ARKIVKATALOG

Foreløpig katalog

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 28. august 1998
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Innledning
1) 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 retten 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».

2) Administrativ inndeling
Fra 1838 var det som i dag er Sørreisa og Dyrøy kommuner en del av Tranøy kommune. Fra
1886 ble både Sørreisa og Dyrøy skilt ut som egne kommuner. Ved kommunereguleringene i
1964 gikk områder av Sørreisa over til Lenvik kommune.

3) Arkivmaterialet
Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter ble hentet av IKAT 8. juni 1994 og
6. januar og 22. mars 1995. Materialet utgjør ferdig ordnet 12,5 hyllemeter. Det er ordnet og
katalogisert av IKAT i 1995.
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
et komplett arkiv, er det bare foreløpige numre. Når resten av det eldre arkivmaterialet er
ferdig ordnet og katalogisert skal hele den eldre delen av arkivet få endelige løpenumre og
etiketteres.
Kvaliteten på arkivene er varierende. Noen protokoller er defekte og trenger restaurering.
Dette er et arbeid som må utføres av eksperter.
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4) Oppbevaring
De eldre arkivene som er ferdig ordnet og katalogisert skal oppevares i Sørreisa kommunes
fjernarkivlokale.

5) 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
opphevinga av plikten det offentlige har til å skjerme sensitive opplysninger er 60 år (j.fr.
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 (j.fr.
forvaltningslovens § 13d. og e. m/forskrift). Kommunen kan sjøl benytte slikt materiale
administrativt med mindre særskilte bestemmelser forhindrer dette. Saker som angår
partsinnsyn behandles atskilt (j.fr. forvaltningslovens §§ 18, 19 og 20). Innsyn i 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.

6) 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

7) 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
Formannskapet/kommunestyret 1886-1990
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 i stor grad tilfelle for Sørreisa kommune. Brevjournalene
som er ordnet under formannskapets arkiv kan ha hatt ulik proveniens der ordføreren har ført
egen brevjournal.

Oversikt over valg til kommunale verv 1931-1967
190 1931-1967

Med register

Forhandlingsprotokoller 1886-1975
Formannskap/herredsstyre
Sørreisa kommune har i perioden 1886-1926 ført formannskaps- og
herredsstyreforhandlingene i samme protokoll. 5. juni 1926 begynte man å føre
formannskapsforhandlingene i særskilte protokoller, mens det samme skjedde med
herredsstyreforhandlingene 18. februar 1927.
2
20.06.1886-22.12.1904
221 15.03.1905-16.11.1918
1
17.12.1918-04.12.1926
Formannskapet
3
05.06.1926-15.05.1936
224 18.08.1936-24.04.1954
178 08.05.1954-28.11.1961
193 12.12.1961-07.12.1965
7
07.01.1966-08.10.1968
179 22.11.1968-30.12.1971
Herredsstyret/kommunestyret
225 18.02.1927-01.06.1935
5
01.06.1935-18.01.1941
4
23.07.1941-13.06.1951

Herredsting 23.07.1941-28.04.1945: Under 2. verdenskrig
ble, i samsvar med NS-ideologien, det såkalte fører- og
ansvarsprinsippet innført for kommunene. I følge
7

«forordning» 21. desember 1940 § 4, skulle ordfører og
varaordfører oppnevnes av «Innenriksdepartementet». I
samråd med NS-fylkesføreren og ordføreren skulle
fylkesmannen oppnevne kommunens formenn.
6
13.06.1951-22.04.1958
192 22.04.1958-28.09.1965
8
29.10.1965-18.12.1975
Utdrag av herredsstyrets møtebok
189 1941-1964
Med register

Saksregister til formannskapets og herredsstyrets møter 1965-1979
18

1965-1979

Registeret er systematisert etter NHF-arkivnøkkel

Sakslister for formannskapets møter 1965-1969
0302 1965-1969

Kopibøker 1886-1965
Formannskapet
9
23.06.1886-26.07.1902
232 26.07.1902-12.07.1917
10 12.07.1917-01.11.1939
278 01.11.1939-24.02.1965
--301 04.01.1958-29.12.1962
Formannskap og ordfører
12 07.12.1910-20.02.1914

Defekt

Presskopibok

Ordføreren
11 20.03.1924-29.12.1938
277 01.07.1942-10.01.1956

Brevjournaler 1906-1965 (1984)
Formannskapet
228 14.06.1906-15.12.1917

Ankomne skrivelser
8

227 15.12.1917-06.09.1934
14 06.09.1934-06.12.1955
Ordføreren
13 18.01.1924-26.09.1936
15 04.11.1936-27.06.1942
233
234
235
230

01.07.1942-10.01.1956
16.01.1956-20.11.1959
20.11.1959-19.11.1963
19.11.1963-06.03.1965

Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser. Inneholder også en innførsel fra
28.06.1957
Ankomne skrivelser
Ankomne skrivelser. Fra januar 1939 til juni 1942 er det
også ført inn avsendte skrivelser. I denne perioden er det
sannsynlig at brevjournalen også fungerer som kopibok

Inneholder også brevjournal for perioden 10.01.198319.10.1984

Korrespondanse og saksdokumenter 1867-1990
Korrespondanse og saksdokumenter arkivert kronologisk etter
journalnummer 1923-1969
--28
--304
--29
--305
--303

1923-1959
1952-1953

Alfabetisk A-Å og delvis etter j.nr.
J.nr

1955-1957

Ulike j.nr. for inn og utgående brev

1958-1961

J.nr

1963-1964

J.nr

1964-1969

J.nr

Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 1867-1967
1936-1965
1924-1964
1924-1956
1867-1951
1932-1934
1939-1940
1953-1959
--302 1955-1958

Vedlegg til formannskapets og herredsstyrets/
kommunestyrets forhandlingsprotokoller
Vedlegg til formannskapets og ordførerens kopibokbøker
Vedlegg til ordførerens brevjournaler
Branntakst, kontrakter, lånetakst, skadesløsbrev
Takserte eiendommer m.v.
Søkere til herredsagronomstillingen
Kolstad bulldozerdrift: Korrespondanse
Gottesjord/Vågtun skole: Bygging
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1956-1957
1958-1960
1959-1963
1961-1967

Brannvesen: Pensjonsordning
Ansettelser, overenskomster, lånetilsagn, diverse
Småbruk- og bustadbanken: Lånetilsagn, tvangsauksjon
m.v.
Korrespondanse om sentralskolen

