Inntak IST Skole

WIS Skole Waade Information System Skole

PPI Visma (Hiadata, Unique) PPT

PPT-HK HK data PPT

ALREG Securinet AS Teknisk drift og anlegg

Acos Barnevern DIPS (Acos) Barnevern

BVPro Visma (Hiadata, Unique) Barnevern

Familia Visma Barnevern

Vaktdata Visma Barnevern

Marthe Unique (Visma) Barnevern

Visma Flyktning eller Visma FlyVo Visma Flyktningetjeneste

HSPro Unique (Visma) Helsetjeneste

Winmed Profdoc Helsetjeneste

ProSys Unique (Visma) Helsetjeneste

Gerica Tieto Pleie og omsorg

Profil Visma Pleie og omsorg

ProMedKO Programvareforlaget Pleie og omsorg

CosDoc DIPS (Acos) Pleie og omsorg

Oskar Unique (Visma) Sosialtjeneste

Socio Tieto Sosialtjeneste

Velferd Visma Sosialtjeneste

Acos Sosial DIPS (Acos) Sosialtjeneste
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NYTTIG PROGRAMVARE: 
Programmene Documaster Decom, Database 
Preservation Toolkit (DBPTK) og SpectralCore 
FullConvert (scfc). 

RETTIGHETSDOKUMENTASJON: 
Begrepet rettighetsdokumentasjon er å definere som «dokumentasjon vedrørende lovbestemte rettigheter for enkelt-
personer eller grupper av personer». I offentlig forvaltning behandles store mengder rettighetsdokumentasjon, blant 
annet av barnevernet, sosialtjenesten, oppvekstsektoren og helsesektoren. Slike personregistre dannes i kontakten 
mellom forvaltningen og innbyggerne, og oppfyller således sine primærfunksjoner som informasjonskilder i samtiden. 
I ettertid fungerer slike arkiver som informasjons- og dokumentasjonskilder for forvaltningen og innbyggerne, og 
da spesielt i forbindelse med erstatningssaker og dokumentering av egen historie.

FAGSYSTEM: 
Fagsystem er elektroniske system som ivaretar særskilte funksjoner innen ett eller flere fagfelt. Et fagsystem vil være 
spesialutviklet for registrering og behandling av data knyttet til hele eller deler av en virksomhets oppgaver. I noen 
tilfeller vil systemet også brukes på tvers av virksomheter og faggrenser.

INTERAKSJON (MENNESKE–MASKIN): 
Dette dreier seg om interaksjonen (samhandlingen) mellom mennesker (brukere) og datamaskiner. De viktige 
elementene ved denne samhandlingen involverer utformingen av både maskinvare og programvare, og resulterer 
i et «produkt» hvor blant annet estetikk, brukervennlighet, ergonomi, kognitiv teknologi, design, psykologi og 
sosiologi spiller en stor rolle for hvordan sluttbrukeren oppfatter samhandlingen og bruker den. Samhandlingen 
mellom mennesker og maskiner har alltid vært et stort spørsmål, etter at maskinene i stadig større grad har tatt 
over menneskers oppgaver. 

LIMBO: 
I norsk dagligtale brukes limbo gjerne som en betegnelse på «det store intet» – det å befinne seg i en ikke-tilstand, 
utenfor og glemt. Denne betydningen har historiske røtter tilbake til katolsk tid i Norge. I katolisismen er limbo 
navnet på et parallelt dødsrike på siden av skjærsilden. I limbo venter fromme personer som levde før Jesus, og 
dermed er utelukket fra frelsen, på dommedag. Blant disse er de jødiske patriarkene og andre. Limbo er også stedet 
der døde fostre og udøpte barn holdt til (limbus infantium). Til tross for at limbo aldri har vært en del av offisiell 
katolsk lære, har forestillingen vært utbredt både blant folk og i litteraturen.

RELASJONSDATABASE: 
En relasjonsdatabase er en database som bygger på relasjonsmodellen. Relasjonsdatabaser består av tabeller (rela-
sjoner) som er forbundet med henvisninger, eller nøkler, mellom seg. Bevaringsverdig informasjon i en slik database 
ligger selvsagt i tabellene, men også i relasjonene mellom dem. Det vil si at data kobles sammen til ny informasjon 
for eksempel i det som kalles database view. Visninger (view) er et konsept innen databaseteori hvor man oppretter 
en virtuell tabell basert på resultatsettet fra en databasespørring. Visninger utvider funksjonaliteten man kan få fra 
vanlige grunnleggende tabeller, på flere måter: De kan representere en delmengde av dataene som finnes i en tabell. 

METADATA: 
Metadata er data som tjener til å definere eller beskrive andre data.

” 
Ufullstendig bevarte arkiv med rettighetsdokumentasjon 
kan få katastrofale følger for enkeltindivid 

RETTIGHETSDOKUMENTASJON FAGSYSTEMER
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Gjennom arbeid med oppreisningsordningar for tidlegare barnevernsbarn har eg som arkivar fått 
kjenne på ansvaret i yrket mitt. Eg har også fått oppleve kor viktig det er med dokumentasjon. 
Det har igjen gitt meg ei forståing av kor viktig rolla mi som arkivar er, ikkje berre arkivfagleg, 

men også medmenneskeleg, og motivert meg til å gjere ein god jobb på eit viktig fagfelt.

I juni 2016 vart det inngått ein avtale mellom 
IKA Møre og Romsdal (IKAMR) og Møre 
og Romsdal fylkeskommune om «tenester til-
svarande ei 50 prosent stilling i arbeidet med 
å hente fram opplysningar om plassering av 
søkarar på institusjon i private, kommunale og 
statlege arkiv, og gjere denne informasjonen 
tilgjengeleg i sekretariatet si handsaming av 
søknadane». Eg var rådgjevar ved IKAMR 
med ansvar for personopplysningar og hadde 
erfaring som sakshandsamar ved Bergen 
byarkiv i arbeidet med dei to kommunale 
oppreisningsordningane i Bergen kommune, 
og fekk dette oppdraget.

Arbeidet med ordningane i Bergen omfatta òg møte med søkar- 
ar som kom til byarkivet for å spørje etter dokumentasjon. Eg fekk  
difor erfare kor sinte og redde folk var – på grunn av omsorgssvikt 
og overgrep som hadde skjedd då dei var barn. Eg fekk lære meg 
å fordøye historier som gjorde sterkt inntrykk, ikkje minst fordi 
historiene hadde eit ansikt og ei stemme. Eg fekk forståing av 
kor vondt og vanskeleg det var å gå inn i noko ein i alle år hadde 
lagt lokk på for å halde ut. Ei fortid ein sjølv kanskje ikkje forstod 
rekkevidda av å rippe opp i. Eg fekk oppleve å ha ein søkar på 
kontoret mitt til samtale – for så ein månad seinare lese døds- 
annonsen i Bergens Tidende. Eg fekk kjenne på ansvaret – og 
den makta som kan finnast i arkivdokumentasjon. Og ikkje minst 
fekk eg ein motivasjon til å gjere ein god jobb på eit viktig fagfelt.

Utan denne erfaringa hadde eg hatt problem med å gå inn i den 
rolla eg fekk i sekretariatet for oppreisningsordninga for tidlegare 
barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Dette var ei rolle som skilde 
seg frå den eg hadde i Bergen, gjennom at eg denne gongen ikkje 
møtte søkarane, men som innebar ei meir omfattande saks- 
behandling enn i Bergen, sidan eg no skulle finne dokumentasjon  
ikkje berre i kommunale, men òg i statlege og private arkiv.  

BAKGRUNN FOR ORDNINGA
I 2004 la eit nasjonalt utval fram ein rapport om kartlegging 
av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjonar frå 1945 
til 1980 (NOU 2004: 23). Utvalet slo fast at tilhøva hadde vore 
klanderverdige i mange av dei institusjonane barn og ungdom 
var plasserte ved etter at barnevernet hadde teke over ansvaret 
for dei. I kjølvatnet vart det skipa fleire oppreisningsordningar 
rundt om i landet.

For Møre og Romsdal sin del initierte fylkesmann Lodve Solholm 
i 2010 eit samarbeid på fylkesplan. Dette var det inga stor interesse 
for før ordførar Ståle Refsti i Sunndal kommune kom med ei klar 
oppmoding til kommunane og fylkeskommunen i 2012:
 
«Jeg velger å tro at kommunene i vårt fylke ikke fraskriver seg sitt moralske 
ansvar for barnevernsbarna. Dette g jelder også fylkeskommunen. Da 
trenger vi hjelp fra en profesjonell oppreisningsordning for å behandle 
søknader og ivareta søkerne på forsvarlig vis. Jeg henstiller til kommunene 
om å ta saken opp på første og beste KS-møte og banke den ig jennom.» 
(Ståle Refsti i brev datert 28.09.2012)

To år seinare, 21.09.2014, vart det eit samrøystes vedtak i fylkes-
tinget, der fylkeskommunen vart med i ei oppreisningsordning 
på vilkår av at kommunane også ville delta. I desember 2015 
hadde 30 av 36 kommunar i Møre og Romsdal takka ja til å 
delta i ordninga. Sekretariatet starta arbeidet sitt 01.01.2016.   

UTLYSING AV OPPREISNINGSORDNINGA
Oppreisningsordninga for Møre og Romsdal vart utlyst i mars 
2016. Ho omfatta menneske som hadde «vore utsett for omsorgs- 
svikt eller overgrep i institusjon som barneheim, skoleheim, spesial- 
skole eller liknande, etter å ha blitt plassert der av ein kommune 
som er med i oppreisningsordninga, før 01.01.1993. Oppreisning 
vert ikkje ytt for økonomisk tap. Plasseringar i fosterheim og private  
plasseringar i barne- og skoleheimar fell utanfor ordninga».  
Søknadsfristen vart sett til 01.04.2018. Utlysinga vart publisert i 
VG og i avisene i Møre og Romsdal, ein informasjonsbrosjyre vart 
send ut til kommunane som deltok i ordninga, og ei eiga nettside 
vart etablert. Stiftelsen Rettferd og Den norske sjømannskyrkja 
vart kontakta og bedne om bistand til å gjere ordninga kjend. 
I tillegg laga NRK Møre og Romsdal ei nyhendesak. I oktober 
2017 vart ordninga på nytt lyst ut i lokalavisene i fylket, med ei 
påminning om dato for søknadsfrist.

ORGANISERING
Etter vedtekta oppnemnde fylkesmannen eit felles utval for 
ordninga. Leiar vart Aage Rundberget, jurist og tidlegare første-
lagmann i Frostating lagmannsrett. Med seg hadde han Maritta 
B. Ohrstrand, spesialpedagog og politikar – og psykolog Arne 
Ytterhus. Rundberget og Ytterhus hadde vore høvesvis utvalsleiar 
og utvalsmedlem i oppreisningsordninga i Trondheim 2007–2009.  

Det vart oppretta eit sekretariat, som organisatorisk vart plassert 
ved Møre og Romsdal fylkeskommune, men som fagleg sett var 
underlagt oppreisningsutvalet. Jurist og tidlegare amanuensis ved 
Høgskulen i Molde Åge Brekk vart tilsett som sekretariatsleiar, 
medan Kari Rundmo frå administrasjonen i Møre og Romsdal 
fylkeskommune fungerte som sekretær.

