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Forord 
 
Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning 
mellom kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens §27. IKAT ble 
opprettet 27. april 1992 og alle kommunene samt Troms fylkeskommune har 
medlemsrett. Fra og med 1. juli 1994 hadde IKAT 18 medlemskommuner. 
 
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 15. mars 1995 
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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 
 
I henhold til kgl.res. 21. juni 1929 ble Lyngen kommune delt i tre herreder fra 1. juli 1930 - 
Lyngen, Kåfjord og Storfjord. I hele perioden fra 1838 til 1930 var det området som i dag 
er Storfjord kommune en del av Lyngen herred. 
 

3) Arkivmaterialet 
 
Arkivmaterialet som denne foreløpige katalogen omfatter ble hentet av IKAT 3. november 
1993. Dette materialet utgjør ferdig ordnet 9,5 hyllemeter. Det er ordnet og katalogisert av 
IKAT ved Stig Bjørnar Hamnvik i 1994.  
 
Arkivmaterialet består av deler av arkivet til flere kommunale forvaltningsorganer. Vi må 
gjøre oppmerksom på at det er store lakuner/mangler i materialet. Sentraladministrasjonens 
kopibøker og saksarkiv er sannsynligvis kastet/kassert i følge kilder i 
kommuneadministrasjonen. Samtidig kan en del eldre arkivmateriale fra andre 
forvaltningsorganer ligge enten spredt i kommunens egne fjernarkiver eller ligge ute hos 
privatpersoner som har hatt tilknytning til kommunal forvaltning.  
 
Hvert arkivstykke i de ferdig ordnede 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 
 
Det ferdig ordnede arkivmaterialet oppbevares i helsesenterets fjernarkiv. Dette er et 
tilfluktsrom og plasseringen der er en midlertidig løsning inntil Storfjord kommune har 
innredet et forskriftsmessig fjernarkivrom for sine arkiver. 

 

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 i 
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 angir plassering i magasinet. 
 
Symbolene  --- viser at materialet ligger i arkivboks 
 

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. 
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1 De folkevalgte organ og 
sentraladministrasjonen i kommunen 
 

 

Valgstyret 1945-1973 
 
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 ei manntallsnemnd 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 på 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. 
 
 
Valgprotokoller/valgbøker 
Valgprotokollene/valgbøkene er forhandlingsprotokoller for valgstyret. Valgstyrene har 
ofte benyttet de samme protokollene uansett type valg. 
 
13 07.07.1949-08.09.1969 Kommune- og stortingsvalg 
 
 
Korrespondanse og saksdokument 
 
0 Se l.nr. 27 
 1973  Vedlegg til  forhandlingsprotokoll for manntallsnemnda 
  
 
Valgmanntall kommune- og stortingsvalg 
 
0 Se l.nr. 27 
 1963-1965  Manntallslister for kommune- og stortingsvalg 
 
 
Protokoll over mottatte forhåndsstemmer 
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62 08.10.1945-12.10.1953 Kommune- og stortingsvalg. Perioden 03.10.1955-
28.09.1959 er skåret ut og kassert etter gjeldende 
retningslinjer 
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Stemmestyret for de enkelte stemmekretsene 1945-1977 
 
Ved lov om stortingsvalg 17. desember 1920 ble det fastsatt at dersom stemmegivningen 
skulle foregå på 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 for kommune- og stortingsvalg 
--- 
122 1945-1972  Elvevoll krets 
 1945-1969  Oteren krets 
 1945-1973  Storeng krets (1945-1963), Oteren krets (1971-1973) 
 1945-1975  Rasteby krets (1945-1963), Storeng og Rasteby krets 

(1965-1975) 
 1945-1977  Horsnes krets 
 1945-1957  Skibotn krets (Også brukt som hovedvalgbok) 
 1959-1977  Skibotn krets 
 1945-1972  Hatteng krets (1945-1963), Hatteng og Kitdal krets 

(1965-1972) 
 1945-1973  Kitdal krets (1945-1963), Signaldal krets (1965-1973) 
 1945-1963  Signaldal krets 
 
 
 

Manntallsnemnda 1930-1977 
81 1930-1977  Forhandlingsprotokoll kommune- og stortingsvalg 
 
 
 
 
Følgende valgmateriale er kassert 
 
Kretsmanntall for kommune- og stortingsvalg (avkrysningsmanntall) 
Under avstemningen skulle stemmegiverne både etter 1896- og 1925-lovene krysses av i 
manntallet. Ved lov 30. juni 1954 nr. 1 ble det bestemt at disse manntallene skulle bevares 
i en valgperiode og så tilintetgjøres. Ved lov 5. april 1963 nr. 5 ble bevaringstiden før 
tilintetgjøring utvidet til to perioder. For manntall eldre enn 1954 finnes ingen slik regel.  
 
1965  Avkryssede manntallslister for de enkelte kretsene 
 
 
Protokoller over mottatte forhåndsstemmer 
61 1963  Kommunevalg 
70 1965 og 1981  Stortingsvalg 
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Formannskapet/kommunestyret 1929-1974 
 
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 Storfjord 
kommune. 
 