Inneholder også:
1965-1969

Sakslister for formannskapets møter

Korrespondanse og saksdokument arkivert etter NKS-arkivnøkkel
1913/1951-1990
Korrespondansen fra 1951/52 -1975/76 ser ut til opprinnelig å ha vært arkivert etter NHFarkivnøkkel. Ved innføring av NKS-nøkkel rundt 1976 er noe av den tidligere
korrespondansen i Sørreisa kommune blitt omklassifisert til den nye arkivnøkkelen. NKSnøkkelen er felles for by og land og ble utarbeidet etter at Norges Herredsforbund og Norges
byforbund gikk sammen til Norske Kommuners Sentralforbund. Denne nøkkelen ble gitt ut i
1975 og bygger på samme hovedprinsippene som NHF-nøkkelen.
NHF-numrene står i parentes i teksten.
--287 1963, 1976

NHF- og NKS-arkivnøkler

0 Organisasjon og administrasjon
1960-1978
1913-1990

001
002

1965-1970
1963-1967
1947-1964

003
012
027

Kommunens grenser
Diverse historiske dokumenter. Marketeams konkurs. Se
også (600)
Offisielle flagg- og festdager
Kommunevalget: Utskrift av valgbøker
Fylkesmannens godkjenninger av møtereferat

027

Hovedutskrifter, sakslister, innstillinger, godkjenninger

031
038.4
041.2
042
043

Rapport fra rasjonaliseringssjef. Skatteadministrasjonen
Utstyr/inventar for helsevesenet/distriktslegen
Aldersheimen: Instrukser, husorden
Overenskomster, lønn og godtgjørelser - skolene, m.v.
Pensjonsordningen: Fraskrivelseserklæringer, nyordning
fra 01.01.1967 m.v.

--288 1965-1974
--289 1960-1964
1965-1969
1958-1967
1965-1980
1959-1977
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1 Finans- og eiendomsforvaltning
10 Budsjett og regnskap
1951-1964
--290 1965-1979
--291 1980-1984
1964-1976
--292 1977-1983
1958-1985
--293 1986-1989
1966-1987

102.1

Budsjett (Lakune: 1952/53, 1953/54, 1961, 1962). Se også
(801)

102.1

Budsjett. Se også (801)

102.1
102.2

Budsjett. Se også (801)
Budsjettreguleringer. Se også (802)

102.2
103.1

Budsjettreguleringer. Se også (802)
Revisjon/desisjon. Se også (803.1)

103.1
103.2

Årsmelding/kommuneregnskapet
Skatteregnskapet

11 Skatt, avgift og betaling for offentlige tjenester
1965-1970

112

Skattesaker (tvister). Se også (812)

13 Faste eiendommer og lokaler
--294 1967-1970
1968-1975
1965-1980
1967-1979
1964-1978
--295 1959-1985
1963-1977
--*296 1965-1986
1966-1980
--297 1964-1990
--298 1978-1988

130.1
130.1
130.1

Industritomter. Se også (831)
Grunnkjøp til boligfelt. Se også (831)
Aldersheimen, sentralskolen, boligområder m.v. Se også
(831)
130.1/845 Øyjordneset, tomter og lån/investeringer. Se også (145)
130.8
Tomtesalg

138
138

Tjenesteboliger, leiegårder
Leiegårder, leiligheter, boliger. Se også (657)

138
138

Tjenesteboliger, kommunale boliger
Kommunale boliger: Disponering, husleie m.v. Se også
(657)

138

Tjenesteboliger/kommunale boliger

138

Tjenesteboliger/kommunale boliger: Disponering, husleie
m.v.

14 Garanti og lån
1961-1984

145

Lån til kommunale boliger
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2 Kirke, skole og andre kulturformål
21 Skolevesen
1969-1979
1964-1977

210
211

Rundskriv, meldinger, lov om grunnskolen
Sentralskolen: Finansiering. Se også (845)

--299 1964-1984

211/212

1964-1971

211/212

1957-1983

212

Skøelv skole: Kroppsøvingsrom, utvidelse, lån, m.v. Se
også (845)
Finnseth skole, 9-årig skole, Straumen gamle skole,
Rabbås gamle skole, Gumpedal gamle skole
Sørreisa sentralskole: Diverse korrespondanse, byggesaker

--300 1962-1983

212

1966-1979

212

1971-1984
1971-1972

212
218

10. skoleår, kretsordninger, uketimetall, stillinger,
svømmeopplæring, skolebygg, undervisningsspørsmål
m.v.
Sentralskolen: Arkitekt, utstyr, utsmykninger, tomt,
tekningske innretninger, administrasjon m.v.
Reinelv skole: Lån, diverse. Se også (145)
Refusjon av oppholdsutgifter for elev

521

Allmenningskaien Øyjordneset: Anleggsdokumenter

5 Tekniske oppgaver
52 Havner
1971-1972

Regnskap 1922-1957
Anvisningsbøker
17 01.02.1922-11.11.1930
16 17.11.1930-20.08.1935
122 1950-1957

Med register
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Nemnder oppnevnt av kommunestyre/formannskap
Kommuneloven av 1921 ga kommunene adgang til å opprette faste eller midlertidige utvalg,
styrer og komiteer for å ivareta oppgaver som lå under kommunestyret. Utvalgene skulle føre
protokoll over forhandlingene og sende utskrift til kommunestyret. Fordi de fungerte etter
fullmakt fra og på vegne av kommunestyret, er protokoller, korrespondanse og annet
arkivmateriale fra slike utvalg å betrakte som en del av kommunestyrets arkiv.

Byggekomiteen for Sørreisa herredshus 1954-1956
121 26.06.1954-16.07.1956

Underkassabok (bygging)

Tilsynsnemnda/tilsynsutvalget for kommunale leiegårder 19611963
I enkelte kommuner er det blitt opprettet egne kontor for å ta seg av utleie av kommunale
boliger og leiegårder. Slike boliger eller leiegårder er ofte blitt overtatt av kommunen for å
bøte på bolignøden. I form har likevel utleien vært drevet på forretningsmessige vilkår.
Vedlikeholdet har kommuneingeniøren eller lederen for tekniske etat tatt seg av.
Sørreisa kommune ser ikke ut til å ha hatt et eget kontor for utleie og vedlikehold av
kommunale boliger. Kommunen har imidlertid hatt et tilsynsutvalg som har hatt ansvaret for
vedlikehold av kommunale boliger (doktorgarden og presteboligen). De skulle blant annet
beregne kostnadene for vedlikehold av presteboligen for formannskapet. Det er
kommunestyret som har nedsatt dette utvalget. Tilsynsutvalget kan ha vært en del av ei
husnemnd.
0319 09.05.1961-03.07.1963
1961-1963

Møteprotokoll tilsynsutvalget for kommunale leiegårder
Korrespondanse tilsynsutvalget for kommunale leiegårder
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2. Folkeregister
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3. Økonomiforvaltningen
Ligningsnemnda 1899-1921
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 skatteligningen 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.

