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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, 26 mai 2000
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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
Helgøy sogn ble utskilt som egen kommune fra Karlsøy kommune i 1886, og gikk tilbake
til Karlsøy kommune i 1964.

c) Arkivmaterialet
Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter ble hentet av IKAT i 1996.
Sammen med Karlsøy kommunes arkiv utgjør materialet ca. 30 hyllemeter Det er ordnet
og katalogisert av IKAT i 1999.
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.
Arkivmaterialet som tilhører Helgøy kommune var oppbevart sammen med og
sammenslått med Karlsøy kommunes arkiv. Dette har gjort det problematisk å skille noen
av sakarkivene til de to kommunene. Dette gjelder særlig kapitel 5 (undervisning).
Det anbefales derfor også å benytte arkivkatalogen for Karlsøy kommune
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d) Oppbevaring
De eldre arkivene som er ferdig ordnet og katalogisert skal oppbevares i Karlsøy
kommunes arkivlokaler.

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 adskilt (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
Symbolet * foran løpenummeret til en arkivboks betyr at boksen ikke er helt full.
0 betyr at materialet enten ligger i boks eller er en del av en protokoll som står et annet sted
i katalogen.
Symbolene *** betyr at materialet er pakket inn i gråpapir eller annet på grunn av store
eller uhåndterlige formater, eller at materialet er i dårlig forfatning.

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.
Bratrein, Håvard Dahl: Karlsøy og Helgøy bygdebok, Bind IV Karlsøy kommune 1992
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1. De folkevalgte organ og
sentraladministrasjonen i kommunen
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 1906-1961
Møteprotokoll
494 1906-1961

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Manntalsnemnda 1925-1945
Møteprotokoll
476 1925-1945

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Stemmestyrer 1906-1967
Møtebøker 1906-1967
447 1906-1961
474 1936-1961
448 1919-1959
446 1925-1967
Forhåndsstemmer
406 1936-1961

Stortingsvalg
Stortingsvalg Protokollvedlegg se løpenummer 996
Kommunevalg
Kommunevalg
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Formannskapet/kommunestyret/ordføreren 1886-1965
Møtebøker 1926-1963
629 1926-1934
1
23.08.1941-19.11.1949
71 28.12.1949-13.05.1955
8
09.06.1955-30.12.1960
57 30.05.1961-02.07.1963
2
11.03.1957-21.12.1963

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Protokollvedlegg se løpenummer 996
Kommunestyret Protokollvedlegg se løpenummer 996
Formannskapet. Inneholder også formannskapets vedtak
fra 17.08.1945 og 16.03.1948 og ordførerens vedtak fra
10.02.1941-26.05.1944

Brevjournaler 1942-1956
Kommunestyret
885 09.01.1942-29.12.1943
48 12.01.1958-10.03.1958
Formannskapet
627 24.11.1930-21.01.1935
488 21.12.1947-01.12.1956

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Kopibøker
Formannskapet 1886-1941
695 30.08.1886-17.08.1901
505 22.04.1914-05.09.1929

Presskopibok m/register

628 21.03.1934-31.12.1934
--0959 1935-1941
Ordføreren
--*965 1942-1944

Vedtaksbok
2
10.02.1941-26.05.1944

Ordføreren. Inneholder også formannskapets vedtak fra
17.08.1945 og 16.03.1948 og formannskapets møtebok fra
11.03.1957-21.12.1963

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet kronologisk 1900-1945
--959 1935-1941
Kopibok
1900
Korrespondanse og saksdokumenter
1905
Korrespondanse og saksdokumenter
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--960 1914-1952
1916-1941
1921-1963
--961 1927-1931
1928-1937
1928-1939
--962 1929-1934
--963 1933-1934
1935-1945
1941-1943
1941-1946
--964 1941-1943
03.01.1944-22.04.1945

Korrespondanse og saksdokumenter, provianteringsrådet
Diverse korrespondanse
Formannskapet: Regnskap
Korrespondanse og saksdokumenter
Saken mot Dm. Figenschow
Skadesaker, fattigstyresaker, telefonsaker, jordstyresaker,
skolekretser, nasjonalpark Sør-fugløy
Korrespondanse og saksdokumenter
Korrespondanse og saksdokumenter, nødsarbeid
Lån i boligbanken m.m.
Kommunens økonomiske stilling, kontrollnemnda,
månedsmeldinger, utskrift av møtebok
Arbeid på veianlegg, folketelling
Innkommende korrespondanse
Innkommende korrespondanse