 
Oversikt over valg til ulike styrer og nemder 1937-1965 
12 1937-1959  
53 1960-1965  Med register 
 
 
Forhandlingsprotokoller 1929-1974 
 
Formannskap/kommunestyre 
236 21.09.1929-09.12.1934  
2 17.01.1935-01.02.1938  
4 19.04.1938-16.11.1945  
7 17.12.1945-24.01.1950 Inneholder også valgstyrets forhandlinger 7. juli 1949 
3 21.02.1950-07.01.1960  
96 28.01.1960-30.12.1964  
 
 
Formannskap 
6 30.12.1964-15.12.1970 Fortsettelse av foregående protokoll 
93 17.12.1970-13.11.1972  
 
 
Kommunestyre 
91 16.02.1965-13.05.1969   
92 21.05.1969-13.06.1972   
95 13.06.1972-18.02.1974  
 
 
Herredsting 
Under 2. verdenskrig ble, i samsvar med NS-ideologien, det såkalte fører- og 
ansvarsprinsippet innført for kommunene. I følge «forordning» 21. desember 1940 §4, 
skulle ordfører og varaordfører oppnevnes av «Innenriksdepartementet». I samråd med 
NS-fylkesføreren og ordføreren skulle fylkesmannen oppnevne kommunens formenn. 
Formennene hadde bare rådgivende funksjon. Denne ordningen falt bort ved 
fredsslutningen i 1945. 
 
5 01.04.1941-15.06.1944 Forhandlinger 
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Brevjournaler 1929-1973 
 
8 23.12.1929-16.02.1934  
41 14.02.1934-31.12.1936  
42 29.12.1936-21.07.1939  
10 24.07.1939-20.07.1943  
 
84 10.05.1945-16.08.1946  
9 14.08.1946-02.01.1952  
 
67 10.10.1962-22.12.1967  
 
11 11.04.1972-20.03.1973 Inneholder også innførsler fra 1968-1970 
 
 
Korrespondanse og saksdokument 1930-1973 
--- 
27 1930-1973  Vedlegg til forhandlingsprotokoller, brevjournaler og 

bok med oversikt over valg til styrer og nemnder  
 1945-1947 Hovedutskrift formannskap/kommunestyre  
  Vedlegg forhandlingsprotokoll 17.12.1945-24.01.1950 
 1939-1953 Budsjett for Storfjord kommune 
  

 Inneholder også: 

 1963-1973  Valgstyret: Vedlegg til  forhandlingsprotokoll for 

manntallsnemnda. Manntallslister for kommune- og 

stortingsvalg 1963 og 1965 

 1928-1934 Oppgjørsnemnda: Vedlegg til protokoll over oppgjøret 

mellom kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord  

 1965-1967 Komiteen for vedlikehold av kommunale bygg: Vedlegg 

til bok over befaringsrapporter  
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Nemnder oppnevnt av kommunestyre/formannskap 1964-
1967 
 
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 bok over forhandlingene og sende utskrift til kommunestyret. Siden de fungerte 
etter fullmakt fra og på vegne av kommunestyret, er protokoller, korrespondanse og annet 
arkivmateriale fra slike utvalg en del av kommunestyrets arkiv. 
 
 

Komiteen for vedlikehold av kommunale bygg 1964-1967 
94 1964  Befaringsrapporter 
 
0 Se lnr. 27  
 1965-1967 Vedlegg til protokoll over befaringsrapporter 
 
 
 

 

Interkommunale nemnder 1928-1934 
 
Oppgjørsnemnda over felleskommunens aktiva og passiva 1928-1934 
Oppgjørsnemnda hadde til oppgave å fordele verdier og gjeld mellom kommunene 
Kåfjord, Lyngen og Storfjord etter kommunedelinga i 1929. Komiteen bestod av de 
respektive kommuners ordførere og herredskasserere. Sekretariatet for denne 
interkommunale nemnda lå i Storfjord kommune. 
 
1 24.07.1930-25.02.1932 Protokoll over oppgjøret mellom kommunene. Defekt
    
 
0 Se l.nr. 27 
 1928-1934 Vedlegg til protokoll over oppgjøret mellom 

kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord  
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2 Folkeregister 
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3 Økonomiforvaltningen 
 

Ligningsnemnda/ligningskontoret 1925-1960 
 
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. 
 
 
Ligningsprotokoll 
177 1949-1953  Utligning av kommune- og statsskatt 
 
 
Brevjournal 
99 1925-1937  (Lyngen/Storfjord) 
 
 
Skattelister/skatteavregninger 
174 1957   
175 1959   
176 1960   
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Herredskassen/kommunekassen 1921-1971 
 
I følge formannskapsloven 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. Etterhvert 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 1921. 
Kommuneloven 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.  
 
Opprinnelig falt budsjett- og regnskapsåret sammen med kalenderåret. Da skattelovene av 
1911 trådte i kraft i 1913, ble kommunenes budsjettår og regnskapsår 1. juli - 30. juni. Ved 
endringslov 18. desember 1959 ble det bestemt at kommunens budsjett- og regnskapsår 
igjen skulle følge kalenderåret. Dette fikk virkning fra 1. januar 1961.  
 
Kommunene har måttet 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. Disse forskriftene har i 
stor grad vært bestemmende for utformingen av regnskapsmaterialet som finnes i disse 
arkivene. Storfjord kommunes regnskapsmateriale er ført etter regnskapsforskrifter fra 
årene 1936, 1942, 1958 og 1971. 
 
