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Forord
Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning
mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens § 27.
Virksomheten er etablert i tilknytning til Statsarkivet i Troms som har tilsyn
og faglig veiledning. IKAT har vært i drift siden høsten 1992 og alle
kommuner i Troms samt Troms fylkeskommune har medlemsrett.
IKAT har som oppgave å gi råd til medlemskommunene i moderne
arkivdanning og stå for opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner. I tillegg
skal IKAT arbeide for at medlemskommunenes eldre arkivmateriale blir
oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring.
Den sistnevnte målsettinga er bakgrunnen for denne foreløpige katalogen.
IKAT har tatt på seg å ordne alle medlemskommunenes eldre arkiver fra
1837-1965/70. IKAT ønsker å gi ordningshjelp til alle sine
medlemskommuner. Derfor ordner og katalogiserer vi del for del, og i denne
runden er det arkivmaterialet i foreliggende katalog som er tilgjengeliggjort.
Tromsø 29.10.98
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Innledning
a) Lovbakgrunn
Det er kommunens eget ansvar å sørge for at kommunens arkivmateriale blir tatt vare på i
samsvar med gjeldende lover, regler og retningslinjer. Det er flere lover som regulerer dette
ansvarsområdet. Opprinnelig lå ansvaret for arkivene hos ordføreren, et ansvar gitt første
gang i formannskapslovene av 1837 og gjentatt i senere kommunelover. Med
kommuneloven av 1992 ble det reelle ansvaret lagt til kommunens administrative leder.
Riksarkivaren har det faglige tilsyn med kommunearkivene. Han har delegert denne
myndigheten til statsarkivarene som inspiserer arkivene og gir retningslinjer for ordning og
oppbevaring.
Sentrale lover som regulerer kommunens arkivansvar:
1. Lov 25. september 1992 (nr. 107) om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
2. Lov 4. desember 1992 (nr. 126) om arkiv (Arkivloven)
Arkivlovens § 6 fastslår at: «Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal være ordna
og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid».

b) Administrativ inndeling
Fra 1838 til 1926 var Andørja en del av Ibestad kommune. I 1926 ble Andørja skilt ut som
egen kommune. Ved en kommunesammenslåing i 1964 ble Andørja igjen en del av Ibestad
kommune.

c) Arkivmaterialet
Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter ble hentet av IKAT 11.06.96.
Materialet utgjør sammen med Ibestad kommunes arkiv ferdig ordnet 34 hyllemeter. Det er
ordnet og katalogisert av IKAT i perioden fra 1996 til 1998.
Arkivmaterialet består av deler av arkivet fra flere kommunale forvaltningsorganer. Vi må
gjøre oppmerksom på lakuner/mangler i materialet. Det er håp om at en del av dette
materiale samt eldre arkivmateriale fra andre forvaltningsorganer kan ligge spredt i
kommunens egne lokaler eller ute hos privatpersoner som har hatt tilknytning til kommunal
forvaltning.
Hvert arkivstykke i de ferdig ordnete arkivene har fått et løpenummer. Fordi dette ikke
utgjør komplette arkiver, er det bare foreløpige numre. Når resten av det eldre
arkivmaterialet er ferdig ordnet og katalogisert skal hele den eldre delen av
kommunearkivet få endelige løpenumre og etiketteres.
Kvaliteten på materialet er varierende. Noen protokoller er defekte og trenger restaurering.
Dette er et arbeid som må utføres av fagfolk.
5
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d) Oppbevaring
De eldre arkivene som er ferdig ordnet og katalogisert skal oppbevares i Ibestad kommunes
administrasjonsbygning.

e) Innsyn og tilgjengelighet
Arkivlovens § 1 understreker kommunens plikt til å gjøre arkivene tilgjengelige for
publikum. For noen saksområder er det lagt begrensninger på publikums innsynsrett.
Hovedregelen for oppheving av plikten det offentlige har til å skjerme sensitive
opplysninger er 60 år (jfr. forvaltningslovens § 13c.). Søknad om innsyn i materiale med
slik sperrefrist skal rettes til vedkommende departement. Det er bare forskere som kan gis
en slik innsynsrett (jfr. forvaltningslovens § 13d. og e. med forskrift). Kommunen kan sjøl
benytte slikt materiale administrativt med mindre særskilte bestemmelser forhindrer dette.
Saker som angår partsinnsyn behandles atskilt (jfr. forvaltningslovens §§ 18, 19 og 20).
Slike forespørsler avgjøres av øverste administrative leder av vedkommende etat/organ.
I tillegg til de begrensninger forvaltningsloven legger på publikums adgang til eldre og
avsluttet arkiv, må en være oppmerksom på at ulike saksområder styres av særlover som
har strengere regler for innsyn.