Korrespondanse ordnet etter NHF-nøkkel 1957-1965
--980 1957-1958
024
Styrer og institusjoner ellers
1957-1961
303
Tiltak mot arbeidsløshet
1957
311
Tiltak mot bolignød
1959
372
Tilskudd til kjøp av båtmotor (Harry Olaisen)
1957-1959
553
Elektrisitet
1957-1965
561
Planer og anlegg
1957-1959
816
Innfordring av skatt og avgifter
1957-1964
844
Andre garantier
1940/41-1944/45
Kommunens budsjett
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2. Folkeregister
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3. Økonomiforvaltninga
Herredskassen/kommunekassen 1827-1964
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. Etterhvert
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.

Kommuneregnskapet 1827-1964
Regnskapsprotokoller 1827-1901
266 1827-1888
Skolekasseregnskapet Protokollvedlegg se løpenummer
996
91 1856-1889
Kommuneregnskap
473 1886-1888
Kirkekasseregnskap
1889-1900
Kommuneregnskap
87 1885-1901
Kassebok for herredskasseregnskapet
Kassememorial
825 1961/62
Kontobøker 1959-1964
Kontobøker for drifts- og kapitalregnskapets poster 1959-1963
208 1959/60
207 1961
330 1962
326 1963
Protokollvedlegg se løpenummer 996
Kontobok for aktiva og passiva
336 1963
Hovedbok
331 1961-1964

II
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Oppgjørs- og statusbøker 1961-1963
411 1961
Protokollvedlegg se løpenummer 996
412 1962
410 1963
Budsjett
***
994 1937/38-1941/42

Skatteregnskapet 1923-1964
Avskrift av ligningsprotokollen 1927-1942
638 1927/28
Protokollvedlegg se løpenummer 996
749 1929/30
bløte permer
750 1930/31
bløte permer
637 1931/32
defekt
751 1931/32
bløte permer
752 1933/34
bløte permer
753 1934/35
bløte permer
754 1941/42
bløte permer
Kladdelister for ligningen 1925-1955
640 1925/26
677 1926/27
(defekt)
639 1928/29
691 1929/30
692 1930/31
674 1932/33
(defekt)
675 1933/34
I (defekt)
641 1933/34
II
672 1934/35
I
673 1934/35
II
710 1935/36
I
711 1935/36
II
712 1936/37
I
713 1936/37
II
626 1937/38
II
622 1938/39
Kladdeliste for direkte ligning med fiskerinæring
656 1938/39
I
643 1939/40
I
642 1939/40
II
644 1940/41
I
680 1940/41
II
686 1941/42
I
687 1941/42
II
646 1942/43
I
685 1942/43
II
645 1943/44
I
625 1943/44
II
679 1944/45
I
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682
681
689
678
688
676
623
661
662
663
664
651
652
653
654
655
624
657
658
667
668
669
670
647
648
649
650
665
690
684
683
671
666
659
660

1944/45
1945/46
1945/46
1946/47
1946/47
1947/48
1947/48
1948/49
1948/49
1948/49
1948/49
1949/50
1949/50
1949/50
1949/50
1950/51
1950/51
1950/51
1950/51
1951/52
1951/52
1951/52
1951/52
1952/53
1952/53
1952/53
1952/53
1953/54
1953/54
1953/54
1953/54
1954/55
1954/55
1954/55
1954/55

Ligningsprotokoller 1923-1947
707 1923/24-1932/33
708 1933/34-1941/42
709 1942/43-1946/47

II
I
II
I
II
I
II
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Protokollvedlegg se løpenummer 996
(Skatteliste i protokollvedlegget) Protokollvedlegg se
løpenummer 996
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Skattedagbøker og journaler 1956-1964
561 1956-1963
Med alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift
771 1962-1964
Skattejournal (forskuddsordningen)
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Korrespondanse og saksdokumenter 1925-1947
--*968 1925-1942
Kommunens gjeldsordning m.v.
1931-1940
Trygderegnskap, ligningssaker, kommunens gjeldsordning
m.v.
1935-1947
Veganlegg Torsvågkammen