TEKST: ÅSTA VADSET, IKA MØRE OG ROMSDAL  

OPPREISNING FOR 
BARNEVERNSBARN    

OPPREISNINGSORDNINGA 
I MØRE OG ROMSDAL 2016–2018

RETTIGHETSDOKUMENTASJON OPPREISINGSORDNINGA

1Kommunane som deltok i ordninga, var Aukra, Averøy, Fræna, Giske,  
Gjemnes, Halsa, Haram, Hareid, Herøy, Molde, Nesset, Norddal, Rindal, 
Sande, Sandøy, Skodje, Smøla, Stordal, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, 
Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund. 
Aure, Eide, Midsund, Rauma og Stranda deltok ikkje, medan Kristiansund 
gjennomførte ei eiga oppreisningsordning i 2009–2010.

” 
Eg fekk forståing av kor vondt og vanskeleg det var 
å gå inn i noko ein i alle år hadde lagt lokk på for 
å halde ut. Ei fortid ein sjølv kanskje ikkje forstod 
rekkevidda av å rippe opp i.
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DIGITALARKIV DIGITALARKIV

Oppgåva til utvalet var å gjere vedtak ut frå saksframlegg frå 
sekretariatet med bakgrunn i vedtektene.

ARBEIDET MED SAKENE
Då søknadsfristen gjekk ut i april 2018, hadde sekretariatet fått 
inn til saman 31 søknadar, 17 menn og 14 kvinner. 13 av søkarane 
hadde vore plasserte ved statleg spesialskule og 18 ved barneheim. 
28 av søknadane vart innvilga av utvalet. Etter vedtekta var eit 
vedtak i oppreisningsutvalet endeleg og kunne ikkje klagast på, 
men søkaren kunne krevje at vedtaket vart handsama på nytt. 
På bakgrunn av talet på søknadar etter folketalet i dei store 
oppreisningsordningane i byane, vart det gjort berekningar som 
tilsa +/– 300 søknadar i Møre og Romsdal. Så søknadsmengda 
var potensielt mykje større enn ho i realiteten vart.  

Sekretariatet for oppreisningsordninga var plassert ved fylkeshuset 
i Molde, medan min arbeidsplass var ved IKAMR i Ålesund. Vi 
jobba alle inn imot same saksbehandlarsystem som låg på sikker 
sone hjå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Med utgangspunkt i søkaren si eigenmelding var det mitt ansvar 
å hente inn all relevant dokumentasjon i saka. Som alle arkivarar 
veit, startar ein ofte ein stad og endar opp ein heilt annan, fordi 
opplysningar som dukkar opp i funnen dokumentasjon, gjer at 
jakta på arkivopplysningar går i ei ny retning. I tillegg til å leite 
i dei arkiva som fanst hos IKAMR, måtte eg hente inn doku-
mentasjon frå forvaltninga, frå kommunale arkivinstitusjonar 
over heile landet, frå Arkivverket og frå private lag, foreiningar 
og organisasjonar.

ERFARINGAR FRÅ ARBEIDET
Å drive arkivundersøkingar er som å skrelle ein løk. Ein startar 
med eit ytre lag ut ifrå dei knaggane ein har: å dokumentere kvar 
og når vedkomande budde ved institusjon. Deretter tek ein av lag 
for lag – og veit aldri kor nær kjernen ein kjem. I sekretariatet var 
vi så heldige at vi hadde relativt mykje tid å bruke per sak fordi 
søkartalet var lågt. Dette innebar at vi hadde rom for å leite ikkje 
berre på dei tenkelege stadane, men også dei meir utenkelege – 
til dømes i kladdelistene for den kommunale likninga. Dermed 
kom det fram opplysningar frå uventa stadar, og i enkeltsaker 
kunne dei bli avgjerande.  

Den typen opplysningar vi var på jakt etter, var ikkje alltid så 
lette å finne. Overgrep og omsorgssvikt har alltid funnest, men 
til langt fram i tid har dette vore tema som ikkje skulle pratast 
om, og heller ikkje dokumenterast. Bortsett frå i arkiv etter politi 
(politiundersøkingar, avhøyr og bevismateriale) og domstolar 
(dommar i straffesaker), var det lite konkret dokumentasjon å 
finne om dei overgrepa søkarane fortalde om. Dette har sjølvsagt 
òg samanheng med at den perioden oppreisningsordninga om-
fatta, var før arkivlova tredde i kraft, slik at dokumentasjons- og 
arkiveringspraksisen var dårlegare enn i dag. Mykje dokumenta-
sjon som truleg hadde blitt skapt, var ikkje bevart. Når ein ikkje 
eintydig kunne prove omsorgssvikt og overgrep, var alternativet 
vårt å sannsynleggjere. Det er mangt ein kan lese mellom linjene 
når ein kontekstualiserer arkivdokument. Vårt mål var å snu alle 
steinar. I arbeidet med å finne dokumentasjon fekk vi viktig hjelp 
frå kollegaer i andre IKA, statsarkiv og byarkiv. Denne hjelpa 
var i nokre høve avgjerande for at søkarar fekk oppreisning.

Dersom personar som har opplevd urett, skal få ei form for rettferd, 
er det ofte nødvendig å leite fleire stadar enn der ein forventar 
å finne dokumentasjonen. Avgjerande opplysningar kan finnast 
akkurat der. Leiting krev tid, og kvalitet fordrar ressursbruk. 

” 
Å drive arkivundersøkingar 
er som å skrelle ein løk.

” 
Overgrep og omsorgssvikt har alltid funnest, men til langt fram i tid har 
dette vore tema som ikkje skulle pratast om, og heller ikkje dokumenterast.

Illustrasjonar frå «Sluttrapport frå oppreisningsordninga for tidlegare 
barnevernsbarn i Møre og Romsdal» (november 2018), utforma av Tibe.no. 
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GDPR RETTIGHETSDOKUMENTASJON

IKA Hordalands prosjekt «Digitalisering av rettighetsdokumentasjon i tråd med kravene i GDPR» 
hadde som mål å finne den mest effektive metoden for å gjøre bevaringen av arkiv med 

personopplysninger lovlig, og å trekke ut tall for gjennomsnittlig tidsbruk på dette arbeidet.

TEKST: HELENE AILIN REKSTEN, IKA HORDALAND

Da personopplysningsloven trådte i kraft 
20. juli 2018, fikk det konsekvenser for 

arkivmateriale som allerede var deponert 
til IKA-er i hele Norge. 

UORDNETE PERSONARKIV/PERSONREGISTRE 
IKA Hordaland hadde ved årsskiftet 2018 i 
overkant av 1500 hyllemeter med uordnete 
personarkiv/personregistre slik dette er de-
finert i artikkel 4 i personopplysningsloven: 
«6) «register» enhver strukturert samling av 
personopplysninger som er tilgjengelig etter 
særlige kriterier, enten samlingen er plassert 
sentralt, er desentralisert eller spredt på 
et funksjonelt eller geografisk grunnlag.»
Felles for alle var at all listeføring som fulgte 
med arkivseriene, hadde vært opprettet 
og lagret i Excel-lister. Dermed var ikke 
noen av disse deponeringene i henhold til 
lovkravene, som blant annet stiller krav til 
opplysningenes integritet. Midt i arbeidet 
med kommunesammenslåinger måtte vi 
derfor begynne å se på de arkivene vi hadde 
hatt på hylle siden starten av 1990-tallet. 

DATABEHANDLERAVTALER, KARTLEGGING OG 
BETALINGSOPPDRAG
Det første vi gjorde, var å inngå databe-
handleravtaler med alle kommunene vi 
behandlet personopplysninger på vegne 
av. Deretter startet jobben med å kartlegge 
og planlegge hvordan vi skulle jobbe oss 
igjennom det deponerte materialet for å 
ende opp med en portefølje som innebar 
lovlig behandling av personopplysninger. 
Det er ingen hemmelighet at det er van-
skeligere å ta fatt på dette arbeidet med 
den forretningsmodellen IKA Hordaland 

kommunearkiv, både med hensyn til meng-
den deponert materiale og tilstand. Det 
var viktig at timeantallet vi brukte på hele 
arkivet, kunne overføres til de fleste andre 
deponerte arkiv for at målet skulle være 
nådd. Vi visste at noe tid ville gå med til 
opplæring og mulig feiling i systematikken 

vår. Logistikken med å flytte, ordne, regi- 
strere og stille opp på nytt var heller ikke 
bestemt når vi satte i gang. Deretter sendte 
vi søknad til Arkivverket om utviklingsmid-
lene knyttet til digitalisering, som vi var så 
heldige å få innvilget.

ORDNINGSAVTALEN
Ordningsavtalen som ble inngått med Fjell 
kommune, omfattet hele prosessen fra ord-
ning, bytting av arkivbokser, og ved behov 
også mapper, registrering, etikettering og 
publisering av arkivskapere og perioder til 
Arkivportalen.no. I tillegg ble det tilbudt 

hadde innført med betalingsoppdrag. For-
handlingsposisjonen vår var svært negativ 
i utgangspunktet, da dette ofte gjaldt arkiv 
kommunene ikke hadde sett på 30 år og 
følte seg ferdige med. Dette til tross for at 
kommunene som eiere av arkivene er øver-
ste ansvarlige for at personopplysningene 
behandles på lovlig vis.

Vi fikk allikevel på plass positive dialo-
ger om fremtidige ordningsoppdrag på 
de allerede deponerte arkivseriene med 
noen kommuner. Det vi merket da, var at 
vi manglet erfaringsgrunnlag og en gjen-
nomarbeidet matrise for å fastsette pris 
på dette arbeidet. Da det var litt «terra 
nova» for vår del, ønsket vi å basere av-
talene våre på en timepris, for å unngå å 
ta unødvendige økonomiske risikoer i vår 
egen omstillingsprosess. 

Under forarbeidet med dette lyste Arkiv- 
verket ut sine årlige utviklingsmidler.  
Heldigvis for oss var 2018-midlene tiltenkt 
aktiviteter som blant annet var knyttet til 
«digitalt materiale og/eller til digital til-
gjengeliggjøring». 

PERSONREGISTRE I ASTA?
En fullstendig vurdering av personvernkon-
sekvenser (DPIA) i henhold til artikkel 35 
i GDPR viste at vi innesto for lovligheten 
av å registrere også personregistre i Asta 
– selvsagt uten publisering av personopp-
lysninger på Arkivportalen. Vi inngikk så 
avtale med tidligere Fjell kommune om 
ordning av deres allerede deponerte person- 
arkiv. Hensikten var å f inne et typisk  

” 
[…] det blir enklere for oss som 
institusjon å hjelpe kommunene 
med å overholde veilednings- og 
merinnsynsplikten. 