f) Praktiske opplysninger
Når arkivet er ferdig ordnet og etikettert, skal det være fortløpende nummerert etter
forvaltningsorgan og arkivserie. Løpenumrene gir uttrykk for plassering i magasinet.
Symbolene:
--- betegner at materialet ligger i arkivboks
0 betyr at materialet enten ligger i boks eller er en del av en protokoll som står et annet sted
i katalogen
Pakkesak betyr at materialet er pakket inn i gråpapir eller annet på grunn av store formater

g) Litteratur
Mykland, L./Masdalen, K.: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap - kommunene.
Universitetsforlaget A/S 1987.
Hals, H./ Slettan, D.: Kommunearkiv i Trøndelag - katalog og ordningsplan. Statsarkivet i
Trondheim og Trøndelag folkemuseum 1987.
Brosveet J./Olaussen T.G./Sande T.: Kommuneendringer 1838-1978. NSD-rapport nr.
27, Bergen 1979.
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1. De folkevalgte organ og
sentraladministrasjonen i kommunen
Valgstyret og manntalsnemnda 1926-1981
Lovgivningen for valgstyrenes sammensetning og administrasjon ved stortingsvalg og
kommunevalg har vært forholdsvis lik. Valgstyrene har imidlertid hatt hjemmel i ulik
lovgivning alt etter hvilket valg de skulle stå for. Først i 1985 ble det gitt en felles lov for
stortingsvalg, fylkestings- og kommunestyrevalg.
Lov 27. juli 1896 for landet opprettet valgstyrer for valg av formannskap og kommunestyre.
Lov 10. juli 1925 om kommunevalg opprettholdt valgstyret. Dette skulle bestå av lensmannen
og medlemmene av formannskapet der formann og varaformann skulle velges av styret. En
opprettet også systemet med manntallsnemnder bestående av manntallsfører og to medlemmer
av formannskapet som skulle gjennomgå manntallet før valget. Lensmannen som var
manntallsfører skulle utarbeide manntallsutkastet. I lov 24. februar 1900 om manntall og
stortingsvalg ble det fastsatt at det kunne holdes valg flere steder i kommunen, administrert av
flere særskilte valgstyrer (stemmestyrer).
På grunn av den sentrale rollen lensmannen har hatt i forbindelse med manntallsføring og
valg, finnes arkivet til valgstyret like ofte i lensmannsarkivet som i kommunearkivet.

Valgstyret 1955-1981
Valgprotokoll, Stortings- og kommunevalg
0139 20.07.1955-23.11.1981

Andørja valgstyre

Manntallsnemnda 1926-1964
Korrespondanse og saksdokumenter 1926-1964
--392 1926-1957
1930-1960
1960-1964

Fiskermanntall, korrespondanse og saksdokument m.v.
Fiskermanntall, korrespondanse og saksdokument
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Stemmestyret for de enkelte kretsene 1930-1977
Ved lov om stortingsvalg 17. desember 1920 ble det fastsatt at dersom stemmegivningen
skulle foregå flere steder i valgsognet, skulle et stemmestyre på minst tre medlemmer forestå
valgtinget på hvert sted. Stemmestyrene skulle oppnevnes av valgstyret. Tilsvarende
bestemmelser for kommunevalg fikk en ved lov 10. juli 1925.

Valgbøker kommune- og stortingsvalg 1930-1973
0238
0150
0141
0140

20.10.1930-25.09.1972
08.10.1945-12.09.1977
20.10.1947-10.09.1973
08.10.1951-10.09.1973

Straumen stemmestyre (defekt)
Kråkerøy stemmestyre
Jektevik stemmestyre
Furnes stemmestyre

Formannskap/herredsstyre (1892)1926-1964
Teoretisk sett skal ordførerens, formannskapets, kommunestyrets og sentraladministrasjonens
arkiver være separate arkiver skapt av ulike arkivskapere. I praksis viser det seg at de svært
ofte utgjør ett arkiv. Dette er også tilfelle for Andørja kommune.

Forhandlingsprotokoller 1931-1963
Formannskapet/kommunestyret
36 24.11.1931-15.08.1935
40 05 09 1935-15 09.1939
35 31.10.1939-09.12.1946
33 03.01.1947-24.10.1951
37 03.11.1951-06.05.1957
38 22.05.1957-25.05.1962
41 18.06.1962-16.12.1963

Inneholder også revisjonsettersyn fra 1939 til 1941

Formannskapet
39 01.03.1941-30.06.1958

Brevjournaler 1926-1937
34

03.08.1926-28.11.1937

Formannskapet
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Saksvedlegg 1945-1955
Kommunestyret
--387 25.05.1945-29.12.1945
23.05.1946-26.09.1946
04.08.1948-30.12.1948
26.10.1949
27.01.1950-29.09.1950
--388 29.01.1951-11.07.1951
10.09.1951-27.12.1951
05.04.1952-27.12.1952
--389 11.04.1953-27.11.1953
13.03.1954-15.12.1954
11.06.1955-24.09.1955
Formannskapet
--390 23.02.1946-13.11.1946
24.02.1948-29.12.1948
15.03.1950-28.12.1950
30.04.1951-08.12.1951
22.02.1952-08.07.1952
12.02.1954-01.09.1954
17.01.1955-12.12.1955
--43 08.06.1955-12.12.1955
20.04.1955-24.09.1955