Kommunerevisjonen 1943-1963
Formannskapslovene av 1837 slo fast at kommunestyrene skulle sørge for at de kommunale
regnskapene ble revidert. Bestemmelsene ble fastholdt i kommunelovene av 1921 der det også
ble gitt anledning til å ansette fast revisor. Ved kommunelovene av 1938 ble kommunene
pålagt å ansette en eller flere revisorer.
Revisjonsprotokoller 1943-1963
337 1943-1963
Protokollvedlegg se løpenummer 996
595 1958-1963
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Gjeldsmeklingsmannen 1933-1947
--966 1935-1943
--967 1933-1947
1934-1940
1934-1939

Lånekassen for fiskere A - Ha
Lånekassen for fiskere Ha - He
Lånekassen for fiskere He - J
Lånekassen for fiskere L - O
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4. Kirke og kultur
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5. Undervisning
Skolekommisjonen/skolestyret 1888-1968
«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. IKAT har derfor på vegne av kommunen
avlevert dette materialet til Statsarkivet i Tromsø.???
Arkivmaterialet for skolestyrene i Helgøy og Karlsøy kommuner er i stor grad blandet
sammen. Dette gjelder særlig korrespondansen og saksdokumentene. Denne katalogen
inneholder derfor bare protokoller der det klart går fram at materialet tilhører kun Helgøy
kommune. Mengden korrespondanse og saksdokumenter som praktisk kunne skilles ut som
tilhørende Helgøy var såpass liten at materialet befinner seg i Karlsøy kommunes arkiv. Se
derfor også katalogen for Karlsøy kommune.

Møteprotokoller 1913-1964
Skolestyret
108 11.10.1913-25.08.1950
281 29.12.1950-13.02.1958
282 16.06.1958-25.07.1962
325 13.12.1962-19.12.1963
Helgøy skolekrets
636 1947-1964
Tilsynsnemnda Hamn krets
701 1890-1958

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Protokollvedlegg se løpenummer 996
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Kopibøker 1911-1946
27 23.04.1911-13.10.1920
702 20.10.1920-24.07.1927
26 28.07.1927-11.09.1946
Brevjournaler 1916-1964
116 20.12.1916-01.04.1927
117 13.04.1927-07.03.1933
133 10.08.1938-29.08.1940
118 29.08.1940-22.06.1943
371 25.06.1943-20.07.1946
364 19.07.1946-07.08.1947
278 08.08.1947-24.09.1948
428 04.08.1948-14.11.1949
273 24.11.1949-30.12.1950
274 30.12.1950-31.12.1951
275 22.01.1952-08.06.1953
276 05.06.1953-09.07.1954
196 16.07.1954-13.12.1955
197 15.12.1955-17.01.1957
198 17.01.1957-03.12.1957
199 03.12.1957-29.05.1958
193 27.05.1958-06.06.1959
313 06.06.1959-08.01.1960
314 08.01.1960-11.11.1960
315 12.11.1960-14.09.1961
316 14.09.1961-16.02.1962
317 16.02.1962-11.10.1962
318 10.11.1962-22.03.1963
319 23.03.1963-07.08.1963
320 06.08.1963-19.12.1963
321 18.12.1963-06.07.1964

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Skoleboksamlinger
634 1941-1960

Tilvekstliste og regnskapsbok

Inventar- og læremiddelliste
635 1951-1967

Helgøy skole

Eksamens- og årsprøveprotokoller 1897-1927
633 1897-1927
Midtre distrikt
697 1908-1914
Søndre distrikt
Skoleprotokoller 1888-1968
698 1888-1892
98 1897-1903
696 1897-1905
631 1897-1908
265 1904-1911
700 1905-1924

Søndre distrikt (defekt)
Vandereid og Hamre kretser
Søndre distrikt (defekt)
Midtre distrikt (defekt)
Østre skoledistrikt
Søndre distrikt
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121
632
42
630
267

1906-1912
1909-1928
1916-1941
1928-1968
1962-1964

Ytre distrikt
Helgø og Daafjord krets (defekt)
Indre skolekretser
Helgøy krets
Helgøy framhaldskole, Dåfjord

Anvisningsprotokoller 1914-1953
373 1914-1932
550 1932-1942
Protokollvedlegg se løpenummer 996
551 09.07.1942-04.12.1946
Protokollvedlegg se løpenummer 996
552 15.06.1950-06.11.1953
Internerings- og innlosjeringutgifter, vikarkassen
122 1918-1933
Protokollvedlegg se løpenummer 996
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6. Sosiale oppgaver
Fattigkommisjonen/fattigstyret 1838-1948
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.