RETTIGHETS-
DOKUMENTASJON, 

DIGITALISERING OG GDPR 

ET PROSJEKT OM DIGITALISERING 
I TRÅD MED KRAVENE I GDPR

FOTO: IKA Hordaland
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Experis Ciber bistår kundene med å nå målene i deres digitaliseringsstrategi, og å realisere 
et digitalt førstevalg. Vi har kompetanse innen prosess- og prosjektledelse, rådgivning og 
utredning og analyse. Experis Ciber har et anerkjent dokumentasjonsforvaltnings- og 
arkivmiljø. Vi hjelper virksomheter å forvalte informasjon og dokumentasjon i de riktige 
forretningsmessige sammenhengene, og legger til rette for løsninger og en virksomhets-
kultur som sørger for at det skjer.

Ta kontakt med oss for å diskutere dine behov:   kontakt@ciber.no    22 34 80 00   

Sammen forenkler
vi morgendagen

lister over alle registreringer i systemet på 
mappenivå. Disse sendes via SvarUt, som 
er en trygg leveringskanal for personopp-
lysninger, og benyttes til all korrespondanse 
som inneholder taushetsbelagt materiale til 
våre eierkommuner. Avtalen ble regnet som 
sluttført når alt arkiv var klart til overføring 
til spesialrom for arkiv jamfør kapittel 2 
i Riksarkivarens forskrift om utfyllende 
tekniske og arkivfaglige bestemmelser om 
behandling av offentlige arkiv og sluttfak-
turaen var betalt. 

Avtalen omfattet opprinnelig 78 hyllemeter 
med bortsatt arkiv i perioden 1993–2015. 
Vi beregnet at det ville ta 511 timer å ordne 
materialet. Dette var et estimat fundert på 
en vurdering av at disse mappene var ras-
kere å ordne enn ordinære administrative 
arkiv. Tidligere erfaring og et samarbeids-
prosjekt med Stiftelsen Asta fra 2014 anslo 
at det tar omtrent 12,5 timer å ordne og 
klargjøre én hyllemeter med (saks)arkiv. 
Dette inkluderer også administrering og 
annet forbundet med denne type oppdrag. 
Sju timer per hyllemeter var derfor bare en 
arbeidshypotese for å kunne skrive et tilbud 
om ordning av arkiv med et prisestimat.

ERFARINGER 
Vi fant at vi brukte ganske nøyaktig 10 timer 
i gjennomsnitt per hyllemeter på å ordne 
personarkivene til kommunen. Prosjektet 
har gitt oss et solid grunnlag for å regne 
ut både prisestimater og tidsestimater for 
når behandlingen av personopplysninger 
kunne forventes å være ferdige, til våre 
eierkommuner. Dette er også viktig for 
intern planlegging og strategiarbeid. 

En av de viktigste og mest kostnadsbespa-
rende erfaringene vi gjorde oss, var at det 
lønte seg å bruke tid på å få elektroniske  

KONKLUSJON
Som nevnt var det overordnede målet 
med prosjektet å finne den mest effektive 
metoden for å gjøre bevaringen av arkiv 
med personopplysninger lovlig, og parallelt  
trekke ut tallene for gjennomsnittlig tidsbruk 
på dette arbeidet. Dette er igjen en viktig  
faktor ved fremtidige prosjekteringer og 
tilbud til kommuner om å få utført tilsva-
rende oppdrag. 

Vi fant videre at kommunene jevnt over er 
veldig positive til å inngå avtaler for å få 
utført dette arbeidet når vi forklarer dem 
hvorfor det er slik, og de samtidig får en for-
sikring om at det deponerte arkivmaterialet 
etter overføring blir satt i spesialrom for 
arkiv jamfør § 11 i arkivlova.

lister med navn og fødselsnummer. Det er  
langt mer effektivt å registrere person- 
mapper inn i Asta dersom vi har elektroniske  
lister i Excel eller liknende tilgjengelig. Det  
viser seg også at dette er noe kommunene  
vanligvis har, eller at det er noe de kan hjelpe  
oss med hvis vi henvender oss til dem under 
arbeidet vårt. 

En grundig systematisering av den enkelte 
arkivskaper er viktig for å sikre en effektiv 
og riktig registrering i arkivsystemet. Det 
kan være flere på samme kode, slik som 
for eksempel grunnskoler, eller en etat som 
har gjennomgått organisasjons- og navne-
endringer. 

Vi begynte arbeidet med å samle inn arkiv- 
skaperhistorikken umiddelbart etter opp-
start. Vi har også et nært samarbeid med de 
som ordner og registrerer de administrative 
arkivene til våre eierkommuner. En fordel 
med dette er at vi vet hvor vi kan finne saker  
som omhandler intern organisering og 
organisasjonskart, og at teamet som jobber 
med ordning av de administrative arkivene, 
er bevisste på å registrere og skanne inn 
denne typen dokumentasjon. 

I tillegg til det overordnede målet med 
å sørge for at behandling og lagring av 
personopplysninger skjer i samsvar med 
lovkravene, har vi også sett at det blir en-
klere for oss som institusjon å hjelpe kom-
munene med å overholde veilednings- og 
merinnsynsplikten. Fordi vi søker på person 
med navn og personnummer, får vi alle 
registrerte treff på personen med ett søk. 
Dette gjør at vi har innført en ny standard 
der vi i oversendelsesbrevet til kommunene 
ved innsynskrav alltid gir opplysninger om 
at liknende mappe også finnes i arkivene 
til kommune X. 

” 
En av de viktigste og mest 
kostnadsbesparende 
erfaringene vi gjorde oss, 
var at det lønte seg å bruke 
tid på å få elektroniske lister 
med navn og fødselsnummer. 

PERSONMAPPER: I IKA Hordalands 
ASTA-base ligger det p.t et sted 
mellom 310.000-350.000 personal-
mapper. Skjermdumpen viser et søk 
på personer som for lengst er død 
og ikke lenger er beskyttet av artikler 
i GDPR. Skjermdump 23.03.2021.

Et komplett digitalt arkiv for mer effektiv 
gjennfinning og saksbehandling

Alt i ett søk

Produksjonsarkiv PapirarkivHistoriske arkiv

Vår visjon er effektiv hverdag! 

Følg oss i våre sosiale kanaler          facebook.com/geoikt          linkedin.com/geomatikk-iktinf

RETTIGHETSDOKUMENTASJON
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RETTIGHETSDOKUMENTASJON INNSYN

Bør innsyn i rettighetsdokumentasjon gis direkte til innbyggerne? Viderefører vi dagens ordning 
hvor innsynet gis av eierkommunen? Eller finnes den gylne middelvei? Tanker rundt endringer i 

institusjonens kjerneoppgaver gir mange spørsmål. Hva vil vi, hva vil kommunene våre, 
og hva gir innbyggerne det sikreste og beste tilbudet?

TEKST: JUNE WAHL, IKA KONGSBERG 

«INNSYN PÅ DØRA»
– ET TJENESTETILBUD I UTVIKLING 

I 2000 etablerte IKA Kongsberg arkivdepot for papir- 
arkiver fra sine eierkommuner. Personregistrene ble 
skilt ut fra de andre arkivdelene for å sikre disse sær-
skilt. Både tilgang og håndtering ble underlagt ekstra 
strenge rutiner. På bakgrunn av dette ble personregistre  
og administrative arkiver holdt adskilt, og både ansvar  
og håndtering av materialet ble tillagt to ulike fag-
områder. 

Arbeidet med og håndtering av de deponerte personregistrene 
fikk høy prioritet. Tilbakelån av deponert materiale, arbeid med 
retningslinjer og gode deponeringsrutiner har vært sentralt siden 
etableringen. 

DAGENS PRAKSIS
Praksis ved betjening av materialet har helt siden starten vært at 
alle henvendelser og utlån skal gå via eierkommunene. Innsyn 
i materialet skal vurderes på faglig grunnlag, og privatpersoner 
som tar direkte kontakt, henvises til rette instans i kommunen. 
Mappene lånes ut enten i originalformat eller oversendes som 
kopier. Den manuelle håndteringen av utlån vil fremover bli faset 
ut og erstattet med digital overføring av mappene. Her vurderes 
flere muligheter fremover. 

STRATEGI IKA2025 – «INNSYN PÅ DØRA»
I IKA Kongsbergs handlingsplan er Innsyn i rettighetsdoku-
mentasjon på huset tatt inn som et av flere utviklingsprosjekter. 
Prosjektet beskrives på følgende måte: «ved henvendelser om 
innsyn i for eksempel egen barnevernsmappe, utføres dette i dag 
av eier selv. Dokumentasjonen blir da sendt tilbake til eier. Det å 
tilby at IKA utfører denne tjenesten kan være en god økonomisk 
løsning for eier, og samtidig være et godt tilbud til bruker.»

Hvilken tjeneste ser vi for oss, hva ønsker eierkommunene, hva 
ønsker IKA Kongsberg, og hva kan vi levere? Hvilke fordeler, 
ulemper og utfordringer er til stede eller kan dukke opp? En 
grundig utredning rundt utvidelse av IKA Kongsbergs tjeneste-
tilbud vil kunne by på spennende utfordringer og gjøre oss mer 
bevisste på hva vi kan og skal levere.

Denne våren nedsettes det en prosjektgruppe som skal ha en 
forstudie klar innen utgangen av 2021. Spørsmålene som stilles i 
denne artikkelen, vil være utgangspunkt for nærmere utredning 
i prosjektgruppa. 

NYTT BYGG, NYE MULIGHETER 
I 2014 stod vårt nye bygg, Archon, ferdig etter mange år med 
iherdig jobbing. IKA Kongsbergs eiere hadde fått sitt nye arkiv-
magasin, og de ansatte fikk lokaler tilpasset sine arbeidsoppgaver. 
Det ble slutt på trange gange, høye dørterskler og henting av 
arkivmateriale fra magasin i kjeller hver morgen. En tungvinn 
hverdag tok slutt. Dette er arkivhverdagen som sikkert mange 
kan kjenne seg igjen i. Det er ingen tvil om at tilrettelagte lokaler 
har vært med på å effektivisere og profesjonalisere jobben vi gjør 
for våre eierkommuner. 

Vi hadde i lengre tid diskutert muligheten for å kunne gi innsyn 
til innbyggerne direkte på IKA. Da vi planla bygging av Archon, 
fikk vi en mulighet til å gjenoppta ideen om å kunne gi innsyn 
direkte. Tanken om «innsyn på døra» ble konkretisert i form av 
en egen liten lesesal kalt «rettighetsrommet». Her ville man sitte 
uforstyrret nær inngangen i bygget, og rommet ville ha plass til 
3–4 personer. 

Da vi flyttet inn i Archon i 2014, gikk tiden til magasinstyring 
og deponeringer, og i årene som har gått frem til i dag, har drift, 
depot, opplæring og omorganisering vært blant fokusområdene. Jo  
mer deponert materiale vi har fått inn, jo flere innsynsforespørsler  
har vi mottatt. Antallet har økt fra 274 innsynsforespørsler i 2013,  
til 704 forespørsler i 2020. Depotoppgaver, ordning, registrering 
og betjening har preget arbeidshverdagen vår i årene siden flyt-
tingen, men tanken om «innsyn på døra» har vært i bevisstheten 
og blitt løftet fram med jevne mellomrom. Nå er endelig tiden 
inne for å utrede tjenesten nærmere.

FORDELER, ULEMPER OG UTFORDRINGER
Hvilke fordeler, ulemper og utfordringer ligger det i tjenesten for 
brukerne, eierkommunene og IKA Kongsberg? Her ligger det  
flere tema som må drøftes godt før en eventuell konklusjon trekkes. 