Saksvedlegg til formannskapsmøte. Andørja
Saksvedlegg til herredsstyremøte. Andørja

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk 1929-1951
--391 1929-1937
1944-1948
1940-1951
1945

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1892-1940
--406 1892-1907
1936-1940

Branntakster for skolebygg i Andørja
Skolebygg i Andørja kommune - bygging
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Anvisningsbøker 1926-1938
42

1926/27-1937/38
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2. Folkeregister

11

12

3. Økonomiforvaltningen
Ligningsnemnda 1926-1961
Ved innføringen av formannskapslovene i 1837 gikk den formelle retten til å utligne skatt på
kommunens innbyggere til formannskap og kommunestyre. Disse overtok det allerede
eksisterende apparat med en ligningskommisjon som sto for den praktiske utligningen og en
overligningskommisjon som var klageinstans.
Med skattelovene av 1882 og 1911 ønsket en å skape en fastere og mer ensartet
utligningspraksis for by- og landkommunene. Skattelovene av 1911 bestemte at
ligningskommisjonen nå skulle få navnet ligningsnemnd og at utligning på skatt og formue
skulle bygge på selvangivelser og næringsoppgaver. 1911-lovene bestemte at innkrevingsåret
for skatt skulle følge budsjettåret 1. juli-30. juni, mens det tidligere hadde fulgt kalenderåret.
Skattelovene av 1911 er i hovedsak blitt stående. Det er imidlertid gitt en rekke endringslover.
På kommuneplan utfylte endringsloven 15. februar 1935 for landkommunene bestemmelsene
om ligningsnemnd og ligningsråd. Der det ikke var opprettet ligningsråd, skulle herredsstyret
årlig opprette et utvalg til å foreta foreløpig behandling av selvangivelser og næringsoppgaver.
Ved endringslover 10. juli 1936 ble det bestemt at hver kommune skulle ha fast
forretningsfører for ligningsvesenet. På dette tidspunkt hadde de fleste kommuner en stilling
som ligningssjef eller ligningssekretær. Endringslover 30. juni 1955 styrket ligningssjefens
stilling, og ligningsråd og ligningsutvalg ble avskaffet. Det fikk også betydning for
skatteligninga at en fra 1. januar 1957 for store grupper gikk over til å kreve forskuddsskatt
(skatt av årets inntekt).
Ved endringslover 21. juni 1963, satt i kraft fra 1. januar 1965, ble ligningsforvaltningen i sin
helhet overført til staten. De valgte organene i hver kommune er fortsatt kommunale.

Forhandlingsprotokoller 1926-1954
260 06.11.1926-04.05.1943
0422 19.05.1944-12.02.1954

Brevjournal 1937-1961
220

30.10.1937-29.12.1961

Skattedagbøker 1942-1957
209

10.07.1942-29.03.1947

Skattedagbok med alderstrygd- og
krigspensjoneringsavgift
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219 01.04.1947-30.06.1951
242 1950/51-1956/57

Skattedagbok med alderstrygd- og
krigspensjoneringsavgift
Statsskatteligningen

Ligningsprotokoller 1926-1950
74
70
69
235
236
240
243

1926-1927
1928-1929
1929-1930
1927-1950
1931-1932
1934-1935
1935-1936

228

1935-1936

227

1936-1937

217

1936-1937

Skatteliste (kladdeprotokoll)
Skatteliste (kladdeprotokoll)
Skatteliste (kladdeprotokoll)
Skatteliste
Kladdeliste for skatt
Kladdeprotokoll for skatt
Kladdebok for direkte ligning med fiskerinæring.
No.1 Furnes -Ytre Å
Kladdebok for direkte ligning med fiskerinæring.
No.2 Laupstad - Jektvik
Kladdebok for direkte ligning med fiskerinæring.
No.1 Furunes - Ytre Å
Kladdebok for direkte ligning med fiskerinæring.
No.2 Laupstad - Jektevik

Kontrollbok 1950-1955
226

1950-1955

Andørja kommune: Kontrollbok, skattekontokort

Korrespondanse og saksdokumenter 1933-1950
--0422 1933-1950
--407 1933-1935
1934-1939