 
Regnskaper: 
 
Kassememorial/kassadagbok 
181 01.07.1943-01.03.1946 Kassememorial 
 
191 01.04.1948-01.02.1950  
182 01.02.1950-30.06.1951  
193 01.07.1951-01.05.1953  
192 01.05.1953-30.10.1954  
 
184 31.05.1956-10.05.1957  
183 10.05.1957-30.06.1957  
 
77 01.09.1958-12.12.1959 Kassabok 
185 06.07.1960-31.12.1960  
 
54 29.04.1961-08.12.1962  
145 08.12.1962-31.05.1965  
146 01.06.1965-30.11.1968  
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Kontobok for driftsregnskapets og kapitalregnskapets poster 
48 1943/44   
47 1944/45   
49 1945/46 Dette ser ut for å være et mellomregnskap    
50 1945/46   
24 1946/47  
23 1947/48  
140 1948/49   
132 1949/50   
135 1950/51   
138 1951/52   
136 1952/53   
137 1953/54   
134 1954/55   
141 1956/57   
 
 
Kontobok for refusjonsdebitorer ved fattigforsorgen 
36 1942-1957  Med register 
 
 
Kontobok for aktiva og passiva 
157 1943-1948  Med register 
116 1948-1950  Med register  
139 1950-1951  Med register  
133 1951-1952  Med register  
121 1952-1953  Med register  
117 1953-1954  Med register  
115 1954-1955  Med register  
109 1955-1956  Med register  
120 1956-1957  Med register  
 
 
Hovedbøker (kontroll- og sammendragsbøker) 
173 1942-1945  Med register  
156 1946-1951  Med register  
71 1951-1957  Med register 
72 1957-1961  Med register 
73 1962-1965   
74 1966-1969  
 
 
Kladd til hovedbok 
79 1955-1957   
78 1957-1959   
80 1959-1960   
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Råbalansebøker 
188 1940-1948   
180 1948-1951   
179 1951-1954   
178 1954-1957   
190 1957-1965   
189 1966-1967   
 
 
Oppgjørs- og statusbøker 
164 1942/43   
161 1943/44-1945/46  Enkelte sider er skåret ut  
155 1946/47-1947/48   
162 1948/49-1949/50   
159 1950/51-1951/52    
154 1952/53-1953/54   
153 1954/55-1955/56   
160 1956/57-1957/58   
186 1958/59   
147 1959/60   
148 1960  2. halvår 
142 1961   
143 1962   
144 1963   
 
--- 
97 1964-1968   
--- 
*98 1969-1971   
 
 
Utpantingsprotokoll 
Dersom skatten ikke ble betalt kunne den inndrives ved utpanting som ble foretatt av 
fogd/lensmann fram til skattelovene av 1882. Etter 1882 lå både skatteoppkreving og 
utpantingsretten hos kommunekasserer. 
 
39 1930-1963   
 
 
Kassekontroll 
106 13.06.1944-02.06.1956  
 
 
Kontobøker for lønn 
196 1956-1957  Fylkets veg- og bruvedlikehold 
35 1940-1944  Lærere. Med register 
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Fortegnelse over brukte kontokort/løsblad 
108 1957/58  Kontobok for brukte kontokort/løsblad 
107 1957/58-1959/60  Fortegnelse over brukte kontokort/løsblad 
 
 
Korrespondanse og saksdokument 
--- 
233 1936-1943  Utdrag av kommuneregnskapet 
 1943-1954  Regnskap, budsjett, driftsregnskap, balansekonto 
 1945-1946  Bilag/regninger 
--- 
*238 1921-1949 Innberetning om skattelikningen 
 1936-1939 Det lille budsjettskjema 
 1942-1957  Vedlegg til kontobok for refusjonsdebitorer   
   ved fattigforsorgen 
 1945-1946  Vedlegg til kontobok for driftsregnskapets og  
   kapitalregnskapets poster 
  
 Inneholder også: 

 1951-1956  Kommunerevisjonen: Vedlegg til revisjonsprotokoller 

 
 
Skatt: 
 
Skattejournaler (skattedagbøker) 
 
Fra slutten av 1930-årene inneholder disse journalene i tillegg til herreds- og 
eiendomsskatt også fortegnelser over alderstrygdeavgift og senere 
krigspensjoneringsavgift. 
 
22 02.01.1941-28.09.1943  
21 04.10.1943-07.12.1944  
166 30.06.1945-20.05.1947  
168 23.05.1947-31.10.1949  
158 02.11.1949-31.05.1952  
165 01.06.1952-30.06.1954  
163 02.08.1954-30.11.1956  
167 06.12.1956-25.07.1966  
 
 
Skattedagbok (journal) for forhåndstrekk 
170 26.01.1942-27.10.1943  
 
 
Kontobok for forhåndstrekk 
171 1944-1945    Med register  
75 1946-1947  I  Med register 
68 1946-1948  II  Med register 
172 1948    Med register  
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Restanseregister 
Dette er et løsbladregister med kort for hver skatteyter og inneholder oversikt over 
innbetalt herredsskatt, trygdeavgift m.v. 
 
198 1935-1942   
199 1944-1949   
 
 

Kommunerevisjonen 1942-1968 
 
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. Kommunelovene av 
1938 gjorde det til en plikt å ansette en eller flere revisorer. 
 
Revisjons- og antegnelsesprotokollene (revisjonsdagbok) inneholder revisors merknader 
og regnskapsførers besvarelser. 
 