AKTIV AKTØR?: Skal IKA Kongsberg bli en mer synlig 
og aktiv aktør i prosessene rundt innsynsforespørsler? 
Foto: Tone Throndsen, IKA Kongsberg. 
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Hvor ligger utfordringene vi må ta tak i, hvilke risikoer medfører 
en slik tjeneste, hvor er sårbarheten, og hva vil være mest effektivt 
og gi fordeler for bruker og eier? Dette må være utgangspunktet 
for drøfting av ulike aspekter knyttet til det juridiske, det etiske 
og det praktiske ved en slik ordning. IKA Kongsbergs rolle må 
også ses i lys av drøftingene.

Jussen kan være – det vil si er vel som oftest – et komplisert fagfelt. 
Det første vi må se på, er avtaleverket mellom IKA Kongsberg 
og eier. Hvilke muligheter gir selskapsavtalen og databehandler- 
avtalen oss? Hvilke andre avtaler må utarbeides for å sikre  
tjenesten, sett både fra eiers ståsted og IKA Kongsbergs ståsted? 
Hvilke juridiske aspekter og utfordringer kan vi komme ut for i 
forholdet mellom utfører og mottaker av tjenesten?

Brukerne kan få bedre service med tanke på at de kan henvende seg 
ett sted hvor all dokumentasjon er samlet. De slipper å ta kontakt  
med mange ulike etater i flere kommuner dersom de har flyttet 
mye og/eller har en omfattende sakshistorikk. De vil slippe å 
forholde seg til etater de kanskje har et traumatisk forhold til, 
eller av andre grunner føler det belastende å involvere. 

Eiere av materiale vil kunne hente ut gevinster knyttet til ressurs- 
bruk, effektivitet og kompetanse på fremfinning og tilrettelegging 
av arkivmateriale.

Utfordringer med ordningen vil blant annet være knyttet til 
praktisering av taushetsplikt og koblingsfare. For å unngå dette 
må man ha kjennskap og tilgang til et helhetlig sakskompleks. 
Uten tilgang til nyere informasjon vil man kunne mangle den 
nødvendige kunnskapen for å foreta en utilrådelighetsvurdering. 
Mangel på spesialkompetanse for vurdering av særregelverk vil 
måtte kompenseres for med tilgang på mer fagkompetanse. IKA 
Kongsberg har som databehandler kun praktisk råderett over 
arkivmaterialet. I hvilken grad IKA Kongsberg skal påta seg 
risiko ved eventuelle feilvurderinger av taushetsplikt, må inngå 
i en risikovurdering.

Et relevant spørsmål vi må stille oss, er: Hva er IKA Kongsbergs  
rolle overfor eierne? Kan vi være en nøytral tredjepart? Hvor 
uavhengige kan vi være sett i lys av vår avtale og funksjon overfor 
eierne våre?

Etiske vurderinger er et viktig punkt som må tas med i helhets-
vurderingen. For at våre eiere og deres brukere skal bli tilbudt 
den beste tjenesten, må de ulike handlingsalternativene vurderes. 
Hvilken innvirkning har de avgjørelsene man tar, på de invol-
verte? Hvordan berøres de? Hvor sannsynlig er det at utfallet 
på de beslutningene man tar, blir slik man hadde sett for seg? 
Hvilke hensyn taler for og imot? Dersom feil begås, risikerer IKA 
Kongsberg tap av omdømme og anseelse. Klarer man både å 
definere nøytraliteten og utføre denne i praksis? Hvilken intern 
motivasjon finnes det for endringer av tjenestetilbudet, og hvordan 
skal medarbeiderne få eierskap til tjenesten? Hvilke interesse-
konflikter kan man utsettes for på bakgrunn av den kunnskapen 
man har som arkivar, kontra den utførerrollen man påtar seg?
Disse etiske betraktningene må, som nevnt, inngå i en helhets- 
vurdering av tjenesten. Det kan være disse spørsmålene og 
betraktningene som vil være mest tidkrevende og utfordrende 
å jobbe videre med. Kultur og holdninger kan sjelden presses 
frem, og av den grunn må eierskap, forståelse og anerkjennelse 
forankres grundig i bedriften.

Hvilke praktiske muligheter og utfordringer står vi så overfor 
ved å innføre dette tjenestetilbudet? Som allerede beskrevet vil 
brukerne ha mulighet til å forholde seg til en tredjepart de ikke 
har tidligere historikk med, og de henvender seg til et sted hvor 
all dokumentasjon er samlet. «Innsyn på døra» gir assosiasjoner 
til fysisk oppmøte, men en digital håndtering av sakene må også 
inkluderes i tjenesten. Muligheter for å oversende dokumentasjon 
digitalt direkte fra IKA Kongsberg til innbyggerne kan være 
en del av tjenestetilbudet. Skal man legge til rette for at IKA 
Kongsberg skal kunne håndtere alle typer innsynsaker, eller 
bør det forhåndsdefineres et sett med sakstyper som håndteres 
direkte? Nytteverdien og gevinstene som kan hentes ut med 
tanke på et tettere samarbeid med andre aktører som Stiftelsen 
Rettferd, Bufetat, ulike direktorater og så videre, må inngå i 
utredningsarbeidet. 

VEIEN VIDERE
Denne artikkelen har så vidt skrapt i overflaten på problem- 
stillingen – av hvem og hvor innsynet skal gis. Her er det mange 
hensyn og vurderinger som skal gjøres. Balansen mellom det 
kjente og kjære på den ene siden og nytenkning og utvikling på 
den andre må kjennes på og jobbes med. De rent økonomiske og 
samfunnsøkonomiske konsekvensene er ikke nevnt, men blir også 
et viktig aspekt å ha med seg videre. Det videre prosjektarbeidet 
blir spennende. Vi skal utrede muligheter, utfordringer, ønsker 
og behov for tjenesten grundig. De vanskelige spørsmålene må 
stilles, og vi må utfordre oss selv på hva vi kan få til, men alltid 
med forankring i god kvalitet og sikkerhet for våre kommuner 
og deres innbyggere.

” 
Brukerne kan få bedre service med tanke 
på at de kan henvende seg ett sted hvor 
all dokumentasjon er samlet.

” 
Antallet har økt fra 274 
innsynsforespørsler i 2013, 
til 704 forespørsler i 2020

DIREKTE KONTAKT: Innsyn i rettighetsdokumentasjon på huset 
vil innebære direkte kontakt med brukergruppen vi nå server 
via kommunene. Foto: Momento UB.

FASES UT: Dagens praksis med 
oversending av mapper med fysisk 
post vil bli faset ut med overgang til 
digital overføring. 
Foto: Tone Throndsen, IKA Kongsberg. 

RETTIGHETSDOKUMENTASJON INNSYN
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ORDNINGSPROSJEKTORDNINGSPROSJEKT

Det hele startet våren 2015. To nyansatte, 
ferske ordningsarbeidere hadde en jobb 
å gjøre. Foran dem lå kasser, plastposer, 
skrin, arkivbokser, protokoller, kart, 
tegninger og fem år med hardt arbeid. 
Et arbeid som også skulle gi mye lærdom 
om kommunens historikk og administra- 
sjon, og mange gode øyeblikk.

FLERE KOMMUNER BLE ÉN
Kristiansand kommune skulle få orden på arkivet, som strakk 
seg fra tidlig 1800-tall frem til det siste årtusenskiftet, sånn 
omtrent. I løpet av perioden hadde Kristiansand blitt utvidet 
og slått sammen med andre kommuner. Oddernes kommune 
slynget seg som en hestesko rundt Kristiansand by, og omkranset 
byen på alle kanter frem til sammenslåingen i 1965. Det var nok 
dette arkivet som var historisk mest interessant, sett i lys av at det 
omhandler store deler av dagens Kristiansand fra «gamle dager». 
Resten av arkivet var hovedsakelig fra 1965, ettersom et tidligere 
prosjekt har tatt for seg Kristiansand by frem til storkommunen 
ble et faktum. Til sammen var det rundt 200 arkivskapere og 
200 års kommuneadministrasjon å få orden på.

FOTBALLFANE OG FORMIDLING
Innimellom alle protokoller, arkivbokser, permer, kart og tegninger  
dukket det opp en del spennende saker. Blant annet pakket vi ut 
en fane som stammer fra Kristiansands aller første fotballklubb  
– rene julekvelden for to fotballinteresserte arkivansatte. Fanen 
hadde sin historie, og mannen som sto bak, hadde en svært interes- 
sant historie. Det hele resulterte i en dobbeltside i regionavisa  

vi alle vet, er kommunene ikke fremmed for å omorganisere og 
endre navn på ulike deler av sin virksomhet. Kommuneansatte 
er også glad i å ta vare på mye forskjellig som ikke hører hjemme 
i et arkiv. Flere flyttekasser med diverse rusk og rask lå oppbevart 
sammen med øvrig arkiv. Vi mistenker en enkel form for rydding 
av kontoret etter enden på et langt liv som kommunalt ansatt. 
Det lå blant annet kniver, t-skjorter, pins, mangfoldige vareprø-
ver, menyer fra kongelige og andre fornemme besøk, kalendere, 
telefonkataloger, private familiefotografier, portretter med mer. 
Vi plukket ut det mest interessante og laget en utstilling i ankomst- 
hallen hos oss. Utstillingen kalte vi Arkivet med det rare i. 

VERDIFULLT 
Høsten 2020 var det hele over. Hundrevis av rustne binderser 
og stifter er fjernet. Plast, ringpermer, brosjyrer og kopier er 
kastet. Vi har renset og begrenset. Arkivet har krympet fra 1500 
til 900 hyllemeter. Nå er dokumentasjonen etter Kristiansand 
kommune et velorganisert, velstrukturert arkiv. Vi har brukt tid 
på detaljerte registreringer på mappenivå, slik at vi best mulig 
kan finne tilbake til aktuell og interessant informasjon i ettertid. 
Et fem år langt forhold er forbi, eller rettere sagt: har gått over 
i en ny fase. Vi holder enda tett kontakt, og bruker hverandre 
flittig. Arkivet har gitt – og gir – oss masse. Vi har til og med 
fått blomster, om enn litt preget av tidens tann, presset i hundre 
år gamle protokoller. 

Fædrelandsvennen: «Sirkusklovn, bajas og fotballens far i Kristian- 
sand». En artikkel om Håkon Frøstrup, som etter et opphold i  
England tok med seg fotballen hjem og stiftet Christianssands 
Footballclub 29. april 1891. 

Arkivsenter sør har et samarbeid med Fædrelandsvennen hvor 
vi leverer artikler basert på arkivene våre. I løpet av prosjektets 
fem år leverte vi seks artikler. Vi fikk også ved flere anledninger 
store oppslag i avisa i forkant av arrangementer.