Protokollvedlegg
Selvangivelser, næringsoppgaver
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Herredskassen/kommunekassa 1926-1963
I følge formannskapsloven av 1837 for landdistriktet skulle formannskapet oppnevne
regnskapsførere og sørge for at regnskapet ble avlagt, revidert og desidert av formannskapet
selv. Formannskapsloven for landet forutsatte to kasser; fattig- og skolekassene. Etter hvert
fikk en også en herredskasse for å dekke de øvrige kommuneutgiftene. Bestemmelsene om at
landkommunene skulle ha fast ansatt herredskasserer kom med kommuneloven av 1921.
Kommuneloven av 1954 opprettholdt kravet om fast kommunekasserer.
Etter 1882-lovene ble skatteinnkreving og utpantingsrett lagt til kommunekassererne. Ved
skattebetalingsloven av 1952 ble kommunekassererens skatteinnkrevingsfunksjon utvidet til
også å gjelde statsskatt.
Kommunene har vært nødt til å rette seg etter ulike regnskapsforskrifter ved føring av
regnskapene. Disse har vært forskjellige for by- og landkommunene helt fram til 1942. Da ga
Innenriksdepartementet felles regnskaps- og budsjettforskrifter for alle kommuner uansett
størrelse og uansett om det var by- eller landkommuner. Forskriftene har i stor grad vært
bestemmende for utformingen av regnskapsmaterialet som finnes i disse arkivene.

Hovedbok 1942-1947
75

1942/43-1946/47

(Mugg)

Oppgjørs- og statusbøker 1942-1947
126 1942/43-1944/45
128 1945/46-1946/47

Kassabøker 1926-1954
80
77
78
79
163

15.09.1926-30.06.1942
1940-1944
20.09.1937-27.07.1954
30.09.1937-30.06.1945
19.08.1944-09.12.1944

Forhånds- og skattetrekk. (Mugg)
Alderstrygden
Alderstrygden, m/register
Kassakontrollbok

Anvisningsprotokoll 1926-1944
104 1926-1944

Anvisningsprotokoll m/register

Restanseliste 1932-1933
0416 1932-1933

Reserverestanseliste over herredsskatt m.v. (1932-1933
og tidligere år) (Pakkesak)
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Regnskap 1933-1957
-425
--426
--427
--428
--429
--430
--431

1933/34

Regnskapsbilag 1-700

1942/43

Regnskapsbilag 301-955

1955/56

Regnskapsbilag 1-600

1955/56

Regnskapsbilag 601-1200

1955/56
1956/57

Regnskapsbilag 1201-1493
Åndervåg bru - Åbostad: Lønningsliste

1943/44-1951/52

Bilag til skattedagboken

1953/54-1956/57
1935

Bilag til skattedagboken
Selvangivelse

Evakuerte 1945-1946
--394
--395

1945
1945

Oversikt over evakuerte, kartotekkort over evakuerte. m.v.
Stønad til evakuerte

1945-1946

Stønad til evakuerte

Kassabøker for fylkets veivedlikehold 1927-1957
I henhold til Tromsø amtstings beslutning i sak nr. 36/1918 skulle herredskassereren i hver
kommune føre kassabok for utbetalte beløp i forbindelse med utbetalinger og regnskapsførsel
vedrørende fylkeskommunens vei- og bruvedlikehold.
263 1927-1957
0402 1927-1957

Kassabok for fylkets veivedlikehold
Protokollvedlegg
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Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk 1927-1949
--404 1927-1957
--400 1928-1949

Protokollvedlegg

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1926-1963
1926-1940
1938-1947
1946
1958-1963
1961-1962
--0406 1957-1961
1957-1963
1957-1961
1960-1962
--402 1930-1932
1926-1937
1933-1939
1934

Utdrag av kommuneregnskapet
Budsjett, skattesvikt m.v.
Folketelling
Lønnsoppgaver, sysselsettingsoppgaver m.v.
Andørja herredshus - tegninger, masseberegning, anbud, m.v.
Budsjett
Budsjettforslag
Kommunens driftsregnskap
Personkort vedr. skattetrekk
Mangelfulle selvangivelser m.m.
Innberetninger m.m.
Kreaturtelling m.m.
Regninger vedr. M/K "Sjøbrott"
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4. Kirke og kultur
Menighetsrådet 1927-1962
Lov 3. desember 1920 opprettet menighetsråd i alle sogn. Loven trådte i kraft 1. januar 1922.
Menighetsrådet skulle sette i gang og lede kristelig virksomhet i sognet og fremlegge
årsberetning for menighetsmøtet. Rådet skulle avgi erklæring i forbindelse med reparasjon og
utbedring av kirkene i sognet, utvidelse av kirkegården, endring av fordelingen av prestenes
arbeid, bruk av lærebøker i offentlige barneskoler i sognet mv. De hadde også anledning til å
uttale seg ved besettelse av preste-, proste- eller bispeembeter.
Menighetsrådet skulle velges av stemmeberettigede medlemmer av staskirken bosatt i sognet
og skulle bestå av 4-10 medlemmer for 3 år, etter lov av 29.04.1953 i 4 år. Sognepresten eller
en annen prest skulle alltid være med i menighetsrådet.
Riksarkivaren har bestemt (i brev datert 5. april 1994) at menighetsrådenes arkiver skal
avleveres til statsarkivene på linje med det øvrige kirkelige arkivmateriale. Statsarkivet i
Tromsø har ansvaret for å ta inn disse arkivene fra kommunene i Troms. IKAT har derfor på
vegne av kommunen avlevert dette materialet til Statsarkivet i Tromsø.