Revisjonsprotokoller 
110 1942-1949   
111 1949-1954   
112 1954-1956   
113 1956-1958   
114 1958-1960   
119 1960-1961   
118 1961-1968  
 
 
Korrespondanse og saksdokument 
0 Se lnr. 238 
 1951-1956  Vedlegg til revisjonsprotokoller 
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4 Kirke og kultur 
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5 Undervisning 
 

Skolestyret 1936-1976 

 
«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 sogneprestene 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. 
 
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. 
 
Kopibøker 
127 21.12.1942-10.10.1944 Presskopibok 
--- 
207 21.10.1940-25.11.1948 Mangler store deler av 1947 
 
 
Brevjournaler 
19 09.12.1941-16.02.1946  
57 20.02.1946-05.02.1949  
56 05.02.1949-30.06.1950  
125 25.06.1950-20.01.1954  
126 20.01.1954-05.06.1957  
129 05.06.1957-24.10.1959  
59 24.10.1959-11.09.1961  
17 11.09.1961-23.02.1963  
16 23.02.1963-25.08.1964  
18 29.08.1964-28.06.1966  
128 30.06.1966-19.01.1972  
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Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne 
--- 
28 1942-1949  Innkomne brev m.v. 
 1940-1946  Skolestyrets budsjettforslag 
 1949-1958  Budsjettforslag/klassedeling  
 1937-1944  Elevtall i de enkelte skolekretser  
 1949-1958  Kontrakter, timefordeling, undervisning m.v.  
 1947  Søknader om lærerpost 
--- 
239 1936-1942 Oppgave over innlosjering og skyss 
 1943-1947 Rapporter/årsrapporter, riks- og alderstillegg til lærere 
 1955-1960  Framhaldsskolen: Framhaldsskolekurs, fag- og 

timefordeling m.v. 
 1959-1964 Ungdomsskolen: Planer og utredninger m.v. 
 1947 Avgangsprøver i skriftlig norsk og regning 
--- 
206 1945-1971  Hatteng skole: Bygging/gjenreisning, tegninger, anbud, 

plannemnda  
 1954-1957  Oteren/Hatteng - lærerboliger: Bygging, finansiering, 

tegninger m.v. 
--- 
208 1938-1946  Skibotn skoleinternat: Krigsskadetrygd, bygging av 

vannledning m.v. 
 1955-1960  Skibotn skole- tilbygg: Bygging, tegninger, finansiering 
 1938-1947  Elvevoll skole: Tegninger, finansiering, 

sentralvarmeanlegg m.v. 
 1950-1959 Oteren skole: Bygging, finansiering, byggenemnda  
  tegninger, kontrakter m.v. 
--- 
241 1937-1959 Vedlegg til brevjournaler og anvisningsbøker for  
  skolestyret  
 1945-1966 Tilsynsnemnda for Hatteng skolekrets: Møtebok 
  

 Inneholder også: 

 1946  Fattigstyret: Vedlegg til brevjournal 1946-1965 
 1961-1980  Helserådet: Inn- og utgående korrespondanse 

 1968-1981 Helserådet: Vedlegg til protokoll over   

  inspeksjonsrapporter og sinnsykeprotokoll 
 1937-1958  Kassanemnda for trygdekassen: Vedlegg til 

forhandlingsprotokoll og brevjournal 

 1965-1967  Ankenemnda/kassanemnda for trygdekassen : 

Korrespondanse 

 1948-1954  Trygdenemnda: Vedlegg til kontobok for barnetrygden 
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Anvisningsbøker 
20 1936-1944  
51 1944-1951   
58 1951-1956   
60 1955-1960   
55 1960-1963   
65 1962-1976   
 

 

Nemder og utvalg under skolestyret  
 

Tilsynsnemnder 1945-1966 

124 29.12.1945-12.04.1966  Hatteng skolekrets: Møtebok for tilsynsnemnda 
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6 Sosiale oppgaver 
 

Fattigstyret/forsorgsstyret/sosialstyret 1945-1967 
 
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, men 
ellers skulle kommisjonen bestå av så mange medlemmer utpekt av formannskapet og 
kommunestyret 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 
fattigkommisjonens 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 av 5. juni 1964 ble hele forsorgsvesenet nyorganisert. 
Forsorgstyret ble omdøpt til å hete 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. 
 
Brevjournal 
14 26.06.1946-14.05.1965 Forsorgsvesenet 
 
 
Saksjournal 
64 14.05.1965-04.12.1967 Sosialstyret 
 
 
Korrespondanse og saksdokument 
 
0 Se l.nr. 241 
 1946  Vedlegg til brevjournal 1946-1965 
  
 
Anvisningsbok 
85 1945-1960   
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Helserådet 1938-1983 
 
Helsevesenet i Norge ble organisert for å få kontroll med de epidemiske og smittsomme 
sykdommer. Sunnhetsloven 16. mai 1860 opprettet permanente sunnhetskommisjoner og ga 
helsevesenet en fastere organisasjon. På landet skulle kommisjonen bestå av embetslegen som 
ordfører og hele eller deler av kommunestyret. Kommisjonsmøtene skulle normalt holdes når 
kommunestyret kom sammen. Betegnelsen sunnhetskommisjon falt mer og mer bort omkring 
1900, og ble erstattet av helseråd.  
 