KRANGLET OM ET LIK
Et spesielt godt minne er lanseringen av arkivet etter nevnte 
Oddernes kommune. Under ordning av fattigvesenets arkiv 
ble vi oppmerksom på en høyst merkelig sak. Klimaet mellom 
Oddernes og Kristiansand var kaldt på mange områder før de 
ble slått sammen. Så kaldt at de også kranglet om et lik. Kort 
fortalt ble ei ung, gravid jente funnet drept i et grenseområde 
mellom kommunene. Tvisten gjaldt hvem som skulle betale for 
begravelsen. Den ene kommunen påsto at liket måtte ha blitt 
dratt over kommunegrensa, og nektet å betale. Drapssaken ble 
omtalt i mange av landets største aviser den gang. Også før lan-
seringen av Oddernesarkivet fikk saken god omtale i avisa. Det 
førte til at arrangementet ble det best besøkte ved Arkivsenter 
sør på mange år.

ARKIVERTE KONTORET
Totalmengden arkiv i prosjektet var på i underkant av 1500 
hyllemeter. Utfordringene med å få orden på en så stor mengde 
med uordnet og uorganisert dokumentasjon i forskjellige former 
er mange. Vi hadde få organisasjonskart å lene oss på, og som 

Fem år med støv, rust, mugg, flat- og fastklemte insekter 
og blomster og andre uidentifiserbare objekter er forbi. 
Halvannen kilometer uordnet arkiv fra Kristiansand kommune 
er blitt til 900 hyllemeter med ordnet, tilgjengelig og sikkert 
lagret dokumentasjon. 

TEKST: ANNE SMITH LORENTZ, ARKIVSENTER SØR  

DEN SLITSOMME, FRUSTRERENDE, 
MENINGSFULLE, SPENNENDE 
OG LANGE VEIEN GJENNOM ET 
KOMMUNEARKIV

PROSJEKT

49
” 
Klimaet mellom Oddernes og Kristiansand var kaldt på mange områder før de ble slått sammen. 
Så kaldt at de også kranglet om et lik.

ORDNING PÅGÅR: Samtlige protokoller fra tidligere Oddernes kommune er samlet og sortert. 
Vi hadde en liste å gå etter, men det var likevel utfordrende å identifisere og sette dem inn i riktig 
sammenheng. De eldste protokollene var fra tidlig 1800-tallet. Foto: Anne Smith Lorentz

PÅ TRYKK: 
I løpet av de fem årene 
vi holdt på, leverte 
vi seks artikler til vår 
samarbeidspartner 
Fædrelandsvennen. 
Faksimile: Anne Smith 
Lorentzt
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TILGJENGELIGGJØRINGTILGJENGELIGGJØRING

Det er et overordnet mål for arbeidet med 
privatarkiv å gjøre arkivene tilgjengelige 
for publikum gjennom Arkivportalen. Men 
hvordan løse dette for bevaringsinstitusjoner 
uten Asta? Vestfoldarkivet har fått Stiftelsen 
Asta til å utvikle en spesialimport som også 
er tilgjengelig for andre. 

TEKST: ROLF HOLTE OG ANN TOVE MANSHAUS, VESTFOLDARKIVET

I bevaringsplanen for privatarkiv i  
Buskerud, som ble utarbeidet i 2019,  
ble det registrert nærmere 1700 
arkiver. Kun et fåtall av disse arkiv- 
ene var tilgjengelige for publikum. 
Av de institusjonene som bevarer 

privatarkiv i dette området, er det bare 
Drammen byarkiv som har Asta og kan 
publisere på Arkivportalen. Vestfoldarkivet 
er koordinerende institusjon for privatarkiv- 
arbeidet i tidligere Buskerud fylke og fikk 
dermed utfordringen med å finne en løsning 
for publisering av arkiver for bevarings- 
institusjoner uten Asta.

ARKIVKARTLEGGING
Bevaringsplanarbeidet startet med utsen-
ding av Excel-skjemaer til rundt 30 ABM- 
institusjoner og lokalhistoriske arkiv i  
Buskerud, for å kartlegge privatarkivene  
i fylket. Data fra prosjektene «Privatarkiv i 
museene – en arkivutredning for Buskerud» 
(2014) og «Til Kildene! Kartlegging av  
regionale og lokale arkiver (2005)» ble hen-
tet ut og ført inn i skjemaene før utsending. 

Verken Kulturrådet eller Arkivverket hadde 
dataene fra ABM-utvikling sin kartlegging, 
men Ann Tove Manshaus hadde tatt vare 
på en CD-plate med gammel statistikk. Ikke 
alle koder kunne brukes direkte, så dataene 
ble grovt bearbeidet før de ble sendt ut til 
hver enkelt for korrektur.

Selv om skjemaene ble forenklet før utsen-
ding og en veiledning fulgte med, viste det 
seg å være vanskelig å fylle ut alle rubrikk-
ene. Grunnen kan være lite ressurser, at 

Før import gikk vi enda en gang over alle 
innføringene i regnearket og førsøkte å få 
alle navn i henhold til KAISA-standarden. 

Regnearket ble deretter overlevert Stiftel-
sen Asta, som importerte dataene i løpet 
av noen få timer. Vi måtte ha litt nedetid 
fordi det ikke skulle bli kluss med tellere 
under og etter import. Resultatet ble at alle 
bevaringsinstitusjonene nå har en bestandig 
lenke fra Arkivportalen som viser publisert 
arkivmateriale. Nye arkiv vil fremkomme 
så lenge relasjonstypen «besitter» brukes. 

TIDSBESPARENDE 
Vi kontaktet derfor Stiftelsen Asta for å se om de kunne lage en spesialimport basert på innsamlet informasjon, noe de bekreftet at 
skulle være mulig. Oppdraget til stiftelsen ble å overføre følgende informasjon fra regnearket til Asta: 

ARKIV (1228 STYKKER)

• ARKIVENHETSTYPE = 1000
• arkividentifikator (forslag fra oss)
• navn (samme som aktør)
• ytterår (samme som aktør)
• hyllemeter
• merknadsfelt
• kommune (samme som aktør)
• depotinstitusjon (BU)

ARKIVSKAPER (1228)

• aktøridentifikator (forslag fra oss)
• navn (samme som arkiv)
• ytterår (samme som arkiv)
• kommune (samme som arkiv)
• fylke
• samfunnssektor
• næring/organisasjonskategori 
• aktørtype
• depotinstitusjon (BU)

ARKIVRELASJONER (2X1228)

• mellom arkivskaper og arkiv 
• mellom besitter (oppbevaringssted) 
 og arkiv 

ANNET

• opprette restriksjonen «fritt 
 tilgjengelig for alle» på alle arkiv

institusjonen «Privatarkiv i Buskerud». 
Buskerud fylkeskommune bevilget penger til 
lisens og konvertering av data. Spørsmålet 
var da hvilken fremgangsmåte vi skulle 
velge for å bruke minst mulig ressurser på 
å legge inn informasjonen vi hadde samlet 
gjennom arkivkartleggingen?

Vi startet med å kartlegge hva en standard 
Asta-import kunne gjøre. Av informasjonen 
vi hadde, kunne bare arkivnavn, ytterår, 
merknad og hyllemeter legges inn på arkiver.  
Det finnes ikke importmulighet for aktører,  
og mye av informasjonen knyttet til bestands- 
registreringen er metadata knyttet til arkiv- 
skapere. Følgende informasjon kunne ikke 
settes inn automatisk:

• relasjon mellom arkiv og arkivskaper
• hvor arkivene ble oppbevart/hvem 
 som satt på arkivene
• næringskategori/organisasjonskode
• kommune
• fylke
• aktørtype

Før publisering på Arkivportalen må man 
i tillegg til å registrere det overnevnte låse 
og restriksjonsvurdere hvert arkiv. En  
kvalifisert gjetning sier at det tar en erfaren 
bruker minst seks minutter å registrere alt 
dette for å publisere ett arkiv. Grovt regnet 
fant vi ut at det ville minst kreve minst en 
måneds arbeid. 

arkiv via Asta online. Det er foreløpig litt 
utfordrende å sette på objektkoder for et 
utvalg av arkiv og aktører, så det blir ikke 
noen masseslipp av denne muligheten. 

Ved å bruke denne løsningen for registre-
ring av privatarkiver fra Buskerud i Asta har 
vi gjort arkivene synlige og tilgjengelige for 
publikum på Arkivportalen. Bevaringsin-
stitusjonene har også fått en større oversikt 
over egne samlinger. Det jobbes videre 
med å registrere og publisere privatarkiver, 
og med å digitalisere for publisering på 
Digitalarkivet. 

arkivene ikke var ordnet, eller at begrepene 
var vanskelige å forstå. Det var få som hadde  
skrevet inn aktørtype, næringskoder og 
organisasjonskoder. Noen få endret ytterår 
og hyllemeter.

Samlet arkivbestand i hyllemeter og kalku- 
lert gjetning ble brukt til å fordele hylle- 
meter der dette var mulig. Alle skjemaene 
ble sendt via skyløsning så både avsender og 
mottaker kunne ha tilgang samtidig. Ingen 
av dem brukte skyløsningen, men sendte 
heller skjemaet i retur på e-post.

Alle skjemaene ble sydd sammen til ett 
stort regneark og bearbeidet videre. Mye 
informasjon ble satt inn ved hjelp av formler, 
oppslag eller referanser til andre tabeller og 
diverse hjelpekolonner for å kunne filtrere  
vekk eller frem data, slik at man raskere  
kunne redigere. Målet var å få satt på mest 
mulig metadata slik at bestandsrapporten  
ble best mulig. Samfunnssektor, nærings- 
koder og organisasjonskoder ble særlig  
prioritert. Vi forsøkte å finne frem til rett kode  
ned til første undernivå. Estimerte hylle-
meterverdier ble merket med gulfarge for 
lettere å identifisere disse.

Antall registrerte privatarkiv basert på 
gammel kartlegging var 860, mens antallet 
økte til 1684 etter ny kartlegging.  

EGEN LISENS – OG ASTA-IMPORT
For å løse utfordringen med publisering 
til Arkivportalen for alle bevaringsinstitu- 
sjonene som ikke hadde Asta, opprettet 
Vestfoldarkivet en egen lisens med depot- 

VI DELER!
Andre i arkivmiljøet må g jerne bruke 
importmuligheten vi nå har fått utviklet. 
Utviklingskostnadene er allerede dekket av 
prosjektet «Privatarkiv i Buskerud». Det vil 
likevel være behov for hjelp fra Stiftelsen 
Asta til manuelt å kjøre scriptene som ligger 
bak, samt kvalitetssikre underveis. 

Arkivene og arkivskaperene i Buskerud 
finnes nå under en egen depotinstitusjon i 
Vestfoldarkivets Asta-database. Videre plan 
er å gi noen få eksterne brukere tilgang til 
å redigere opplysninger knyttet til egne 

FRA BEVARINGSPLAN 
TIL ARKIVPORTALEN
PUBLISERING AV PRIVATARKIV 
FOR SMÅ INSTITUSJONER 

HOVEDLISTE: Bearbeidet hovedliste brukt både 
til bevaringsplan og til importrutine.
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Helt siden 1913 har nordmenn levert selvangivelse, og i arkivene til ligningsnemnda ligger 
interessant informasjon om menneskers liv og leven bak tallene til skatteinnkreverne.

TEKST: ANNE SMITH LORENTZ, ARKIVSENTER SØR 

KLAGDE PÅ SKATTEN I 
«STOR STIL»

Noen ganger har det blitt leven og misnøye, noe klagesakene 
til ligningsnemnda i Åseral i Agder viser.