Korrespondanse og saksdokumenter
1927-1962

17
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5. Undervisning
Skolekommisjonen/skolestyret 1926-1964(1970)
«Lov om Almueskolevæsenet» 16. mai 1860 for landet fastslo at skolekommisjonen i
herredene skulle bestå av sognepresten og eventuelt kapellanen, ordføreren for
kommunestyret, en representant for lærerne og så mange medlemmer valgt av herredsstyret
som det besluttet å ha med. Ved folkeskolelovene 26. juni 1889 for land- og bykommunene
opphørte sognepresten å være selvskreven formann i skolekommisjonen. Skolekommisjonen
ble nå omdøpt til å hete skolestyret som fritt kunne velge formann. Ved lov 10. april 1959 om
folkeskolen fikk by og land felles folkeskolelov. Sogneprest eller annen prest oppnevnt av
biskopen hadde møterett og rett til å uttale seg i saker som gjaldt kristendomsopplæringa.
Ellers var sognepresten ikke lenger automatisk medlem av skolestyret. Ved lov om
grunnskolen 13. juni 1969 ble hele skolestellet endret. Skoletida ble utvidet fra 7 til 9 år og
grunnskolen ble delt i barne- og ungdomstrinnet. Det var imidlertid fortsatt skolestyret som på
vegne av kommunen skulle stå i spissen for skolestellet.
Skolelovene av 1936 gjorde det mulig med samtykke fra skolestyret, å ansette en
skoleinspektør for alle kommunens skoler.
Statsarkivene har etter bestemmelser gjort av Riksarkivaren, depotansvar for
skolekommisjonens arkiver fram til 1889. Materialet før 1889 skal derfor avleveres til
Statsarkivet sammen med sokneprestens arkiv.

Forhandlingsprotokoller 1926-1948
237 09.08.1926-28.07.1948

Eksamensprotokoller 1927-1970
119 1927-1970

Anvisningsbøker 1942-1949
55

1942/43-1948/49

Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk etter emne 19271964
--379 1927
1928-1929
1929-1931
1930-1940
1932-1935

Innkommet
Ulike saker
Utgående
Skoleruter, innlosjering
Skotøy m.v. til trengende skolebarn
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--380 1932
1931-1941
--381 1930-1939
--382 1931-1947
1933-1943
1936-1937
1940-1941
1941-1947
--383 1941-1942
1942-1943
1943-1944
--384 1943-1945
1945-1946
1946-1947
--385 1948-1964
1956-1964
--386 1958-1964

Skotøy m.v. til trengende skolebarn
Søknader til lærerstillinger
Korrespondanse og saksdokumenter
Korrespondanse, skolestyremøter 1947
Korrespondanse og saksdokumenter
Diverse korrespondanse
Skoleforsømmelser, korrespondanse, behandlede saker
Søknader til lærerstillinger
Korrespondanse og saksdokumenter, utskrifter fra møter
m.v.
Skoleforsømmelser, behandlede saker, skolemateriell,
korrespondanse og saksdokumenter
Behandlede saker, korrespondanse
Riks- og alderstillegg, forsømmelser, behandlede saker,
korrespondanse
Skoleforsømmelser, behandlede saker, korrespondanse
Behandlede saker, korrespondanse
Statistikk, meldinger, oppgaver
Klassedeling, refusjonskrav, statistikk, oppgaver
Refusjonskrav, klassedeling, lærerlønn

De enkelte kretser og skoler (1916)1926-1964(1970)
Ånstad skole 1933-1949
90 1933/34-1951/52
0416 1936-1949

Skoledagbok Ånstad skole
Karakterprotokoll for Ånstad skole (Pakkesak)

Høgtun skole 1939-1967
91
92
93

1939/40-1947/48
1952/53-1967/68
1944/45-1966/67

Skoledagbok m/karakterliste Høgtun skole
Skoledagbok m/karakterliste Høgtun skole
Skoledagbok m/karakterliste Høgtun / Andørja
framhaldsskole
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Solstad skole 1942-1951
95

1942/43-1950/51

Skoledagbok m/karakterliste Solstad skole

Laupstad skole 1949-1956
96

1949/50-1955/56

Skoledagbok m/karakterliste Laupstad skole

Årbostad, Furnes, Klåpen og Kråkrøy skoler 1916-1954
230 1930/31-1943/44
94 1939/40-1953/54
118 1916/17-1938/39

Skoleprotokoll for Furnes, Klåpen og Kråkrøy skoler
Skoledagbok m/karakterliste Årbostad og Klåpen
folkeskoler
Skoleprotokoll Klåpen og Årbostad skoler (Andørja fra
1927)