Lignings- og forhandlingsprotokoller
271 06.07.1899-15.03.1921
231 1908-1916

Inneholder mest klagebehandlinger
Ligningsprotokoll uten forhandlinger

Korrespondanse og saksdokumenter
0315 1899-1921

Vedlegg til forhandlingsprotokoll
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Herredskassen/kommunekassa 1893-1981
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 regnet bare med to kasser; fattig- og skolekassene. Etter
hvert fikk en også en herredskasse som var nødvendig 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.

Administrasjonen 1893-1980
Kopibok
226 29.03.1893-23.09.1905

Presskopibok. Med register

Brevjournaler
41 15.03.1924-22.03.1943
236 22.03.1943-23.05.1957

Inneholder også innførsler fra 1959 og 1960

Brevjournal for skattetrekk
56 27.09.1939-06.08.1943
252 12.08.1943-30.11.1947
77 01.12.1947-29.12.1949
251 29.12.1949-10.11.1951
82 08.12.1951-23.10.1952
Brevjournal for verdipapirer
74 1926-1946

Korrespondanse og saksdokumenter
--314 1915-1931
1924-1941

Handelsskatt, hundeskatt, skatterestanser, utpantingsliste
Avlyste utpantinger Tranøy lensmannsdistrikt
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1925-1968
1930-1934

--315 1924-1949
1934-1935
1944-1947
1951-1957
1893-1980

1923-1975

Inneholder også:
1899-1921
1930-1973
1920-1930

Utskrift av upantingsbøker: Tranøy/Sørreisa
Regnskapsbilag: Innfordring av skatter og avgifter, private
sykehus, kurpenger, sognepresten, prosten, fattigvesen,
skole- og ligningsmateriell, fylkesvikarkasse for lærere,
skolehjem for abnorme og sinnssyke, refusjonskrav fra
andre kommuner, banker fiskerpremie, brannkontingent,
lensmannen m.v.
Statens pensjonskasse: Innskudd
Utskrift av utpantingsforretninger: Tranøy
Bygdeveianlegg: Timelister, oppgaver over utført arbeide
Diverse korrespondanse
Vedlegg til regnskapsbøker, kassabøker, kontobøker,
oppgjørs- og statusbøker, utpantingsprotokoll,
arbeidsgiverregister, innfordring av skatter til fremmede
kommuner og skatteavslag
Vedlegg til refusjonsbok for fattigvesenet og kontobok for
hjelp til mødre og barn (bidragsforskott)

Ligningsnemnda: Vedlegg til forhandlingsprotokoll
Kommunerevisjonen: Vedlegg til revisjonsprotokoller
Kommunerevisjonen: Revisjonsprotokoll for Sørreisa
kommunes regnskap

Protokoll over kommunale lån
248 1934-1942

Inventarfortegnelse
173 1944-1965

Med register
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Kommuneregnskapet 1893-1971
Regnskapsprotokoller
103
75
68
46

1908/09-1917/18
1918/19-1926/27
1926/27-1933/34
1933/34-1937/38

Kirke-, skole-, fattig- og herredskassen

Kassabøker
Kassadagbøker/kassajournaler
73 1907-1915
104 1914-1921
124 1921-1923
98
38

31.12.1956-16.07.1956
06.11.1958-26.04.1962

Løsbladsystem

Kassakontobøker
216 05.03.1923-30.06.1926
219 10.07.1926-30.06.1929
217 30.06.1929-03.12.1932
218 03.12.1932-30.11.1935
215 30.11.1935-01.07.1936
116 01.07.1936-29.04.1941
115 29.04.1941-30.06.1942
Kassamemorial
45 01.07.1936-30.06.1940
110
107
111
108
105
106
109

31.07.1943-31.05.1945
01.06.1945-31.10.1947
07.11.1947-23.03.1950
23.03.1950-30.06.1952
30.06.1952-17.04.1954
17.04.1954-28.11.1955
30.11.1955-30.06.1956

Kassakladdebøker
286 21.12.1961-22.12.1962

Skrankebok kommunekassa

Kontobøker
Kontobok for det ordinære budsjett
39 1936/37-1938/39
Med register
63 1939/40
Med register
18

70
71

1940/41
1941/42

Med register
Med register

Kontobok for drifts- og kapitalregnskapets poster
69 1942/43
Med register
62 1943/44
Med register
89 1944/45
91 1945/46
87 1946/47
86 1947/48
85 1948/49
54 1949/50
88 1950/51
34 1951/52
35 1952/53
33 1953/54
90 1954/55
36 1955/56
Kontobok for aktiva og passiva
100 1942/43-1943/44

Med register

Kontobok for brukte kontokort for aktiva og passiva
53 01.07.1944-30.06.1956
Løsbladsystem. Med register
Kontobok for refusjonsdebitorer ved fattigvesenet
170 1923-1935
A Refusjoner. Med register
244 1933-1945
B Refusjoner. Med register. (Gjelder også evakuerte)
169 1936-1942
Riskontro
247 1942-1956
Kontobok for refusjonsdebitorer
Kontobok lønn (personlige konti)
242 1932-1940
Inneholder også kassabok 01.07.1932-23.08.1939 for
utbetalinger og er knyttet opp til kontoboken. Med register
65 1939-1948
Lønn av lærere m.v. Med register
67 1948-1952
Med register
94 1952-1956
Med register
Kontobok for alle øvrige konti
66 1936-1939
72 1937-1942

Med register.
Boken er merket status. Med register

Oppgjørs- og statusbøker
96

1938/39-1940/41

95

1941/42

49

1942/43-1944/45

Oppgjørsbok. Regnskap: Nettooversikt,
generalbalansekonto og balansekonto pr. 30.juni (status)
Oppgjørsbok. Regnskap: Nettooversikt,
generalbalansekonto og balansekonto pr. 30.juni (status)
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48
47
42
114
44
80
81
253
78
250
51
52
50

1945/46-1947/48
1948/49-1950/51
1951/52-1953/54
1954/55-1956/57
1957/58-1958/59
1959/60
1960
1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971

2. halvår

Hovedbøker
99
64
79

1939-1942
1942-1949
1949-1956

Med register
Med register.