Då dykk har sett meg en skatt på kr 271,60 for 1945 ser eg meg nøyd 
til og klage i stor stil. Eg sat arrestert i 6 mnd. og då eg kom heim var 
eg so margstolen og slapp at eg kunde ikkje g jera noko på ca. 3 mnd. 

Denne karen var blant mange som klagde på skatten. Og som vi 
ser, gir klagesakene også interessant informasjon vi ikke finner i 
andre kilder. Han skriver om helse og økonomi, om jobb i feng-
selet på Grini og påfølgende underskudd på gården.

SKATTELOVER MED KLAGEMULIGHET
I 1892 kom første skattelov med en egen kommisjon som skulle 
utligne skatten. I 1911 ble det vedtatt en ny lov, som trådte i kraft 
januar 1913. De som tjente over 500 kroner, var «forpligtet til 
gjennem selvangivelse at gjøre rede for sine formues- og indtægts- 
forhold». Skattelovene åpnet blant annet opp for å klage på ut- 
ligningen. 

I Åseral ser vi flere spor av kommunens posisjon som knute-
punkt for motstandsarbeid under andre verdenskrig. Da Milorg- 
guttene rundt Lognavatn ikke ble hørt av ligningsnemnda, sendte 
de klage til overligninga. Ni menn har signert brevet, hvor de 
forteller om seks måneder på heia med en total utbetaling på 30 
kroner hver. Mat og klær betalte de selv.

I dei forrige krigsåra g jekk der vekk ein masse tid med våpentransport 
og anna «illegalt» arbeid. Men dette har med ikkje g jordt nokorslags 
krav eller vederlag for, anngående skatten. Me tykjer at me iallfall kan 
sleppa skatten dette år.

FORSVARE FORMUE
Ligningsnemnda skulle også ha svar på hvordan enkelte hadde 
fått penger på bok i året som gikk.

Eg har selt kreatur og så har eg strikka for folk nå under krigen og ikke 
fået kjøbt noget, kun den stakkars maten og så blei eg nøyd til å levera 
ved til tyskaran saa eg har ikke ståle dei av nogen. 

Denne dama mente også at hun ikke hadde betalt for lite skatt 
i forhold til «de andre jentun». Det var ikke uvanlig å sammen-
ligne seg med andre. 

BLÅSER UT
Vi lar en svært irritert og misfornøyd åsdøl få siste ord. Med en 
ironisk og sarkastisk tone svarer han på anklager. I en usam-
menhengende suppe tilbyr han nemnda å kjøpe diverse husdyr, 
samtidig som han informerer om forskjellige inntjeninger i form 
av salg og hjemmefrontarbeid. Men uansett var det kommunen 
som visste best:

Til neste år behøver eg vel ikkje å g jeve sjølmelding når nemda veit det 
betre. Kun, kr. 60 – so nemnda set på meg i mult den gløymer de heilt 
og trek i frå. 

Vi har ikke selve klagebehandlingen for disse årene, så hvordan 
sakene endte, vet vi ikke.

KLAGE I STOR STIL: Ved innføringen av selvangivelse kom også muligheten til å klage. I arkivet til 
Åseral kommune er klagesakene bevart, og de gir et godt innblikk i livene til dem som sendte inn 
klager. 

DERE VET VISST BEDRE: I bunken 
med klagesaker er det tydelig at 
det ikke var så nøye med en formell 
og høflig tone når det skulle klages 
til kommunen. I dette brevet er det 
rimelig klart at misnøyen med 
arbeidet til ligningsnemnda var stor. 

FORMIDLINGFORMIDLING

” 
I disse dager får vi svaret vi så spent venter på år 
etter år. Viser skattemeldingen pluss eller minus?
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FORMIDLINGFORMIDLING

Har du hørt om gruvearbeideren som bygde Arendals største seilskute, innlandsbøndene som ble 
seilskuteredere, eller hvalfangstekspedisjonen som endte i fyll og fiasko? Midt i pandemiåret 2020 

lanserte Aust-Agder museum og arkiv IKS sin første podkast. Utgangspunktet var arkiver oppbevart 
på KUBEN og innlemmet i Norges dokumentarv. Og responsen var over all forventning.

TEKST: GAUTE MOLAUG, KUBEN, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV

Koronapandemien har fått store konsekven-
ser. Ikke minst for kultursektoren. Som-
meren 2020 lyste Agder fylkeskommune 
ut ekstraordinære midler som skulle gi 
kulturlivet på Sørlandet et digitalt løft. 
Formålet var å gjøre vår kulturarv mer 
tilgjengelig. Aust-Agder museum og arkiv 

IKS ble tildelt støtte, og resultatet ble en podkast basert på de 
såkalte seilskutearkivene fra Aust-Agder.

SEILSKUTEARKIVENE FRA AUST-AGDER
For 150 år siden var Norge verdens tredje største sjøfartsnasjon. 
En tredel av handelsflåten var hjemmehørende på Sørlandet, og 
kyststripa fra Risør til Lillesand var landets viktigste distrikt for 
skipsbygging. I arkivmagasinene på KUBEN finner vi mange 
spor fra seilskutetiden, og i 2018 ble et representativt utvalg med 
13 seilskutearkiver innlemmet i Norges dokumentarv. Utvalget 
dokumenterer ulike sider ved skipsfarten, måler flere hundre 
hyllemeter og inneholder tusenvis av historier. Spørsmålet var 
hvordan dette materialet kunne formidles i en podkast.

PODKAST 
Podkasting oppstod rundt 2001. Teknologien tillot publisering 
av lydopptak i bloggformat der lytterne kunne abonnere på 
programmet. I Norge dukket de første podkastene opp i 2005, 
og siden den gang har både mengden av podkaster og ikke minst 
antall lyttere eksplodert. Podkastene gir lytterne mulighet til 
både å velge hva de vil lytte til, og ikke minst når de vil lytte. Det 
gir også aktører uten store ressurser mulighet til å publisere sitt 
eget innhold. For oss virket podkasting som en god mulighet til å 
drive med arkivformidling til nye brukergrupper, og med støtte 
fra fylkeskommunen var tiden inne for å lage vår første podkast.

I UKJENT FARVANN
På KUBEN hadde vi lenge drevet med nettformidling blant 
annet gjennom nettsiden avtrykk.no, men podkast hadde ingen 
av oss erfaring med. Vi allierte oss derfor med medie- og kommu- 
nikasjonslinja ved Sam Eyde videregående skole i Arendal. 
Medielærer Christian Hauglund Isaksen gav oss en innføring 
i podkastproduksjon og kom med anbefalinger på hva slags 
utstyr vi kom til å trenge. Med på «seilasen» fikk vi også Terje 
Ellefsen, som hadde erfaring med podkaster. Han ble engasjert 
som produsent. Samtidig begynte vi å jobbe med innhold.

RAMSALTE HISTORIER
Den siste seilskutetiden på Sørlandet starter med en voldsom 
oppgangstid og avsluttes med et kraftig fall og økonomisk krise. 
Dette perspektivet ønsket vi å få med i podkasten. Videre ville 
vi belyse ulike sider ved sjøfarten som rederidrift, skipsbygging, 
livet til sjøs og ikke minst sjøforsikring. Samtidig var det viktig 
å finne historier som engasjerte. Målet var å lage en podkast der 
lytterne skulle få servert ramsalte historier om mennesker, skip 
og økonomisk vekst og fall.

«DE HVIDE SEIL» 
RAMSALTE HISTORIER FRA 
ARKIVENE I NY PODKAST

SEILSKUTARKIVER: Seilskutearkivene 
fra Aust-Agder består av flere hundre 
hyllemeter med arkiv og tusenvis av 
spennende historier. I podkasten får 
lytterne høre noen av dem. 
Foto: Gerd Corrigan, KUBEN, Aust-Agder 
museum og arkiv.

” 
For oss virket podkasting som en god mulighet til 
å drive med arkivformidling til nye brukergrupper 
[…]
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SMÅSTOFF

TEKST: EVEN B. ANDERSEN, FREDRIKSTAD BYARKIV

Bildet, som er hentet fra sakarkivet etter Fredrikstad formannskap og herredsstyre i Fredrikstad  
byarkiv, er tatt i 1898 og viser Anders Andersen (født i Drammen i 1823) – Fredrikstads første 
autoriserte rørlegger. Andersen startet opp i Fredrikstad i 1879 og holdt på til 1899. Før dette 
hadde han jobbet som rørlegger i Oslo siden 1875. Bedriften A. Andersens rørlæggerforretning 
lå i Glemmengate 4, der han også bodde. 

FOREVIGET 
FØRSTEMANN 

FORMIDLING

TIL AFRIKA MED DYNAMITT I LASTEN
Den 12. mars 1896 ankom «Victor» Gøteborg. Kaptein Terjesen 
var uerfaren som kaptein, og i et brev til hans far 18. mars 1896 
kommer usikkerheten til syne. «Jeg kan glæde dig med at jeg 
lever godt, men har nogksaa meget at tænke paa og er bange for 
at gjøre bommerter, saa jeg kan ikke si at jeg likker skipperlivet 
endnu.» Lasten som ventet i den svenske havnebyen, gjorde neppe 
den unge kapteinen mindre usikker. I tillegg til trelast og andre 
byggevarer var det gjort avtale om å frakte 15 tonn dynamitt. 
Bedre ble det ikke at den farlige lasten skulle fraktes helt til Beira 
i Afrika. «Victor» sin nervepirrende seilas med dynamitt i lasten 
var en av mange historier som etter hvert fant sin plass i den nye 
podkasten. Etter noen dager med manusskriving var vi endelig 
klar for første opptak.

OVERRASKENDE ENKELT
Tidlig på morgenkvisten rigget vi oss til på lesesalen på KUBEN 
med kun en opptaker, et manus og litt lydskjerming. Etter litt 
testing i ulike lokaler, var det nemlig lesesalen som viste seg å ha 
minst sjenerende støy. Opptaket var unnagjort i løpet av en drøy 
halvtime. Deretter gikk turen tilbake til kontoret for gjennom- 
lytting. De beste opptakene ble sendt videre til produsent Terje 
Ellefsen som silte vekk støy, la på passende lydeffekter og klippet 
det hele sammen. En uke senere var første episode ferdig produ-
sert og podkasten «De hvide Seil – historier fra Sørlandets siste 
seilskutetid» var klar til å lanseres.

I NYHETENS INTERESSE
26. oktober 2020 ble første episode av podkasten lastet opp 
og publisert gjennom podkastplattformen Anchor. Derfra ble 
den tilgjengelig på plattformer som Apple Podcasts og Spotify. 
Podkasten ble også publisert på museenes egen podkasttjeneste, 
Museumspodden. Samtidig ble den markedsført gjennom både 
sosiale medier og pressemeldinger. Det viste seg raskt at podkasten 
hadde nyhetens interesse. Agderposten, en av landsdelens største 
aviser, lagde en reportasje om podkasten. Det samme gjorde NRK 
Sørlandet, som presenterte podkasten i et radiointervju. Pressen 
fattet tydelig interesse for podkasten. Det samme gjorde lytterne.