Protokollvedlegg
--0422 1926-1970
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6. Sosiale oppgaver
Fattigstyret/forsorgsstyret 1926-1963
Fattiglovene for by og land 20. september 1845 var tilpasset formannskapslovene og ga
fattigvesenet en plass i det kommunale styringsverket. I følge § 21 i fattigloven for landet
skulle fattigkommisjonen (fortsatt) ledes av sognepresten som formann. Kommisjonen skulle
ellers bestå av så mange medlemmer utpekt av formannskap og kommunestyre som disse
bestemte. I fattigloven 6. juni 1863 for landet var ikke sognepresten lenger selvskreven som
formann, men var fortsatt medlem av kommisjonen. Fattigloven 1. januar 1900 (gjort gjeldene
fra 1. januar 1901) endret fattigkommisjons navn til fattigstyret. Styret skulle nå ha minst et
kvinnelig medlem. Ved lov 18. juni 1948 endret fattigstyret navn til forsorgsstyre.
Ved lov om sosial omsorg 5. juni 1964 ble hele forsorgsvesenet nyorganisert. Forsorgsstyret
ble nå kalt sosialstyret. Styret skulle bestå av 5 medlemmer eller så mange som
kommunestyret fastsatte. Formann og nestformann skulle velges av kommunestyret og presten
var ikke lenger selvskreven medlem. I følge § 10 skulle administrasjonen av sosialstyrets
virksomhet legges til et sosialkontor, ledet av en tjenestemann.
Statsarkivene har etter bestemmelser gjort av Riksarkivaren, depotansvar for
fattigkommisjonens arkiver fram til 1863. Materialet før 1863 skal derfor avleveres til
Statsarkivet i Tromsø sammen med sokneprestens arkiv.

Anvisningsbok
97

1926-1938

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk 1926-1963
--398 1926-1927
1926-1932
1938-1945
1956-1963
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Administrasjon av trygder
Syke- og ulykkestrygd
I lov om sykeforsikring 6. august 1915 ble det sterkere fremhevet at sykekassene var
kommunale organ. I lov om syketrygd 6. juni 1930 ble navnet kretssykekasse endret til
trygdekasse. Lovens § 41 slo fast at hver trygdekasse skulle ha et styre på 5 medlemmer
oppnevnt av kommunestyret for 3 år om gangen. Hver trygdekasse skulle dessuten ha en
forretningsfører som skulle ansettes av kommunestyret etter innstilling fra kassens styre.
For å bli gyldig skulle ansettelsen godkjennes av Rikstrygdeverket. Trygdekassene skulle
også være lokale organ for ulykkestrygden for industriarbeidere, sjømenn og fiskere.
Ved lov 2. mars 1956 om syketrygd ble det innført obligatorisk syketrygd for alle med
hjemstavn i Norge. De fleste enkelttrygdene ble sammen med syketrygden innlemmet i et
felles system; folketrygden. Den lokale administrasjonen ble overlatt til trygdekassene.
Ved lov 19. juni 1970 gjort gjeldende fra 1. januar 1971 opphørte trygdekassene å
eksistere. I stedet ble det opprettet trygdekontor i hver kommune. Kommunene skulle
fortsatt velge styre for trygdekontorene, men ellers opphørte nå den kommunale
administrasjonen av trygdeutbetalingene. Trygdeetaten ble en statsetat under ledelse av
Rikstrygdeverket.

Tilsynsmannen/kretssykekassen/trygdekassen 1927-1959
Lov 23. juli 1894 om ulykkesforsikring for arbeidere i fabrikker påla kommunene å beskikke
en eller flere tilsynsmenn. De skulle ta seg av Riksforsikringsanstaltens gjøremål lokalt og
skaffe tilveie opplysninger som var nødvendige for saksbehandlingen sentralt. Kommunestyret
fastsatte tilsynsmannens godtgjørelse, og den ble utredet med halvparten av kommunen og
halvparten av Riksforanstaltningen. Kommunen sto ansvarlig for tilsynsmannens oppebørsel.
Ulykkesforsikringslovene av 1908 og 1911 for henholdsvis fiskere og sjømenn organiserte
forsikringene lokalt på samme måte som ulykkesforsikring for fabrikkarbeidere. Kgl.res. 4.
juni 1920 fastslo at tilsynsmennene var å anse som kommunale tjenestemenn. Ved
endringslov 17. juli 1925 kunne Riksforsikringsanstalten bestemme at forretningsføreren for
kretssykekassen også kunne være tilsynsmann for ulykkesforsikringen.
Riksforsikringsanstalten skulle fastsette og utrede tilsynsmannens lønn og garantere for
oppebørselen. Endringslov 6. juni 1930 bestemte at dersom ikke særlige forhold talte mot det,
skulle de offentlige trygdekasser være lokale organer for ulykkesforsikringen.