Råbalansebøker
117 1949-1955
118 1955-1959

Kassekontroll
93

31.11.1944-04.07.1951

Defekt

Regnskapsbøker veianlegg
174 1893-1912
125 1918-1942
127 1946-1957

Kontobok veianlegget Nordhus-Søen. Inneholder også:
Garanti for lån i boligbank, sparebank, hypotekbank m.v.
Kassabok for fylkets veivedlikehold i Sørreisa.
Budsjett vedlikehold av bygdevegene

Utbetalinger av trygder og bidrag
97 1951
164 1963-1975

Journal for utbetaling av trygder (kassabok for trygder)
Kontobok: Hjelp til mødre og barn. Refunderte?
bidragsforskott. Med register.
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Skatteregnskapet 1905-1974
Skattedagbøker med alderstrygd- og krigspensjoneringsavgift
101 16.07.1936-09.09.1941
61
40
58
59
60
113
112

Med alderstrygdavgift

30.10.1944-26.11.1947
28.11.1947-30.12.1950
03.01.1951-28.02.1953
28.02.1953-29.03.1955
30.03.1955-29.12.1956
31.12.1956-25.09.1958
02.10.1958-31.12.1964

Dagbøker for innbetaling av skatt
55
43

11.10.1940-20.09.1941
20.09.1941-31.08.1944

Med sammendrag fra nov. 1940 til nov 1942

Kontobok for forhåndstrekk
92
84

1951-1953
1953-1960

Med register
Med register

Innfordring av skatter til fremmede kommuner
76

28.02.1959-28.08.1962

Innfordring av skatter til fremmede kommuner

Restanseprotokoller
123 1926-1928

Med register. Dette er restanser som er overført
restanselista til konto

254 1953-1955

Protokoll over skatteavslag
37

1937-1961

Protokoll over skatt som er besluttet kontoført
102 1928

Kontoført skatt for årene 1924/25-1927/28

Skatte- og avgiftsprotokoll
120 1940-1974
83 1950-1957

Handelsavgift
Kontobok for vassavgift. Med register
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Kontrollbøker
32
31
30
246

1938-1946
01.07.1944-15.04.1946
01.07.1954-20.09.1955
1957?

Kontrollbok for kontokort skatt
Kontrollbok for kontokort skatt
Kontrollbok for kontokort skatt
Kontrollbok for skattetrekk vegarbeidere

Arbeidsgiverregister
119 1956-1981

Register over arbeidsgivere ved skattetrekk

Utpantingsprotokoller
270 11.09.1905-13.10.1922
238 12.01.1923-05.01.1928
237 23.02.1944-14.11.1962

Fortløpende
Personlige konti. Med register
Fortløpende
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Kommunerevisjonen 1920-1973
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.
Revisjons- og antegnelsesprotokollene (revisjonsdagbok) inneholder revisors merknader og
regnskapsførers besvarelser.

Revisjonsprotokoller
Revisjons- og desisjonsprotokoller
Dette er et sammendrag av den løpende revisjonen
0315 1920/21-1929/30
159 1930/31-1941/42
259 1942/43-1973

Defekt

Revisjonsdagbøker
Dette er den løpende revisjonen som er foretatt flere ganger i året og fungerer som en slags
kladd og kopibok (gjennomslagsark)
162 05.12.1943-10.01.1954
161 25.02.1954-15.09.1960
160 16.09.1960-03.05.1967
Revisjonsdagbok skatteregnskap
158 07.05.1952-17.01.1955

Korrespondanse og saksdokumenter
0315 1930-1973

Vedlegg til revisjonsprotokoller
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4. Kirke og kultur
Sørreisa Folkeboksamling 1955-1962
Den første loven om folke- og skoleboksamlingene kom 16. mai 1935. Loven var en
rammelov som ga bestemmelser om statstilskudd til folke- og skoleboksamlinger som fylte
visse betingelser. Folkebiblioteket måtte eies av en kommune, utlånet skulle være gratis og
det skulle være tilsatt bibliotekar. 1935-loven trådte i kraft 1. juli 1935, men allerede 1. januar
1949 ble den avløst av en ny biblioteklov vedtatt 12. desember 1947. Denne loven gjorde det
for første gang obligatorisk for alle kommuner å ha en folkeboksamling. 1947-loven ble
stående til 1972, da den ble avløst av Bibliotekloven av 1971. Loven hjemler at kulturstyret
kan fungere som bibliotekstyre.
168 1955-1962

Regnskapsbok
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5. Undervisning
Skolekommisjonen/skolestyret 1884-1975
«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 sogneprestens arkiv.

Forhandlingsprotokoller
222
135
22
239

28.05.1887-25.01.1930
26.04.1930-15.04.1957
08.07.1957-11.03.1971
15.04.1971-26.05.1975

Brevjournaler
Skolestyret
186 01.01.1956-17.01.1957
Skoleinspektøren
185 26.10.1951-13.07.1962
141 03.07.1962-14.05.1973
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Korrespondanse
--316 1884-1975
1956-1974
1947-1965

Inneholder også:
1954-1970
1950-1969

Vedlegg til forhandlingsprotokoller, oversikts- og
årsprøveprotokoller, skoledagbøker og -protokoller,
inventarfortegnelser
Diverse korrespondanse
Skøelv skoles barnefester/innsamlede midler til spesielle
skoleformål: Bilag/regnskap

Tilsynsutvalget for Skøelv skole: Korrespondanse
Samstyret for skoleboksamlingene: Møtebok, brevjournal
og oversyn over årsmelding, regnskap m.v.