Fattigstyre og fattigkasse 1838-1948
Møteprotokoll
366 31.12.1926-06.07.1948

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Brevjournal
490 12.12.1940-24.02.1943

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Regnskapsprotokoll
884 1838-1889

Regnskapsprotokoll

Fiskerimanntallsnemnda 1922-1963
Ved lov 8. august 1908 om ulykkesforsikring for fiskere, ble det bestemt at det skulle
opprettes manntall over alle yrkesfiskere til bruk for ulykkestrygden. Bestemmelsene ble
gjentatt i lov 6. august 1915 og lov 10. desember 1920. Kommuner med mange yrkesfiskere
opprettet egen manntallsnemnd for å sette opp manntallene.
Møteprotokoll
864 1922-1963

Fabrikktilsynet 1922-1973
Ved lov 27. juni 1892 om «Tilsyn med Arbeide i Fabriker m.v.» gjort gjeldende fra 1.
juli 1893, ble det opprettet stedlige fabrikktilsyn. Ved lov 10. september 1909 om tilsyn
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med arbeide i fabrikker skulle fabrikktilsynet bestå av minst 4 medlemmer valgt av
kommunestyret samt et tilsvarende antall vararepresentanter. En skulle ha en lege og
minst en kvinne og en arbeider blant medlemmene. Fabrikktilsynet skulle fungere i 3 år
av gangen. De skulle minst en gang hvert halvår uanmeldt inspisere de bedriftene som
ble omfattet av loven. Ved lov 19. juni 1936 endret fabrikktilsynet navn til
arbeidsnemnd. Arbeidsnemnda ble omdøpt til arbeidstilsynet ved lov 7. desember 1956.
Ved lov 4. desember 1977 opphørte arbeidstilsynet å være kommunalt.
Kopibok
501 13.09.1922-28.01.1973

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Brevjournal
896 20.06.1922-20.01.1972

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Barnevernsnemnd 1954-1961
--0978 1954-1961

Barnevernssaker
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7. Tekniske oppgaver
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8. Rettsstell
Overformynderiet 1903-1961
Ved lov 28. september 1857 fikk overformynderiet på landet en nærmere tilknytning til
kommunene enn de hadde hatt tidligere. Sorenskriveren skulle blant annet ikke lenger være
overformynder. Lovens § 1 fastslo at det i hvert tinglag på landet skulle velges to
overformyndere som skulle ha kontrollen med umyndiges midler. Overformynderne skulle
velges av sorenskriveren og formannskapet i fellesskap og fungere i 4 år.
Formannskapsdistriktet var den minst mulige enheten for et overformynderi. Fram til
Vergemålsloven av 1927 kunne formannskapene vedta å ha større distrikter. 1857-loven ble
gjort gjeldene for landdistriktene i Finnmark og Troms fra 1. januar 1899. Ved lov 22. april
1927 opphørte sorenskrivernes tilsyn med overformynderne. Overformynderiet skulle fra nå
av bare velges av formannskapet og en bestemte at det skulle være en overformynder i hver
kommune.
Møteprotokoll
341 23.06.1920-04.04.1936

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Kopibøker 1920-1951
30 07.02.1920-14.07.1942
31 12.09.1945-24.08.1951

Protokollvedlegg se løpenummer 996
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Brevjournaler 1920-1959
893 13.01.1920-03.07.1931
518 08.03.1932-17.10.1959

Protokollvedlegg se løpenummer 996
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Ruller 1911-1957
342 1911-1955
894 1920-1957

Overformynder-rulle (Store rulle). Protokollvedlegg se
løpenummer 996
Mindre rulle. Protokollvedlegg se løpenummer 996

Pantobligasjoner, skifteutlegg 1903-1964
892 1903-1910
Pantobligasjoner
343 1911-1961
Skifteutlegg
--0978 1933-1964
Utskifteskjema
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9. Nærings- og ressursforvaltning
Jordstyret 1957-1963
Ved provisorisk anordning 10. januar 1918 ble det bestemt at alle herredsstyrer skulle velge en
eller flere næringsnemnder som skulle arbeide for å øke jordbruksproduksjonen. Denne
anordningen ble avløst av midlertidig lov 23. mars 1918 om kommunale næringsnemnder.
Loven fastsatte betalingen til arbeidere utskrevet til jordbruksarbeid, den kunne pålegge
hesteeiere å stille hester til disposisjon for jordbrukere som manglet trekkkraft m.v.
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 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.