Kassabøker 1927-1956
186
182
183
127

03.01.1957-31.12.1957
12.01.1953-31.12.1955
05.01.1956-31.12.1956
10.01.1938-31.12.1941

Utbetalinger
Utbetalinger
Utbetalinger (syketrygd)
22

23
185
207
161
178
179
101
102
103

02.01.1953-31.12.1956
24.12.1937-31.12.1941
02.01.1942-31.12.1945
02.12.1935-31.12.1937
03.01.1938-31.12.1941
28.02.1927-30.06.1954
28.02.1927-30.06.1954
01.02.1946-30.06.1954

Innbetalinger
Innbetalinger
Innbetalinger
Manntallstrygden
Manntallstrygden
Fisker- og sjømannsforsikring
Industri-,skogs-, og landbruksarbeiderforsikring
Krigspensjonen

Underkassebøker 1951-1956
354 1951-1956

For manntallstrygd og fiskerpremie

Kassasammendrag 1936-1959
175
174
353
176
177

1936-1937
1938-1941
1945-1954
1955-1956
1957-1959

For S- og A-trygden

Premieringsjournaler 1957-1959
162 1957-1959

Statusbøker 1936
249 1936

Manntallstrygden

Restanselister 1927-1937
0416 1927
1937

Sykekassepremier (pakkesak)
Trygdekassepremier for 1937 og tidligere år (pakkesak)

Korrespondanse og saksdokument ordnet kronologisk 1938-1958
--396 1938-1939
1942-1943
--397 1946
1955-1957
--399 1949-1957
1957-1958

Regnskap, medlemsbevegelser, statusmeldinger
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Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk etter emne 19391958
--0402 1939-1941
1933-1958

Skyssregninger fra Dr. A. Eriksen
Ulik korrespondanse

Alderstrygdenemnda/trygdenemnda 1926-1964
Ved lov 16. juli 1936 fikk alle norske borgere over 70 år rett til alderspensjon.
Sosialdepartementet skulle fungere som trygdestyre. I hver kommune skulle det opprettes ei
trygdenemnd på 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. Etter innstilling fra
kommunestyret, skulle trygdestyret oppnevne formann med varamann for 3 år.
Kommunestyret skulle velge de andre medlemmene med vararepresentantene som alle skulle
sitte i en valgperiode om gangen. Kommunestyret skulle bevilge de midler som var nødvendig
for nemnda å utføre sin kontrollfunksjon og eventuelt ansette lønnet forretningsfører. Ved lov
om alderstrygd 6. juli 1957 ble Rikstrygdeverket det øverste sentralstyret for alderstrygden.
Trygdens lokale organer var i følge § 10 de offentlige trygdekassene.
Barnetrygd ble innført ved lov 24. oktober 1946. Sosialdepartementet var også her det øverste
styret. Barnetrygdens lokale organ var de samme som for alderstrygden. Ved lov om
folketrygd 17. juni 1966 ble barnetrygden sammen med alderstrygden og andre trygder
innlemmet i et samlet og enhetlig system under navnet Folketrygden.

Pensjonistfortegnelser 1937-1956
247 1952-1956
57 1937-1953

(Mugg)

Kassabøker 1950-1959
246 09.11.1950-17.02.1956
184 29.01.1959-31.12.1959

Barnetrygden
Aldertrygd, pensjonstrygder m.v.

Kontobøker 1944-1956
194 1944/45-1948/49
131 01.10.1946-01.01.1956
248 1950/51-1955/56

Alderstrygden m/register
Barnetrygden m/register
M/register, No. 3

Protokollvedlegg
--422 1926-1964
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7. Tekniske oppgaver
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8. Rettsstell
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9. Nærings- og ressursforvaltning
Jordstyret 1929-1964
Jordstyreloven 19. november 1920 avskaffet næringsnemndene og bestemte at det i hvert
herred skulle være et jordstyre bestående av 3 jordbrukskyndige medlemmer med
varamenn valgt av herredsstyret for 3 år av gangen. Valg av jordstyre måtte godkjennes
av fylkets landbruksselskap. Jordloven 22. juni 1928 bestemte at styret skulle bestå av
5 medlemmer. Jordstyrenes utgifter ble dekket av staten med 50 %, fylket og kommunen
med 25 % hver. Jordloven av 1928 ble fra 1. januar 1956 erstattet av jordloven av 1955.
Bygningsloven av 1965 bestemte at jordloven med visse unntak skulle gjelde for hele
landet.
Med virkning fra 1. januar 1981 ble jordstyrets oppgaver overtatt av staten. I de fleste
kommuner ble det opprettet en ny statlig institusjon; landbrukskontoret under en
landbruksnemnd. Overordnet myndighet var fylkeslandbrukssjefen. Landbruksnemnda og
landbrukskontoret ble kommunalt 1. januar 1994. I rundskriv 17. august 1993 fra
Riksarkivaren til Landbruksdepartementet ble det bestemt at alt arkivmateriale produsert i
perioden landbrukskontoret var statlig, skal tilhøre kommunene.