Regnskap
229 1953/54-1956/57

Anvisningsbok skolestyret

Skolestyrets underutvalg

Tilsynsutvalget for Skøelv skole 1954-1970
0316 1954-1970

Korrespondanse

Samstyret for skoleboksamlingene 1950-1969
Lov 12. desember 1947 om folke- og skuleboksamlingar avløste bibliotekloven av 1935.
1935-loven stilte krav om at det skulle være minst en skoleboksamling til bruk for barna på
folkeskoler med minst 12 elever. Kommunen kunne imidlertid fritas fra plikten dersom den
hadde vanskelig økonomi. Kravet til skoleboksamlingene ble etter 1. januar 1949 gjort
gjeldende for alle folkeskoler på landet. Statstilskuddet til skoleboksamlingene ble gjort
avhengig av at de fylte visse krav. De skulle eies av kommunen og utlånet skulle være gratis.
Skolestyret skulle velge et samstyre for alle skoleboksamlingene i kommunen.
0316 1950-1969

Møtebok, brevjournal og oversyn over årsmelding,
regnskap m.v. Defekt

26

De enkelte kretser og skoler
Gottesjord skole 1891-1947
Skoledagbøker (fraværsprotokoller)
--23 1891-1906
Gottesjord (øverste avd) krets. Defekt
Tømmervik krets 1891-1899
Gumpedal krets 1892-1893
1894-1899
1907-1927/28
1916-1940
Defekt
Årsprøveprotokoll
1891-1947

Defekt

Skøelv skole 1884-1967
Fortegnelse over barn i skolepliktig alder
214 1891-1899
Undervisningsberettigede og undervisningspliktige børn,
Skøelv og Bakkejords kredse
Oversiktsprotokoll
--213 1884-1889

Skøelv og Bakkejord krets
Gumpedals krets 1884-1888

Skoledagbøker (fraværsprotokoller)
1891-1900
Skøelv skole. Defekt
Gumpedal krets 1894-1900
1900-1915
Skøelv skole. Defekt
Gumpedals skole 1901-1914
209
0213
140
279
0213

1924/25-1948/49
1932/33-1964/65
1940/41-1965/66
1953/54-1964/65
1964/65

Årsprøveprotokoll
0213 1902-1920

Defekt. (Innpakket)
Defekt
1.-3. klasse
Løse ark
Protokol for aarsprøver og afgangsvidnesbyrd i Skøelv og
Gumpedals kredse. Defekt
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Inventarfortegnelse for Skøelv skole
0213 1948-1958
Skøelv skoleboksamling
0213 1952-1967

Utlånsbok Skøelv skoleboksamling

Gumpedal skole 1926-1958
200 1926/27-1963/64
188 1926/27-1957/58

Skoledagbøker (fraværsprotokoller)
Fraværs- og karakterprotokoller (Skoleprotokoll )

Andsvatn skole 1897-1950
--137 1897-1949/50

Skoledagbøker (fraværsprotokoller). Defekt

Grunnreis skole 1899-1958
0137 1899-1922

Skoledagbøker (fraværsprotokoller)

136 03.08.1947-06.07.1958
0137 1947-1958

Møteprotokoll kretsmøter for Grunnreis skolekrets
Vedlegg til møteprotokoll kretsmøter for Grunnreis
skolekrets

Reinelv skole 1916-1955
Skoledagbøker (fraværsprotokoller)
0137 1916/17-1920/21
Fagerfjeld skole. Defekt
1921/22-1940/41
Reinelv kreds
0137 1940/41-1960/61
Defekt
Fraværs- og karakterprotokoll
177 1916/17-1919/20
1916/17-1918/19
1919/20-1941/42

Fagerfjeld skole
Gottersjord skole
Reinelv skole

Inventarfortegnelse
0137 1944-1955
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6. Sosiale oppgaver
Fattigkommisjonen/fattigstyret/forsorgstyret 1912-1964
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 sogneprestens arkiv.

Kopibok
21

29.01.1913-10.12.1941

Brevjournal
20

07.12.1912-08.08.1940

Korrespondanse
--*330 1912-1941
Inneholder også:
1954-1956
1944-1965

Vedlegg til kopibok og brevjournal

Helselaget: Vedlegg til møte- og saksprotokoll for
Helsehusets byggekomité
Sørreisa Aldersheim: Inventarfortegnelse
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Anvisningsbøker
19 07.01.1913-18.06.1933
208 27.06.1933-27.08.1936
171 31.08.1936-30.12.1964

Helseinstitusjoner

Styret for Sørreisa Aldersheim 1944-1969
180 27.04.1954-06.05.1969

Møtebok

0330 1944-1965

Inventarfortegnelse for Sørreisa aldersheim

Sørreisa Helselag/Sørreisa helsehus byggekomité 1954-1958
Kontobok
285 1957-1958

Kontobok kronerulling

Møte- og saksprotokoll
I brev av 22. september 1954 foreslo fylkeslegen som alternativ løsning av kontorspørsmålet
for distriktslegen i Sørreisa at Sørreisa kommune skulle gå sammen med Sørreisa helselag om
bygging av helsehus med kontor for distriktslegen. Distriktslegen anbefalte forslaget overfor
formannskapet som rettet en forespørsel til helselaget om å påta seg oppgaven med reising av
helsehus med støtte fra kommunen. På styremøte i helselaget 28. oktober 1954 ble det vedtatt
at helselaget skulle stå for byggingen. Samtidig ble det valgt en byggekomité bestående av
helselagets formann og nestformann, distriktslegen, helsesøster og 2 medlemmer fra
kommunen. Helselaget skulle i tillegg søke et samarbeid med de lokale avdelingene for
Norske Kvinners Sanitetsforening.
245 22.09.1954-03.09.1956

Møte- og saksprotokoll for byggekomiteen for Sørreisa
helsehus.

0330 1954-1956

Vedlegg til møte- og saksprotokoll for byggekomiteen for
Sørreisa helsehus (tegninger og korrespondanse)
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Administrasjon av trygder

Trygdenemnda/alderstrygdenemnda 1937-1953
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.

Brevjournal
167 15.08.1937-25.09.1953

Alderstrygdkassereren og barnetrygd

Kassabøker
165 23.08.1937-01.10.1943
243 01.10.1943-24.04.1948
163 27.04.1948-17.10.1951

Alderstrygd
Alderstrygd
Alderstrygd

166 04.09.1947-30.06.1951
249 31.08.1951-31.10.1951

Barnetrygd
Barnetrygd
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Sørreisa Arbeidsnemnd 1938-1940
Fra 1908 ga stat og kommune tilskudd til godkjente, frivillig opprettede
arbeidsledighetskasser. Tvungen arbeidsledighetstrygd ble først innført i 1938. Da bestemte
lov om arbeidsledighetstrygd at Statens Arbeidsledighetsråd skulle opprette en
arbeidsledighetsnemnd valgt av kommunestyret. Dersom det var mulig skulle nemndas
medlemmer velges blant medlemmene i trygdekassens styre. Nemndas viktigste oppgave var
å holde seg orientert om det lokale arbeidsmarkedet, arbeide for å hindre arbeidsledighet, sette
i gang tiltak for å bøte på ledigheten og sørge for jevne arbeidsvilkår.
175 1938-1940

Kontroll-kassabok Sørreisa Arbeidsnemnd
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7. Tekniske oppgaver
Teknisk etat 1971-1982
--329 1971
1971-1972
1975-1982