Legeloven 26. juli 1912 delte landet inn i legedistrikter, slik at den enkelte by og ett eller flere 
herreder utgjorde ett legedistrikt. For hvert legedistrikt skulle det tilsettes en lege som også 
skulle være ordfører i helserådet. Bygningsloven 22. februar 1924 bestemte at helserådets 
ordfører skulle være medlem av bygningsrådet. I 1942 ble det ved «endringslov» bestemt at 
helserådet skulle bestå av den offentlige lege som formann og minst to andre medlemmer.  
 
De noe uklare skillelinjer mellom stads- og distriktslegenes embetsfunksjoner og deres 
gjøremål som ordførere i sunnhetskommisjonene, har ført til at legearkivene er mer eller 
mindre sammenvevd med helserådsarkivene. I helserådsarkivene vil en derfor kunne finne 
brevjournaler og kopibøker, pasientjournaler, sinnsykeprotokoller o.l. som tilhører 
distriktslegen. Ved lov 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene, gjort gjeldende 
fra 1. januar 1984, ble hele det kommunale helsevesenet omorganisert, bl.a. ble all offentlig 
legetjeneste kommunal.  
 
Vedtaksprotokoller 
89 15.09.1944-05.08.1954 Helserådsprotokoll I: Vedtak av helserådets formann 

utenfor helserådsmøte 
86 07.11.1946-12.11.1975 Helserådsprotokoll II: Vedtak av helserådets formann i 

helserådsmøte 
 
 
Inspeksjonsrapporter næringsmiddelkontroll 
Lov 19. mai 1933  om «tilsyn med næringsmidler m.v.» ga forskrifter om fremstilling og 
behandling av mat og drikkevarer. I følge §3 var det helserådet sammen med politi og 
tollvesen som skulle føre tilsyn med at forskriftene ble overholdt. 
 
90 1968-1979  Med register 
 
 
Brevjournal distriktslegen 
76 1961-1983  Offentlig. Med register 
 
 
Rundskrivjournal distriktslegen 
88 1961-1981  Med register  
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Vaksinasjonsprotokoll 
Ved lov 26. november 1954 om vaksinasjon ble helserådene pålagt å gjennomføre påbudt 
vakinasjon. 
 
32 1960-1975   
 
 
Tuberkuloseprotokoll 
Lov 8. mai 1900 om særskilte tiltak mot tuberkuløse sykdommer, tok først og fremst sikte 
på å verne samfunnet mot overføring av smitte. For å oppnå dette kunne tuberkuløse om 
nødvendig tvangsinnlegges på sykehus. Den lege som oppdaget tilfeller av tuberkulose, 
skulle melde fra om dette til sunnhetskommisjonens ordfører. Utgiftene ved innleggelse på 
sykehus og forpleining utenfor hjemmet av ubemidlede personer, skulle amts- eller 
bykassen utrede. Staten refunderte 4/10. Amtstinget kunne dessuten bestemme at inntil 
halvparten av utgiftene skulle bæres av herredet der den syke hørte hjemme. 
 
Rundskriv 29. februar 1904 fra Justisdepartementet bestemte at slike meldinger skulle gis 
for pasienter innlagt på sykehus, sanatorier eller pleiehjem, samt for personer ved andre 
anstalter, når disse led av tuberkulose ved innleggelse. Meldingene skulle gis til helserådet 
i den kommunen anstalten lå. Helserådet her skulle gi melding videre til helserådet på 
pasientens hjemsted. Meldingene ble innført i egne tuberkuloseprotokoller.  
 
Endringslov 12. desember 1947 nr. 14 bestemte at loven skulle omfatte alle sykdommer av 
tuberkuløs opprinnelse. Loven bestemte videre at det kunne foretas miljøundersøkelser for 
å finne frem til smittekilden og om andre i den sykes omgivelser var smittet. 
 
52 1938-1956  Med register 
 
 
Sinnsykeprotokoll 
Ved kronprinsregentens resolusjon 1894 ble det bestemt at det ved hvert stadsfysikat og 
ved hvert distriktslegeembete skulle føres en protokoll over de sinnssyke innen 
legedistriktet som ble forpleid ved statsbidrag. Omkostningene skulle dekkes ved midler 
bevilget til medisinalvesenet. Disse protokollene er følgelig egentlig å betrakte som 
embetsprotokoller og skal avleveres til statsarkivene. De ligger imidlertid ofte sammen 
med helserådenes øvrige arkivsaker. Årsaken til dette er at det ofte var 
sunnhetskommisjonene/helserådene som sørget for bortsetting eller pleie av de sinnssyke. 
 
87 1962-1981  Forpleining med statsbidrag. Inneholder skjema over 

bidrag, sykehistorie  
 
 
Korrespondanse og saksdokument 
 
0 Se løpenummer 241 
 1961-1980  Helserådet: Inn- og utgående korrespondanse 
 1968-1981  Helserådet: Vedlegg til protokoll over 

inspeksjonsrapporter og sinnsykeprotokoll 
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Administrasjon av trygder 1937-1967 
 

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.  
 

 
 

Kassanemnda/ankenemnda for trygdekassen 1937-1967 

 
Uenighet om forsikringsforhold kunne bringes inn for en ankenemnd valgt av 
kommunestyret (j.fr. sykeforsikringsloven av 1909 og kgl.res. 22. juni 1917). Dersom 
partene på forhånd var enige om det, skulle nemndas avgjørelse være endelig. I motsatt fall 
kunne avgjørelsen ankes videre til Riksforsikringsanstalten. Var kommunen part i saken, 
skulle tvistemål bringes direkte inn for Riksforsikringsanstalten og videre derfra til 
Riksforsikringsappellkommisjonen. 
 