RESPONS OVER ALL FORVENTNING
Før lansering hadde vi et håp om 50 lyttinger. En uke etter lanser- 
ing av første episode hadde vi passert 500. Pressedekningen 
gav naturlig nok podkasten en skikkelig boost, men også tiden 
etter viste positive tall. 30. november ble siste episode lansert. 
Dermed var i alt fire episoder om Sørlandets siste seilskutetid og 
Norges dokumentarv tilgjengelig for publikum. Ved årets slutt 
var det registrert over 1 500 lyttinger. Responsen har vært over 
all forventning, og denne podkasten blir neppe vår siste.

1) NY PODKAST: 26. oktober 2020 ble første episode av podkasten «De hvide Seil» lansert. 
Podkasten ble godt mottatt av både presse og publikum og er nå tilgjengelig på blant annet 
Spotify.

2) SEILSKUTARKIVER: Seilskutearkivene fra Aust-Agder består av flere hundre hyllemeter 
med arkiv og tusenvis av spennende historier. I podkasten får lytterne høre noen av dem. 
Foto: Gerd Corrigan, KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.

3) SISTE SEILAS: «Capella» endte sine dager på ulykkelig vis utenfor kysten av Danmark i 1903. 
Historien om skutas siste seilas er en av flere dramatiske historier i podkasten.

1 2

3
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BOKMELDINGBOKMELDING

ALT SOM 
DET IKKE 
SNAKKES 
OM

Journalist Linda Lund Nilsson har skrevet en stillfaren 
bok om familiens hemmeligheter og arkivenes svar.

TEKST: JOHANNE BERGKVIST, OSLO BYARKIV

BOKEN: LINDA LUND NILSSON (2020): KJÆRE BESTEMOR. ALT VI ALDRI SNAKKET OM, GYLDENDAL

Da bestemoren døde, visste Linda  
Lund Nilsson nesten ingen ting 
om livet hennes. Slik starter også 
historien, som snirkler seg inn 
mot kjernen gjennom f lere lag 
– først relasjonen til mora og  
bestemora, det trivielle familie- 
livet, jul og venner – og så gradvis 
inn til det som aldri ble snakket 
om: «Bestemor hadde noe ensomt,  

sørgmodig over seg, noe som aldri gikk bort, samme hvor flink 
jeg var til å være nær. Og det plaget meg, like mye som det plaget 
meg at hun ble eldre for hver gang jeg så henne.»

FORTIDA FORMER OSS 
Boka handler om røtter, veivalg og slekters gang. Nilsson tar tak  
i det at fortida former oss, også de historiene som aldri ble fortalt. 
Gjennom oppnøstingen av familiehemmelighetene kommer 
Nilsson fram til at også det som forties, har betydning: «Barn 
får med seg mer enn de ser. Historier går i arv, også de man ikke 
kjenner. Hendelser forsvinner ikke selv om de forties!»

griper Nilsson tak i de ulike kildene til historien:
«Det er høsten 2017, og jeg er i Byarkivet sammen med Wainy. 
Lesesalen lukter støv og søtlig, gammelt papir. I etasjene under 
finnes svarene på millioner av spørsmål, lykkelige og ulykkelige 
skjebner. Vi går gjennom stabel på stabel med folketellinger, 
likningsprotokoller, skoleprotokoller. Blar og blar, jeg grøsser 
hver gang jeg finner navnene deres. Hver gang jeg får plassert 
dem i en annen tid, og nye puslespillbiter faller på plass.»

Hun finner trangboddhet og vanskelige kår for barnefamilier 
i etterkrigstida. Kildene får sin egen stemme, og gjennom å 
pusle sammen folketellinger, skattemanntall, fødselsmelding, 
folkeregisterkort og barnehjemsopplysninger med samtaler med 
slekt og familievenner begynner hun å finne et svar på mysteriet 
i en familie der det var få fortrolige eller åpenhjertige samtaler. 

PUSLESPILLBITER FRA ARKIVENE 
Boka løfter fram den nære slektsforskninga, der det handler om å 
finne svar på spørsmål om hvordan og hvorfor. Slik slektsforskning 
handler om å finne en plass til seg selv i den større historien. 
Puslespillbitene fra arkivene er avgjørende. 

I lesesalsskranken og veiledningen på Byarkivet har de bistått 
tusenvis av besøkendes søk etter slekt og dokumentasjon, og inn-
trykket – som bekreftes i boka – er at tilgang på arkiv dekker et 
stort behov for å finne svar på det som det ikke ble snakket om. 

Nysgjerrigheten starter når bestemora er like ved å dø, og det 
begynner å bli vanskelig å stille henne spørsmål. Da Nilsson 
får se et ungdomsbilde av bestemora fra  DigitaltMuseum, er 
det for sent å spørre henne hva hun drømte om som ung. For å 
komme til kjernen må hun gå via mora, som helst ikke vil snakke 
om oppveksten. «Vi kan ta det der en annen gang», svarer hun på 
spørsmål. Men hun forteller at hun hadde det strengt hjemme 
og var på barnehjem en periode som liten. Nilsson kommer fram 
til at for å skrive en bok om bestemora må hun også ta for seg 
forholdet mellom sin egen mor og hennes mor. Søket bringer 
henne til Oslo byarkiv. 

ARKIVBESØK 
«En tidlig morgen dumper det ned en e-post fra Byarkivet i Oslo. 
Jeg har sendt en forespørsel om fødselsmeldingen til mamma, som 
jeg blant annet håper kan gi mer informasjon. Et av vedleggene 
er et skannet dokument fra Oslo helseråd.» 

Samme dag som bestemora forlot sykehuset etter fødselen, ble 
det nyfødte barnet – Lindas mor – plassert på barnehjemmet 
Pleiestiftelsen for småbarn på Ullern. Sammen med moras kusine 

FORFATTEREN: Linda Lund Nilsson (f. 1973) har jobbet som journalist 
siden 2000, blant annet i Aftenposten og Dagbladet. Kjære bestemor. 
Alt vi aldri snakket om er hennes første bok. 
Foto: Morten Rakke.

” 
Kildene får sin egen stemme […]

” 
Boka løfter fram den nære 
slektsforskninga, der det handler 
om å finne svar på spørsmål om 
hvordan og hvorfor.
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ARKIVFORBUNDETS SIDE FORMIDLING

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

Arkivløsninger som visualiserer 
din informasjon. 

www.depona.no

• Vi er den eneste leverandøren av arkivløsninger som oppfyller   
 Arkivverkets  normer i Oslo.

• Vi er den eneste leverandøren som tilbyr fysisk arkivering i Oslo.

• Vi er ISO-sertifi serte når det gjelder kvalitet, miljø og informa-
 sjonssikkerhet.

Visual Archive er vårt egenutviklede arkivsystem som visualiserer 
ditt arkivmateriale. Et innovativt, brukervennlig og kundetilpasset 
system for håndtering av alt fra interne fortegnelser til digital 
arkivering. Ingen annen leverandør kan tilby samme brede utvalg 
innen arkivforvaltning for kommuner og off entlige organisasjoner.

Velkommen til Depona.
Arkivering slik det alltid burde være.

Depona tilbyr fysiske og digitale arkivtjenester for kommuner, 
bedrifter og off entlige selskaper. Vi er et av Nordens ledende 
bedrifter spesialisert på arkivering, og noe helt spesielt...

 Vi er den eneste leverandøren av arkivløsninger som oppfyller    Vi er den eneste leverandøren av arkivløsninger som oppfyller   

 Vi er den eneste leverandøren som tilbyr fysisk arkivering i Oslo.

bedrifter spesialisert på arkivering, og noe helt spesielt...

INTERNASJONALT 
SAMARBEID 
= KOMPETANSEDELING 

Få områder har vel hatt like stor nytte av internasjonalt samarbeid og erfarings- 
utveksling som arkivfeltet. Våre utfordringer gjelder også i våre naboland, eller for 
den saks skyld på den andre siden av jordkloden: Hvordan teknologi kan trekke ut 
dokumentasjon fra sak- og fagsystemer. Hvordan en skal bevare og tilgjengeliggjøre 
arkiv digitalt. Hvordan analoge og autentiske arkiv kan tas vare på for all fremtid. 
Og hvordan vi kan bevare og tilgjengeliggjøre foto, video og lyd. 

Arkivforbundet har et stipend for arkivfaglige studieturer. Målet er å heve den arkivfaglige 
kunnskapen og oppnå faglig utvikling hos Arkivforbundets medlemsorganisasjoner. Studieturene 
kan skje både innenlands og utenlands, og kompetansen deles med resten av arkivsektoren, blant 
annet gjennom rapportene som deles på Arkivforbundets nettsider. 

I slutten av februar 2021 ønsket Kulturdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD) 
innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken. Flere av de kommunale arkivin-
stitusjonene har gitt sine innspill, og det samme har vi i Arkivforbundet. Særlig viktig for oss er 
det at programmer som finansierer internasjonalt samarbeid, slik som EØS-midlene og Kreativt 
Europa, også tar høyde for arkiv som et viktig område innen kulturpolitikken. Det vil også være 
nyttig for arkivsektoren å delta på internasjonale konferanser, og invitere kompetanse fra andre 
land til våre konferanser. Arkivforbundet har allerede et godt samarbeid med våre skandinaviske 
søsterorganisasjoner. 

Men også internasjonal solidaritet bør være viktig for oss i arkivsektoren. Derfor er det gledelig 
om Arkivarer uten grenser kan få ny giv. Arkivforbundet er også en av fire organisasjoner som 
utgjør Den norske Blue Shield-komité, og i Norge representerer vi den delen som heter ICA 
(International Council on Archives). Komiteen har til formål å samle og spre informasjon, sam-
ordne innsats og påvirke myndigheter og fagprofesjoner til å ivareta kulturarven under væpnete 
konflikter eller ved katastrofer. Internasjonal solidaritet vil være viktig også fremover, i en tid 
hvor presset på fakta og sannhet er økende. 

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet
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TRE OM ARKIV TRE OM ARKIV

INNSYN
1. Arkivinstitusjoner har gjerne ulike tilnærminger 
 til rutiner for innsyn og sikring av rettighets-
 dokumentasjon. Hvordan jobber dere med dette?

2. Arkivmaterialet i denne kategorien handler ofte 
 om mennesker i sårbare situasjoner. I hvilken 
 grad tror du innholdet i arkivene påvirker de 
 arkivansatte som håndterer det?

KJERSTIN KRAGSETH 
RÅDGIVER BERGEN BYARKIV 

1. 
Bergen byarkiv sikrer personsensitivt materiale i magasiner med 
tilgangsstyring. Siden det første Erstatningsutvalget ble opprettet i 
kjølvannet av barnehjemsrapporten i 2003, har vi arbeidet intensivt 
med rettighetsdokumentasjon. Det var en stor og ressurskrevende 
oppgave den gang. Men mengden arkiv har de siste ti årene økt 
dramatisk, særlig slike arkiver. Antall forespørsler som gjelder 
rettighetsdokumentasjon, er mangedoblet: Mellom en tredjedel og 
halvparten av henvendelsene til Byarkivet gjelder innsyn i dette 
materialet. Volum i klientmappene er i gjennomsnitt ni-doblet. 