Anbud Borgveien og Øyjordveien
Sørreisa kai: Tegninger
Diverse reguleringsplaner for Sørreisa kommune
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8. Rettsstell
Forlikskommisjonen/forliksrådet 1902-1971
Ved lov 8. september 1842 gikk forlikskommisjonene over til å bli kommunale organ. I følge
lovens § 1 var det formannskapene og kommunestyrerepresentantene som skulle nominere
kandidater til forlikskommisjonene. Fortsatt ble forlikskommissærene valgt av de
stemmeberettigede. Ved lov 8. juni 1869 om «Paakjendelse af smaa Gjældssager....» fikk
forlikskommisjonene domsmakt i visse saker. Ved lov 9. mai 1891 ble det fastslått at
stemmeberettigede ikke lenger var bundet av formannskapets og kommunestyrets forslag til
valg av forlikskommissærer.
I lov om domstolene 13. august 1915 (i kraft fra 1. juli 1927) ble betegnelsen
forlikskommisjon erstattet av forliksråd. Forliksrådet ble fra nå av ansett som en vanlig
domstol som skulle bestå av tre medlemmer og like mange varamenn. Rådets formann skulle
velges av kommunestyret. Ved lov 19. juni 1947 bortfalt det direkte valget av
forlikskommissærer. Forlikskommissærene skulle heretter velges av kommunestyret for fire
år om gangen.
Riksarkivaren har bestemt (i brev datert 5. januar 1990) at forliksrådenes arkiver skal
avleveres til statsarkivene. IKAT har på vegne av kommunen avlevert forlikskommisjonens/rådets arkiv til Statsarkivet i Tromsø.

Forhandlingsprotokoller
03.02.1902-06.03.1916
05.06.1916-02.11.1936
01.03.1937-03.02.1967

«Forligelseskommision»
Forliksrådet

Protokoll over domsforhandlinger
05.09.1927-02.02.1953

Protokoll over uteblivelsesdommer
1928-1966

Protokoll over sparebankforlik
05.03.1917-02.12.1935
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Forlikssaker, korrespondanse m.v.
--1931
1964-1971
1967-1971

Vedlegg til forhandlingsprotokoll
Forlikssaker
Behandlede saker

Overformynderiet 1855-1977
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.

Kopibok
128 04.11.1949-21.03.1951

Brevjournal
129 10.03.1919-30.08.1965

Overformynderirulle
Mindre rulle
132 29.11.1855-31.01.1972

Mindre rulle, med register

Store rulle
133 19.02.1914-01.01.1977

Store rulle, med register

Protokoll over skifteutlegg
134 20.07.1906-26.08.1959
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Pantobligasjonsprotokoll
130 1878-1904

Kassabok
131 26.03.1920-30.06.1949

Pantobligasjoner, anvisninger, korrespondanse m.v.
--312 1855-1916
1919-1947(1964)
1961-1971

Pantobligasjoner, skifteutlegg, store og mindre rulle
Korrespondanse og saksdokumenter, m.v.
Anvisninger, søknader, korrespondanse

Reviderte overformynderiregnskaper
--310 1918-1939
--*311 1940-1968

Regnskap med dokumenter og skifteutleggsprotokoll
Regnskap med dokumenter og skifteutleggsprotokoll.
Lakune 1951-1956, 1960, 1964
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9. Nærings- og ressursforvaltning
Næringsnemnda/jordstyret 1918-1966
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 trekkraft 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 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 ei
landbruksnemnd. Overordnet myndighet var fylkeslandbrukssjef. 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.

Innførselsbok for næringsnemnda
269 1918

Indførselsbog for Næringsnævnden (konto pr. person)

Brevjournal
57

07.01.1929-17.05.1940

Jordstyret

Korrespondanse m.v.
--308 1932-1936
1938-1940
--309 1941-1945
--307 1946-1951
1934-1945
1934-1943
1936-1941

Korrespondanse
Korrespondanse
Korrespondanse, oppgaver m.v.
Korrespondanse, rundskriv m.v.
Regninger på settepoteter, kvitteringer, diverse
Jorddyrkingsbidrag: Bilag
Rekvisisjonslister for jorddyrkingsbidrag
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--306 1933-1944
1939-1946
1942-1945

Skjønn, refusjonskrav, pliktdyrking, oppgaver,
korndyrking, arealoversikt, bidrag til jorddyrking
Søknader jorddyrknings- og gjødseloppsamlingstilskott,
tilskott til kunstgjødsel, kjøpe og brukstillatelse for
bygningsmaterialer, nedsetting av åkerarealet
Arealtelling/parselltelling

Regnskap
Hovedbok
154 1924-1927

Hovedbok næringsnemnda/jordstyret

Kassabøker
156 1936-1945
153 1949-1955
155 1956-1966

Småbruks- og bolignemnda 1910-1982
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 småbruks- og bolignemnda. Komiteene vurderte om lånsøkerne
oppfylte lånevilkårene og befarte og takserte eiendommer.
I 1915 ble Arbeiderbruk- og Boligbanken avløst av Den Norske Stats Småbruks- 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
småbruks- og bolignemnda. De øvrige medlemmene skulle oppnevnes av ordføreren i møte
med formennene.
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Etter at Husbanken ble opprettet i 1946, skulle kommunene velge en husnemnd.
Kommunestyret kunne bestemme at småbruks- og bolignemnda skulle fungere som
husnemnd. Fra 1947 fikk småbruks- og bolignemndene felles medlemmer med jordstyret. Det
kan se ut som at småbruks- og bolignemnda i Sørreisa kommune en periode fra 1960-årene
både har fungert som husnemnd og har hatt felles formann med jordstyret.

Forhandlingsprotokoller
27

24.03.1920-12.12.1949

196 24.10.1950-03.09.1964
26 12.01.1965-22.02.1966
22.03.1966-01.08.1980

Inneholder også takster for perioden 10.01.195006.12.1950
Småbruks- og bolignemnda
Behandlinger av lånesøknader i husnemnda, jordstyret og
av landbruksbankens tillitsmann.

Kopibøker
0324 01.01.1910-27.12.1911

Arbeiderbruk- og boligbanks arbeidskomitè. Inneholder
også utbetalingskonti for lånsøkere.

Brevjournaler
0324 03.01.1911-15.08.1919

Inneholder også kopibok 10.01.1912-04.09.1912. Defekt:
Sider skåret ut.