Betegnelser som kassestyre, kassenemnd og tvistemålsnemnd brukes også om henholdsvis 
sykekassens styre, ankenemnd og Riksforsikringsappellkommisjon. 
 
 
Forhandlingsprotokoll 
38 30.06.1937-05.11.1966     
 
 
Brevjournal 
43 14.06.1937-12.02.1958  
 
 
 
 



 
 

28

 
 
Korrespondanse og saksdokument 
 
0 Se lnr. 241 
 1937-1958  Kassanemnden for trygdekassen: Vedlegg til 

forhandlingsprotokoll og brevjournal 
 1965-1967  Ankenemnda/kassanemnda for trygdekassen 

korrespondanse 
 
 
 

Fiskermanntallsnemnda 1939-1957 
 
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. 
 
--- 
202 1939-1957  Fiskermanntallsprotokoll 
 1942 Vedlegg til fiskermanntallsprotokoll 
 
 
 

Trygdenemnda 1937-1958 
 
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 være ei 
trygdenemnd på 5 medlemmer og like mange varamedlemmer. Etter innstilling fra 
kommunestyre skulle trygdestyret oppnevne formann og hans varamann for 3 år. 
Kommunestyret skulle velge de andre medlemmene med vararepresentantene som alle 
skulle sitte i en valgperiode om gangen. Kommunestyret skulle bevilge det som var 
nødvendig for nemndas kontroll og eventuelt ansette lønnet forretningsfører. Ved lov om 
alderstrygd av 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 for barnetrygden. 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. 
 
 
Forhandlingsprotokoll 
34 24.03.1937-31.03.1958  Forhandlingsprotokoll trygdenemnda 
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Brevjournal 
83 20.11.1949-10.10.1958  Brevjournal, trygdenemnda 
 
Korrespondanse og saksdokumenter 
 
0 Se lnr. 241 
 1948-1954  Trygdenemnda: Vedlegg til kontobok for barnetrygden 
 
 
Regnskap 
 
Kassabøker 
37 1937-1949  Kassabok for alderstrygden 
169 08.04.1947-31.12.1948 Kassabok for barnetrygden 
69 1948-1949  Kassabok for barnetrygden 
 
Kontobøker 
105 1946-1949  Kontobok for barnetrygd m/register  
104 1949-1954  Kontobok for barnetrygd m/register 
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7 Tekniske oppgaver 
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8 Rettsstell 
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9 Nærings- og ressursforvaltning 
 

Småbruk- og bolignemnda/arbeidsnemnda 1932-1957 
 
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. Komiteéne 
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. 
 
Forhandlingsprotokoll 
45 28.03.1933-15.06.1946 Arbeidsnemnda. Defekt 
 
 
Brevjournaler 
46 30.08.1932-09.11.1938 Småbruk- og bolignemnda/arbeidsnemnda 
40 09.11.1938-30.07.1949 Småbruk- og bolignemnda 
 
 
Takstprotokoll 
44 1946  Takstprotokoll småbruk- og bolignemnda 
 
 
Kontobok  
25 1953-1957 Kontobok for lån/tilbakebetaling i Noregs Småbruks- 
  og bustadbank. Med register 
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Jordstyret 1943-1988 
 
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 kommunal 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. 
 
Brevjournaler 
101 10.11.1943-15.08.1949  
15 20.01.1959-14.05.1963  
130 29.04.1966-31.12.1968  
131 28.10.1971-31.12.1973  
 
 
Korrespondanse og saksdokument arkivert etter alfa-numerisk nøkkel 1948-1965 
 
Arkivnøkkel mangler 
--- 
234 1958-1965 1.A Veiledning og gruppeinndeling med stikkordregister. 

Inneholder feilplassert materiale: Søknader om 
statstilskott for enkle vassforsyningsanlegg m.v. 

 1952-1960 2.B Kontoret 
 1952-1958 2.C Budsjett og budsjettforslag. Inneholder feilplassert 

materiale: Sammensetning av viltnemnd, småbruk og 
bustadnemnd, jordstyre m.v. 

 1950-1959 2.D.1 Regnskap og ekstrakter. Inneholder feilplassert 
materiale: Korrespondanse om salg av Igref-vogner 
m.v. 

 1955-1956 3.F Andre almene jordbruksspørsmål 
 1950-1957 9.B Diverse 
 1950-1959 10.C.3 Premier og diplomer 
 1953-1955 13.A.1 Kontrollrapporter 
 1950-1953 13.B.1 Jorddyrkningstilskott 
 1950-1960 13.B.2 Lister over tilskott til nydyrking 
 1954-1960 13.D.2 Lister over tilskott til overflatedyrking 
 1950-1951 13.E.1 Gjødseloppsamlingsanlegg 
 1950-1961 13.E.2 Lister over tilskott til gjødseloppsamlingsanlegg 
 1953 13.F.1 Siloer 
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 1951-1961 13.F.2 Lister over tilskott til siloer 
--- 
235 1949-1955 13.H.1 Tilskott til såvarer 
 1952-1960 13.H.2 Liste over tilskott til såvarer 
 1952-1959 13.I.2 Kunstgjødseltilskudd 
 1952 16.C.2 Frø og gjødsel 
 1952-1956 16.C.3 Fôr 
 1953-1956 16.C.4 Redskaper og maskiner 
 1951-1958 17.B Statistikk 
 1948-1954 20.B.1 Liste over utbetalt potettrygd m.v. 
 1953-1959 20.C Potettrygden 
 