MARTHA HEGGLAND
LEIAR FOR DOKUMENTSENTERET 
I BJØRNAFJORDEN KOMMUNE 

Innsyn er lovpålagt og en av byarkivets primæroppgaver. Det 
er også en førstelinjetjeneste overfor publikum. Derfor har vi et 
hyppig og tett samarbeid på avdelingen for å sikre gode rutiner, lik 
behandling og lik oppfatning av lovverket. Med et så omfattende 
og komplekst materiale er det en utfordring ikke å ha juridisk 
kompetanse på huset. Det er også et ressursspørsmål når ansatte 
sitter i timer og dager med sladding i en sak. Løsningen er at det 
utarbeides konstruktive avtaler med avleverende instans om for-
deling av ansvaret for innsynet i egne nyere arkiver, digitalisering 
av materialet, sikker digital sladding og elektronisk overføring.

2. 
Nesten all omgang med arkiv endrer bildet av historien og virkelig- 
heten. Det er umulig å sitte med skjerming eller sladding av  
barnevernsdokumentasjon uten å bli berørt. På den ene siden kan  
en bli nedtrykt, men på den andre siden står bevisstheten om at 
det arbeidet vi gjør, vil ha avgjørende betydning for dem som er 
rammet for eksempel av omsorgssvikt. Denne delen av samfunnet 
vårt er det ikke alle som har innsikt i. Jeg vil tro at dette fører til 
en større ydmykhet overfor våre medmennesker. Vi vet aldri hva 
som finnes bak ansiktene til mennesker vi passerer på vår vei, og 
nød kan ha en historie vi ikke aner noe om.

MONE SVEIA 
BYARKIVAR DRAMMEN 

1. 
Drammen byarkiv er et totalarkiv. Med dette menes at byarkivet 
leverer tjenester gjennom hele verdikjeden, fra mottak og regis-
trering av post til forvaltning av avsluttede og avleverte arkiver. 
Dette gjenspeiles også i vår interne organisering. Byarkivet har en 
egen faggruppe for dagligarkiv og en egen faggruppe for historisk 
arkiv. I tillegg har vi en egen faggruppe for systemutvikling som 
blant annet jobber med administrasjon og forvaltning av ulike 
systemer som benyttes i kommunen. 

Både faggruppen for dagligarkiv og faggruppen for historisk 
arkiv arbeider med innsynsforespørsler. Forskjellen ligger her i 
alderen på materialet det bes om innsyn i. Dagligarkivet bistår 
ved innsynsforespørsler i aktivt materiale, mens historisk arkiv 
betjener innsynsforespørsler i avlevert og eldre materiale. En 
naturlig konsekvens av dette er at det også er historisk arkiv som 
håndterer innsyn og sikring av rettighetsdokumentasjon.

Kommunesammenslåingen med nabokommuner i 2020 gjorde at 
rutiner og behandling av innsynsforespørsler fikk høyere prioritet. 
Samme år fikk vi etablert en ny rolle som innsynsmedarbeider 
i byarkivet. Dette betyr at vi nå har en dedikert ressurs til å 
betjene innsynsforespørsler i alt avlevert materiale, inkludert 
rettighetsdokumentasjon. Innsynsmedarbeideren jobber tett med 
historisk arkiv. Denne nye rollen styrker kontinuiteten og bidrar 
til et helhetlig blikk på innsynsbehandlingen.

2. 
Dette opplever jeg at varierer fra person til person. En ting er 
skjebnene man hører om, men jeg tror også at enkelte blir engstelige 
for å gjøre feil på grunn av mulige konsekvenser for mennesker i 
en allerede sårbar situasjon. Ved å innføre rollen «innsynsmed-
arbeider» løfter vi denne type arbeidsoppgaver mer frem slik at 
vi kan ta tak i eventuell opplevd belastning. Rekruttering til en 
slik rolle gir også mulighet for å fokusere nettopp på hvordan 
kandidatene vil takle den typen belastning.

1. 
Bjørnafjorden er ein ny kommune. Alt av papirarkiv er samla inn, og det meste er 
deponert, men vi har framleis ein del boksar ståande på arkivrommet vårt. Dette 
er etterslep som har oppstått på grunn av covid-19.

Det er mange scenario ved ein innsynsførespurnad, og dei ulike scenarioa har kvar 
sine løp. Det kan vere ei sak som framleis er i gang, ei sak som er avslutta i ein tidlegare 
kommune, eller som har gått frå papirarkiv til digitalt arkiv i den tidlegare kommunen, 
til digitalt arkiv i den nye kommune, eller som er starta opp og framleis er i gang i den 
nye kommunen, der alt er digitalt. Det kan også hende at ein person ber om «alt vi måtte 
ha» på vedkommande. I dei tilfella svarer arkivet og ber personen vere meir konkret. 
Når ein person ber om innsyn, kan det skje per telefon, oppmøte, e-post eller via det 
digitale skjemaet vårt der ein bruker BankID for å legitimere seg. Innsynsførespurnader 
går gjerne også på tvers av område. Kanskje ønskjer ein til dømes innsyn i både PPT- og 
elevmappe. I desse tilfella er det vi på arkivet som «eig» førespurnaden, og vi hentar inn 
dei aktuelle mappene frå IKAH, som returnerer filer frå dei aktuelle områda. Desse sender 
vi på arkivet separat til området som eig dei, og så får vi i retur det som skal sendast ut. 
(Eller vi hentar inn frå områda, det kjem an på om saka er  digital eller ikkje.) Dermed 
får den som ber om innsyn, eit svar, og vi har halde personvernreglane og teieplikta. I 
dei tilfella der ein berre ber om éi mappe, til dømes barnevernsmappa si, overfører vi 
saka til barneverntenesta (når vi har underlaget frå IKAH). Alt dette skjer digitalt, og 
førespurnader inn og ut skjer ved hjelp av SvarInn og SvarUt.

2. 
Med tanke på om innhaldet i mappene kan påverke oss på arkivet, så trur eg nok det 
kunne ha skjedd om vi las det. Men dette innhaldet er ikkje «vårt», og vi skal ikkje lese 
eller ta stilling til det som står der. Det er det saksbehandlaren på det aktuelle området 
som skal gjere. Vi på arkivet skal berre vere ein «bodbringar». 

SPURT AV ANTONIA REIME AABØ, REDAKSJONEN
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ARKHEIONS EIERE
ARKIV I NORDLAND 

www.arkivinordland.no
ARKIV TROMS 

www.arkivtroms.no

BERGEN BYARKIV  
www.bergen.kommune.no/

byarkivet

AUST-AGDER MUSEUM 
OG ARKIV IKS  

www.kubenarendal.no

ARKIVSENTER SØR IKS   
www.ikava.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I TRØNDELAG IKS 

www.ika-trondelag.no

VESTFOLDARKIVET 
www.vestfoldarkivet.no

SKRÅSPALTEN

For å sette tonen med en eneste gang: I de aller 
fleste rettferdsvederlagsaker er det dokumentasjonen 

som avgjør. Uten noe form for dokumentasjon er det 
avslag som er dommen. 

Stiftelsen Rettferd jobber fortrinnsvis med å søke oppreisning 
fra det offentlige på vegne av våre brukere. Disse har opplevd ulike 

former for offentlig unnfallenhet i barndommen, for eksempel feilplasse-
ring i skolehjem, barnehjem og fosterhjem, seksuelle overgrep, manglende 

inngripen fra barnevernet, mobbing og mangelfull eller tapt skolegang. Med 
andre ord bistår vi noen av de mest utsatte enkeltindividene i Norge.  

Det vi primært gjør for brukerne, er å innhente dokumentasjon fra ulike offentlige arkiver  
og deretter utforme en oppreisningssøknad som sendes henholdsvis stat og kommune. 

Per i dag rettes de aller fleste oppreisningssøknadene vi bistår med mot staten og dermed 
rettferdsvederlagsordningen. Siden stiftelsen så dagens lys for over 25 år siden, har vi bistått 

over 3000 enkeltpersoner med å få til sammen over 400 millioner kroner i offentlig oppreisning. 
Antallet som ikke får innvilget offentlig oppreisning, er vesentlig høyere.  

For ja, det er realiteten. Svært mange får avslag på sine oppreisningssøknader. Og en av hovedgrunnene til 
dette er dokumentasjon, eller mangel på sådan. Vi møter alt for ofte brukere av stiftelsen som har fått avslag 

som følge av manglende dokumentasjon. Da kan man jo tenke seg: Når dokumentasjonen er ikke-eksisterende, 
borte eller brent opp, vel … da har våre brukere mildt sagt et problem. Ifølge regelverket for rettferdsvederlags-
ordningen skal man sannsynliggjøre forholdene som fremkommer i egenerklæringen. Med andre ord er god 
forvaltning av rettighetsdokumentasjon avgjørende. 

Et lite stikk til slutt: Vår stiftelse opplever litt for ofte at kommuner bruker uforholdsmessig lang tid på å svare på 
våre forespørsler om utlevering av dokumentasjon. I visse tilfeller opplever vi også nærmest å bli ignorert. Riset 
bak speilet fra vår side er da å måtte henvende oss til Statsforvalteren. Det håper vi å slippe å gjøre i fremtiden. 

GOD DOKU-
MENTASJON ER 

AVGJØRENDE! 
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INTERKOMMUNALT ARKIV 
I HORDALAND IKS  

www.ikah.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I ROGALAND IKS  

www.ikarogaland.no

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/

byarkivet

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FINNMARK IKS  
www.ikaf.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR MØRE OG ROMDAL IKS  

www.ikamr.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK IKS  
www.ikakongsberg.no

STAVANGER BYARKIV 
www.stavanger.kommune.no/

byarkivet

FYLKESARKIVET I VESTLAND   
www.fylkesarkivet.no

FREDRIKSTAD BYARKIV 

www.fredrikstad.kommune.no

INNLANDET FYLKESARKIV/
IKA OPPLANDENE 

www.farkiv.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

DRAMMEN BYARKIV 

www.drammen.kommune.no/
byarkivet

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

Tor Bernhard Slaathaug, 
Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd
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NRK melder om at det i Gildeskål kommune i Nordland fylke har dukket opp lenge savnede 
arkivsaker. Da et gammelt hus i kommunen skulle pusses opp, dukket nemlig «Kommune-
regnskapet for Gildeskaal herred får året 1895» opp bak en veggplate.

Hvordan regnskapet havnet i veggen på dette huset, vites ikke, men det er gledelig at det nå 
har blitt funnet og avlevert til Arkiv i Nordland. 

I saken blir arkivar Aasta Karlsen ved Arkiv i Nordland sitert på at «det er et vanlig problem 
at kommuner mangler store serier av viktig arkivmateriale fordi man ikke hadde noen form 
for arkivsystem på den tiden». 

Redaksjonen håper denne saken kan være til inspirasjon for andre privatpersoner som opp-
dager arkivmateriale – at de kontakter en arkivinstitusjon for å sørge for tilbakeføring til 
rette instans og trygg oppbevaring for fremtiden. 

Kilde: www.nrk.no/nordland

TETTER GAMMEL 
LAKUNE
TEKST: REDAKSJONEN