262 27.08.1919-20.02.1922
195 23.02.1922-11.08.1923
261
256
25
172

29.08.1928-24.02.1939
27.02.1939-29.12.1952
08.01.1953-18.05.1960
18.05.1960-04.06.1974

Inneholder også innførsler for husnemnda,
landbruksbankens tillitsmann

Korrespondanse, søknader, lånetilsagn m.v.
--323 1950-1952
1954-1980
1954-1964
1954-1982
1958-1974
1961-1969
1962-1973
1970-1977

Diverse korrespondanse
Vedlegg til møtebok og kontobok for lån i
landbruksbanken
Pantobligasjoner/fullmakter
Lånesøknader m.v. til Norges Småbruk- og bustadbank og
Husbanken ordnet på person
Husbanken: Lån, konvertering og tilsyn
Søknader om bidrag til utbedring av helsefarlige
våningshus
Naturskader, frafall panterett, takstnemndas protokoll,
kontrollskjema for bygg under arbeid, nordnorsk
trevareindustri
Takst for lån i Statens Pensjonskasse
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--322 1946-1953
1954-1978
--321 1950-1955
1951-1953
1952-1959
--324 1910-1952
Protokoller:
01.01.1910-27.12.1911
03.01.1911-15.08.1919
1909-1961
1954-1972

Inneholder også:
1956-1966
1942-1953

Takst for lån i Norges Småbruk- og bustadbank
Forsikring/skadetakst - Samvirke, Tor A/S, Storebrand
Lånetilsagn i Norges Småbruk- og bustadbank, A-Å
Søknader og takst for lån i Norges Småbruk- og
bustadbank, A-Å
Bidrag fra Norges Småbruk- og bustadbank til utbedring
av helsefarlige våningshus
Noregs Småbruk- og bustadbank: Takster, skadesløsbrev
Kopibok for Arbeiderbruk- og Boligbankens
arbeidskomitè. Inneholder også utbetalingskonti for
lånsøkere.
Brevjournal for Arbeiderbruk- og Boligbankens
arbeidskomitè . Inneholder også kopibok 10.01.191204.09.1912. Defekt: Sider skåret ut.
Kontobok for lån i Arbeiderbruk- og Boligbanken. Noen
innførsler er overført til de etterfølgende protokoller.
Defekt (i meget dårlig stand).
Kontobok for lån i Landbruksbanken (småbruks- og
boligbanken

Jordstyret: Vedlegg til kassebok
Forsyningsnemnda: Behov for arbeidshjelp til landbruket,
mangel på såvare, pristilskudd til kraftfor

Takstprotokoller med register
Brukslån:
24 12.09.1919-24.09.1922
199 27.09.1922-18.06.1924
197 11.08.1924-12.10.1929
198 02.12.1929-23.06.1936
255 08.08.1936-22.09.1939
212 07.10.1939-28.12.1948
Boliglån:
211 14.07.1919-07.10.1936
210 02.12.1938-21.02.1947

Protokoll over leietrekk ved boligbanken
126 1936-1943

Leietrekk v/boligbanken. Med register
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Kassabøker for lån i Småbruk - og boligbanken
143 01.01.1959-31.12.1961
144 01.01.1962-31.12.1967

Kontobøker for lån i Småbruks- og boligbanken med registre
0324 1909-1961
146
142
147
148
149
0324

1912-1929
1930-1952
1952-1959
1953-1959
1957-1959
1954-1972

Lån i Arbeiderbruk- og Boligbanken. Noen innførsler er
overført til de etterfølgende protokoller. Defekt (i meget
dårlig stand).
Bok 1
Bok 2
Bok 3
Landbruksbanken.
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10. Krise- og reguleringstiltak
Provianteringsrådet 1914-1916
Lov 26. juli 1916 om kommunale provianteringsråd bestemte at det skulle opprettes et eller
flere provianteringsråd i hver kommune. Rådene skulle sørge for tilstrekkelig forsyning av
viktige forbruksvarer, legge opp reserver av disse samt føre kontroll med prisene på matvarer
og andre nødvendighetsartikler. Der varene ble solgt med statstilskudd, skulle de se til at
forbrukerne fikk kjøpe dem til rimelige priser og i passe mengder. For å oppnå det kunne det
opprettes kommunale utsalg eller inngås avtaler med handlende. Rådene kunne ansette lønnet
forretningsfører.
Forskriftene gitt ved kgl. res. 26. august 1916 ble erstattet av nye ved kgl. res 26. april 1918.
Heretter skulle bare være ett råd i hver kommune. Rådet skulle ha minst tre medlemmer,
derav minst en kvinne, og dessuten representanter både fra produsenter og forbrukere. Rådets
priskontrolloppgave ble overtatt av en egen kontrollnemnd. De kommunale
provianteringsrådene ble avskaffet som statsforanstaltninger ved lov 7. desember 1923.
223 26.08.1914-19.06.1916

Protokoll over transport og salg av ulike typer mel
(fellesforretninger). Inneholder også
forhandlingsprotokoll for komité for undersøkelse av
anlegg av elektrisitetsverk i Sørstraum, Nordstrøm m.v.
elektrisitetsverket 16.11.1911-31.12.1911

Forsyningsnemnda 1942-1953
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.
0324 1942-1953

Korrespondanse: Behov for arbeidshjelp til landbruket,
mangel på såvare, pristilskudd til kraftfor
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Særnemnder under forsyningsnemnda
Byggenemnda 1947-1965/1979
I rundskriv 15. desember 1946 ba Forsynings- og gjenreisningsdepartementet om at det måtte
bli opprettet kommunale byggenemnder som skulle fungere som særnemnder for rasjonering
av byggematerialer. Byggenemndene skulle forberede alle søknader om byggematerialer fra
kommunen.

Brevjournal
276 1947-1965/1979

Inneholder også: Sementanvisninger, liste over bygg
(1965-1979). Med register

Kontrollnemnda/prisnemnda 1940-1981
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.