 
Korrespondanse og saksdokumenter arkivert etter desimalnøkkel 1947-1978 
 
Det ser ut til å ha vært en sammenblanding mellom en eldre desimalnøkkel og den statlige 
arkivnøkkelen for jordstyrene. Dette skyldes at det ikke har blitt satt skille i arkivet ved 
overgang til ny arkivnøkkel. Der det har vært mulig har vi under ordningsarbeidet skilt ut 
materiale som er arkivert etter den statlige nøkkelen for jordstyrene (se nedenfor). 
 
--- 
26 Arkivnøkkel 
  
 0 Administrasjon og personale 
 1950-1973 00 Allment 
 1956-1974 011 Jordstyrets sammensetning 
 1969-1973 02 Budsjett og regnskap 
 1956-1977 030 Allment (tilsettinger m.m) 
 1961-1965 032 Arkivordning og bibliotek 
 1971-1977 04 Jordstyremøter, innkallinger og sakslister 
 1969-1977 05 Årsmeldinger og arbeidsplaner 
 1949-1959 080 Ordning for tjenestemenn 
 1963-1977 081 De enkelte tjenestemenn 
 1969-1977 083 Landbruksvikarordninga 
 1972-1977 084 Jordbruksferie 
 1974-1978 085 Konsesjonssaker 
 1968 093 Landbrukets organisasjoner 
  
 1 Landbruksøkonomi 
 1953-1973 10.1 De almene tilhøva i landbruket 
 1954-1974 102 Områdeplanlegging 
 1957-1961 11 Almene samvirketiltak 
 1959-1970 121 Jordbrukstellinger (500.1) 
 1953-1966 130 Jordbruksområder: Allment 
 1946-1952 136 Tvistemål 
 1957-1966 137 Forpaktning 
 1962-1974 151 Militære permisjoner 
 1951-1970 16 Naturskader og andre skader 
--- 
229 1973-1975 171/172 Kommunenes jordfond/ jorddyrkningsfondet 
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 2 Opplæring 
 1965-1967 25 Artikler i presse, tidsskrifter, litteratur o.l. 
 
 3 Teknikk og anlegg 
 1956-1957 310 Allment 
 1960-1963 311 De enkelte maskiner og redskaper 
 1947-1960 312 Maskinstasjoner o.l. 
 1974-1975 32 Bygninger og byggesaker 
  
 4 Jordbruk og hagebruk 
 1967-1976 40 Jordundersøkelser, gjødsel, gjødsling 
 1976 406 Andre gjødselsaker 
 1953-1966 4152 Kvartalsoppgaver: Jorddyrkingstilskott 
 1969-1977 442 Fôranalyser 
 1957-1973 448 Avlingsstatistikk 
 1975-1976 449 Avlingssvikt: Erstatning 
 1967-1972 45 Forsøk 
 1963-1977 462 Plantesjukdommer og skadedyr 
 1952-1969 471 Engdyrking 
 1975-1976 4733 Potettrygden 
 1958-1965 480 Hagebruk, herunder offentlige hageanlegg: Allment 
 1961-1976 481 Grønnsakdyrking 
 1953-1954 482 Frukt- og bærdyrking 
 1962-1966 486 Planting og pryding på offentlig sted 
 
 5 Husdyrbruk 
 1968-1976 5 Husdyrbruk 
 1973-1975 509 Tilskott til sauehold 
--- 
230  
 1950-1964 511 Handyrloven 
 1959-1967 512 Fesjå 
 1963-1977 513 Lag til fremme av avlen 
 1959-1975 5131 Kontrollag 
 1974 514 Tap av sau på beite 
 1975-1977 5210 Utgreiinger og regler: Kraftfôrordningen 
 1959-1976 5211 Rapporter 
 1970-1975 5212 Husdyrkontroll 
 1970-1977 522 Andre saker om kraftfôr 
 1965-1976 531 Dyrevern 
  
 9 Ymse 
 1970-1973 9 Reinbeitedistrikt / Egg- og dunvær 
 1974-1977 91 Skogbruk 
 1974-1976 922 Fiskevatn og vassdrag 
 1965-1975 926 Viltskader 
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Korrespondanse og saksdokument arkivert etter statens arkivnøkkel for jordstyrene 
1966-1988 
 
Landbruksdepartementet oppnevnte ved brev av 6. mars 1973 et utvalg med mandat til å 
samordne felles arkivnøkkel for landbruksselskapene og jordstyrene tilpasset 
Landbruksdepartementets arkivnøkkel. Utredningen ble avgitt 25. juli 1974. 
Arkivnøkkelen er korrigert i 1975 og 1976. 
 