Møtebok
211 11.04.1957-09.07.1963

Småbruk- og bolignemnda 1903-1963
Stortinget vedtok 20. juli 1894 at det skulle stilles til rådighet midler som kommunene kunne
låne ut til ubemidlede som ønsket å skaffe seg bolig og/eller jord. Som et ledd i det videre
arbeidet med å stimulere oppretting av arbeiderbruk (småbruk) og bygging av boliger, ble
Den norske Stats Arbeiderbruk- og Boligbank opprettet ved lov 9. juni 1903.
Bankens formål var å låne ut penger mot kommunal garanti til ubemidlede personer som
ønsket å skaffe seg arbeiderbruk, og til herredskommuner for innkjøp og bebygging av
landeiendommer som de aktet å stykke ut til arbeiderbruk.
I kommunene førte lovens bestemmelser og bankens virksomhet til at det ble opprettet
arbeidskomitéer som skulle ta seg av behandlingen av lånesøknadene på kommunalt nivå.
Loven bestemte videre at alle kommunestyrer skulle velge en arbeidskomité, senere kalt
bolignemnda, som skulle vurdere søknader om lån til bolig. På landet kunne arbeidskomiteéne
slås sammen, og ble kalt småbruk- og bolignemnda. Komiteene vurderte om lånsøkerne
oppfylte lånevilkårene og befarte og takserte eiendommer.
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I 1915 ble Arbeiderbruk- og Boligbanken avløst av Den Norske Stats Småbruk- og
Boligbank. I mellomkrigstiden var en rekke kommuner ute av stand til å gi kommunal garanti.
Midlertidig lov 25. juni 1935 bestemte derfor at Småbruk- og Boligbanken kunne gi lån i slike
kommuner med inntil 7/10 av takstsummen uten kommunal garanti.
«Endringslov» 4. november 1943 bestemte at bankstyret skulle oppnevne formannen i
småbruk- og bolignemnda. De øvrige medlemmene skulle oppnevnes av ordføreren i møte
med formennene. Fra 1947 fikk småbruk- og bolignemndene felles medlemmer med
jordstyret.
De enkelte kommunestyrer skulle velge en husnemnd. Kommunestyret kunne bestemme at
småbruks- og/eller bolignemnda, eller et eget boligråd, skulle fungere som husnemnd.
Møteprotokoller 1903-1963
105 28.12.1903-31.10.1942
296 22.05.1948-02.07.1963

Kopibøker 1916-1954
388 02.11.1916-23.02.1928
383 23.09.1928-22.05.1932
310 24.05.1932-20.11.1942
104 05.12.1942-14.04.1951
259 14.04.1951-24.01.1953
258 24.01.1953-18.09.1954

Brevjournaler 1916-1962
94 30.10.1916-23.02.1928
102 24.02.1928-25.04.1932
144
382
103
257
222

25.04.1932-03.05.1938
04.06.1938-26.08.1953
18.09.1954-20.01.1960
28.08.1953-20.12.1957
27.12.1957-25.01.1962

Protokollvedlegg se løpenummer 996

(mugg)
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Protokollvedlegg se løpenummer 996

Inneholder også anvisninger 1922-1928
Ankomne skrivelser (mugg). Protokollvedlegg se
løpenummer 996

Avsendte brev
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Takstprotokoller, bolig- og brukstakster 1918-1927
101 1918-1921
(mugg)
95 1921-1922
387 1922-1927
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Fiskerinemnda 1922-1963
Møtebok
865 1922-1963
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Brevjournaler 1927-1957
861 27.06.1927-24.09.1939
862 26.09.1939-26.11.1947
863 25.09.1950-27.12.1957

Takstprotokoller 1922-1952
859 1922-1948
860 1948-1952
--0978 1957-1962

24.10.1957-27.12.1957 i protokollvedlegget
Protokollvedlegg se løpenummer 996

Fiskeribanknemnda: Takstforretninger
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10. Krise- og reguleringstiltak
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11. Kommunal næringsdrift
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12. Forsvar og beredskap

29

13. Tillegg
Protokollvedlegg
996

Protokollvedlegg