Forhandlingsprotokoller
264 13.10.1940-16.10.1981
268 18.11.1940-24.02.1959

Alminnelig avdeling: Husleier, priser på brød, fisk m.v.
Kontrollnemndas avdeling for fast eiendom
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Brevjournal
257 20.02.1942-08.04.1953

Bok over klager og meldinger
258 Udatert
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11. Kommunal næringsdrift
Straumen Vassverk A/L 1911-1981
Forhandlingsprotokoller
0223 16.11.1911-31.12.1911

263 03.12.1948-16.12.1980

Komité for undersøkelse av anlegg av elektrisitetsverk i
Sørstraum, Nordstrøm m.v. Inneholder også
Provianteringsrådets fortegnelser over transport og salg
av ulike typer mel 1914-1916.
Arbeidskomiteen for utbygging av vassverk for Straumen/
Styret i Straumen Vassverk. Inneholder også et møte
høsten 1947 for å behandle spørsmålet om bygging av
Straumen Vassverk

Kassabøker
176 23.02.1950-31.12.1961
274 01.01.1963-13.12.1980

Kontobøker
266 1950-1974

Boken inneholder regnskap for bygging, lån, lønn og
andeler i prosjektet. Med register

267 1950-1981

Korrespondanse m.v.
--318 1947-1980
1947-1960
1947-1960
1955-1977
1957-1969

Vedlegg til forhandlingsprotokoll og kassabøker
Planer, søknader, anbud, analyser
Erklæringer om nedlegging av vannledning, diverse
Korrespondanse, tegninger, anbud, utvidelse m.v.
Vassavgift
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Skøelv Vannverk A/L 1976-1982
273 18.09.1978-25.01.1981
272 1977-1982

Kassabok for andelstegninger
Kontobok for andelstegninger og avgifter. Med register

--319 1976-1982
1981
1981-1982

Bygging, andelslaget, korrespondanse m.v.
Bilag
Regnskap

Inneholder også:
09.05.1961-03.07.1963
1931-1935

Tilsynsutvalget for kommunale leiegårder: Møteprotokoll
og korrespondanse
Sørreisa Fjøsregnskapslag: Korrespondanse

Sørreisa Kommunale Kino 1955-1971
--320 26.04.1955-23.01.1969
1958-1971
1956-1959

Møteprotokoll styret. Instruks for kontrollør
korrespondanse, program, regninger m.v. A-Å
Kontokort regnskap/budsjett

152 1955-1956

Kassakontobok
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12. Forsvar og beredskap
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13. Tillegg
Sørreisa Filmklubb 1968-1971
--325 27.01.1969-26.11.1969
1968-1970
31.01.1969-22.04.1971

Møtebok
Vedtekter, orientering fra NFF m.v. Medlemsfortegnelse
1969 og fortegnelse over bestilte filmer
Kassabok

Sørreisa 4H 1953-1956
1953-1956

Sørreisa 4H: Korrespondanse m.v.

Sørreisa Idrettslag 1947-1967
1947-1954
--326 1958-1967

Korrespondanse, avisutklipp m.v.
Korrespondanse, årsmeldinger m.v.

Sørreisa Skilag 1946-1963
12.01.1946-26.10.1947
1947-1963
--327 1958-1962
Inneholder også:
1911-1979
1934-1935

Møtebok skihyttekomitèen
Korrespondanse, regninger m.v. Skihytta: Korrespondanse
Regnskapsbilag

Troms krets av Norges Kristelige Lærerforbund: Vedlegg
til møtebok
Korntrygden: Korrespondanse
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Troms krets av Norges Kristelige Lærerforbund 1911-1979
139 07.02.1911-04.07.1925
22.08.1946-26.10.1979

Møtebok «Lærernes vennekrets i Tromsø»
Møtebok Troms krets av Norges kristelige Lærerforbund

0327 1911-1979

Vedlegg til møtebok

Sørreisa Fjøsregnskapslag 1931-1935
Fjøsregnskapslag ble dannet ved at gardbrukerne gikk sammen om å føre regnskap for
gårdene.
0319 1931-1935

Korrespondanse

Korntrygden 1934-1935
Korntrygden var et tilskudd korndyrkerne fikk for korn som de malte til eget bruk til mat eller
til fòr. Korntrygden tilsvarte den overpris som Statens Kornforretning ga ved kjøp av norsk
korn. Den er hjemlet i kornloven av 1928.
0327 1934-1935

Korntrygden: Korrespondanse

Kristian Kolkinns legat 1923-1991
191 20.02.1923-20.03.1991

Forhandlingsprotokoll: Styret for Kristian Kolkinns legat

49

Praktiske opplysninger
Løpenummer som ikke lenger er i katalogen for Sørreisa kommune:
Redigert bort: 138, 145, 150, 151, 157, 187, 201-207, 240, 241, 260, 265, 275, 280-284, 317,
328
Forliksrådet: 181, 182, 183, 184, 194, 220, 313

Løpenummer ledig fra og med:
--331
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Kassert:
NHF 842: Husbanken. Lånekonverteringer etc tidlig 60-tall
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Forlikskommisjonen/forliksrådet 1902-1971
Ved lov 8. september 1842 gikk forlikskommisjonene over til å bli kommunale organ. I følge
lovens § 1 var det formannskapene og kommunestyrerepresentantene som skulle nominere
kandidater til forlikskommisjonene. Fortsatt ble forlikskommissærene valgt av de
stemmeberettigede. Ved lov 8. juni 1869 om «Paakjendelse af smaa Gjældssager....» fikk
forlikskommisjonene domsmakt i visse saker. Ved lov 9. mai 1891 ble det fastslått at
stemmeberettigede ikke lenger var bundet av formannskapets og kommunestyrets forslag til
valg av forlikskommissærer.
I lov om domstolene 13. august 1915 (i kraft fra 1. juli 1927) ble betegnelsen
forlikskommisjon erstattet av forliksråd. Forliksrådet ble fra nå av ansett som en vanlig
domstol som skulle bestå av tre medlemmer og like mange varamenn. Rådets formann skulle
velges av kommunestyret. Ved lov 19. juni 1947 bortfalt det direkte valget av
forlikskommissærer. Forlikskommissærene skulle heretter velges av kommunestyret for fire
år om gangen.
Riksarkivaren har bestemt (i brev datert 5. januar 1990) at forliksrådenes arkiver skal
avleveres til statsarkivene. IKAT har på vegne av kommunen avlevert forlikskommisjonens/rådets arkiv til Statsarkivet i Tromsø.

Forhandlingsprotokoller
182 03.02.1902-06.03.1916
220 05.06.1916-02.11.1936
181 01.03.1937-03.02.1967

«Forligelseskommision»
Forliksrådet

Protokoll over domsforhandlinger
194 05.09.1927-02.02.1953

Protokoll over uteblivelsesdommer
184 1928-1966

Protokoll over sparebank-forlik
183 05.03.1917-02.12.1935
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Forlikssaker, korrespondanse m.v.
--313 1931
1964-1971
1967-1971

Vedlegg til forhandlingsprotokoll
Forlikssaker
Behandlede saker
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