Arkivnøkkel mangler 
 1976-1977 10 Generelt: Jordlovsaker 
 1980-1984 752 Dyrevernsnemnda 
 1980-1983 761 Jakt og fangst. Viltskader 
 1978-1988 77 Reindrift og samespørsmål 
 1966-1976 841.231 Forurensning ved utslipp fra silopressaft 
 1971-1977 86 Skytefelt i Skibotndalen 
 
 
Gardsarkiv (eiendomsarkiv) 
Materialet inneholder lånesøknader, tegninger, panteerklæringer, eiendomsbeskrivelser, 
ferdigattester og korrespondanse omkring tilskott fra statens landbruksbank. Materialet  er 
arkivert etter gårds- og bruksnummer og dekker perioden fra ca 1948-1977. 
--- 
210   Gnr 45, bnr 2-25 
--- 
211   Gnr 45, bnr 26-39 
   Gnr 46-47 
--- 
212   Gnr 49-51 
   Gnr 52, bnr 1-4 
--- 
213   Gnr 52, bnr 6-24 
--- 
214   Gnr 52, bnr 25-47 
   Gnr 53 
--- 
215   Gnr 54, bnr 1-14 
--- 
216   Gnr 54, bnr 16-30 
--- 
217   Gnr 54, bnr 31-60 
--- 
218   Gnr 54, bnr 63-66 
   Gnr 55 
--- 
219   Gnr 56 
--- 
220   Gnr 57 
 
--- 
221   Gnr 58 
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--- 
222   Gnr 59 
--- 
223   Gnr 60-62 
--- 
224   Gnr 63 
   Gnr 64, bnr 1-13 
--- 
226   Gnr 64, bnr 14-17 
   Gnr 65 
--- 
227   Gnr 66 
 
 
Rapporter, statistikk, korrespondanse m.v. 
--- 
30 1946-1969  Korrespondanse, skjema statstilskott til nydyrking, 

registerprotokoll for nydyrking 
   Arkivprøver: Tachymeterbok, planleggingsbok og dag- 

og notisbok 
 1949-1963  Rapporter fra kontroll av jorddyrking og bureising 
--- 
232 1950  Innkommende skriv ordnet etter journalnummer 
 1957-1967  Forsøksfelt. Dyrking av fôrraps, silonepe m.v. 
 1960-1973  Avlingsstatistikk 
 1971-1975  Landbruksvikarvirksomheten 
 1944-1950 Jorddyrkingsbidrag 
 1952-1957 Jorddyrkingsbidrag 
 1947-1961 Hypotekbanken 
 1947-1950 Registerkort for småbruk- og boligbanken A- Å 
 1954-1973 Statens landbruksbank - tillitsmenn og takstmann, og 
   diverse 
 Inneholder også: 

 1967  Grasaksjonen i Storfjord: Vedlegg til møtebok 

 
 
Regnskap 
 
Tilskott til overflatedyrking til beite og slått 
150 1955-1973   
 
Kassabøker 
194 30.08.1943-02.10.1953  
195 12.11.1953-31.12.1957  
187 07.03.1958-10.11.1971  
 
 
Kontobok for bidrag til jorddyrkning og gjødseloppsamling m.v. 
33 1946-1948  Kontobok for bidrag til jorddyrking og 

gjødseloppsamling m.v. 
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Dagliste for anvisning av kraftfôr til forbrukere 
149 01.02.1957-06.02.1963  
197 06.02.1963-21.10.1965  
151 02.02.1966-11.07.1967  
152 23.08.1967-19.03.1968  
 
 
 
 

Nemnder m.v. knyttet til jordstyret 
 

Landbruksvikarnemnda 1971 
203 03.02.1971-30.12.1971 Møtebok for landbruksvikarnemnda 
 
 

Grasaksjon i Storfjord 1967 
204 31.03.1967  Møtebok for grasaksjon i Storfjord 
 
Se l.nr. 232 
0 Vedlegg til møtebok 
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10 Krise- og reguleringstiltak 
 

Forsyningsnemnda 1940-1964 
 
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 fylkesforsyningsnemnda 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 
--- 
29 11.04.1947-17.01.1952 Forhandlingsprotokoll 
 
Korrespondanse og saksdokument  
 1948-1954  Vedlegg til forhandlingsprotokoll 
 1951-1956  Ut- og inngående korrespondanse 
 
Skjemaer, registerkort, regnskapslister m.v. 
 1945-1955  Regnskapsliste for anvisningsblokker 
 1955-1964  Postkvitteringsbok, skjemaer og registerkort 
 
 
Alfabetisk register over utdelte rasjoneringskort 
--- 
228 1940-1952  Register over utdelte rasjoneringskort for matvarer, 

alfabetisk innen kretsen. 
 
 
Daglister for anvisning av kraftftòr 
102 04.07.1951-24.11.1951 Dagliste for anvisninger og avslagsmeldinger for 

tekstilvarer 
103 05.04.1954-27.06.1956 Dagliste for anvisning av kraftfôr til forbrukere 
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11 Kommunal næringsdrift 
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12 Forsvar og beredskap 
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13 Tillegg 
 

Troms fylkes herredskassererforening 1919-1942 
 
201 1919-1942 Regnskapsprotokoll Troms fylkes 

herredskassererforening 
 
 
 

Særoppgave 1950 
 
123 1950  Særoppgave i kristendomskunnskap II. «Om Lars Levi Læstadius og 
   den kristelige vekkelsesbevegelse han skapte». Av Alf Braastad 
 
 
 
 

 
Praktiske opplysninger 
 
Følgende løpenummer er ikke i bruk/ er tatt ut av katalogen 
Løpenummerne 31, 61, 63, 66, 70, 82, 100, 200, 205, 209, 225, 231, 237 og 240 er redigert 
bort. 
 
 
Løpenummer ledig fra og med 
--- 
242 
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