Forhandlingsprotokoll 1945-1963
257 05.03.1945-06.11.1963

Dyrkingsprotokoller 1952-1963
166 1952-1963
168 1955-1963

Nydyrking med forhøyd tilskott i Nord-Norge m/register
Tilskott og grøftetilskott

Dagsliste for anvisning av kraftfôr til forbrukere 1957-1964
132 1957-1964

Støtte/tilskudd 1956-1963
192 1956-1963
224 1956-1963
253 1955-1962
254 1956-1963

Siloanlegg
Gjødseloppsamlingsanlegg
Forhøyd nydyrkingstilskott og kunstgjødseltilskott til
bureisere
Tilskott til overflatedyrking til beite og slått

Oversikt over bruk over 5 dekar 1941-1952
261 1941-1952
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Kassabok 1936-1948
356 07.07.1936-09.07.1948

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1929-1940
--0402 1929-1940

Jorddyrkings- og gjødseloppsamlingsbidrag,
korrespondanse
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10. Krise og reguleringstiltak
Forsyningsnemnda 1942-1952
Lov 9. juni 1939 opprettet forsyningsnemnder i alle kommuner. Loven ble satt i kraft ved
kgl.res. 25. august 1939. Forsyningsnemndene ble i stor grad organisert på samme måte som
provianteringsrådene og fikk mange av de samme gjøremålene. Forskrifter gitt 29. august
1939 om kommunale forsyningsnemnder, bestemte at kommunestyret kunne velge
særnemnder som var lagt til forsyningsnemndene. Den enkelte forsyningsnemnd skulle ha
lønnet forretningsfører tilsatt av kommunestyret. Han skulle stå for det daglige arbeidet.
Formannen i forsyningsnemnda skulle føre tilsyn med forretningsførerens virksomhet og med
særnemndene.
Forsyningsnemndene skulle hjelpe til med å gjennomføre og håndheve de tiltak som
myndighetene hadde satt i verk for å sikre landets forsyning. De skulle føre kontroll med at
reglene for rasjonering ble fulgt, og skaffe til veie opplysninger som departement, fylkesmann
og fylkesforsyningsnemnd hadde behov for. Det var forsyningsnemndas oppgave å sørge for
at tilgangen på viktige varer var tilstrekkelig og føre tilsyn med omsetningen av varene.
Dersom forsyningen eller fordelingen av varene ikke kunne sikres gjennom de ordinære
omsetningsledd, var det forsyningsnemndas plikt å overta dette. De kommunale
forsyningsnemndene er av beredskapsmessige hensyn blitt opprettholdt etter krigen.

Forhandlingsprotokoll 1942-1945
259 15.12.1942-12.02.1945

Brevjournaler 1942-1952
258 02.01.1942-04.03.1946
222 07.03.1946-24.03.1952
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Kontrollnemnda/prisnemnda 1952-1954
I følge lov 12. mars 1926, Trustloven § 24, kunne kommunestyrene etter samtykke fra kongen
opprette kontrollnemnder. Ved provisorisk anordning 22. september 1939 ble ordningen med
kontrollnemnder gjort obligatorisk. I følge forskrifter gitt 2. september 1939 om kommunale
kontrollnemnder skulle nemnda bestå av formann og minst 3 medlemmer. Både forbrukere og
næringsdrivende skulle være representert. Nemnda skulle oppnevnes av kommunestyret.
Kontrollnemnda skulle føre tilsyn med at bestemmelser om maksimalpriser og
maksimalavanse ble overholdt, behandle klager, fastsette lokale prisreguleringer (etter
fullmakt), foreta prisundersøkelser og innhente prisoppgaver m.v.
Ved forskrifter 12. desember 1947, stadfestet ved kgl.res. 13. oktober 1950, ble de
kommunale kontrollnemndene delt i flere avdelinger. Byene fikk en mer omfattende
oppdeling av kontrollnemndene enn landkommunene. De kommunale kontrollnemndene på
landet trengte i følge forskriftene bare å ha en alminnelig avdeling og en avdeling for fast
eiendom. Formannskapet kunne imidlertid bestemme at en skulle opprette avdelinger for
husleiesaker og for byggesaker.
Ved lov 26. juni 1953 om kontroll og regulering av priser, utbytte og konkurranseforhold ble
de kommunale kontrollnemnder omdøpt til prisnemnder. Dette navnet var også tidligere
delvis blitt brukt

Brevjournal 1952-1954

--043 02.01.1952-10.12.1954
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11. Kommunal næringsdrift
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12. Forsvar og beredskap
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13. Tillegg
Handel og forretninger 1874-1882
Kjøpmann Kavlie
--0406 1874-1882

Dagbok og varetellinger

33

