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ARKIVLEDER I KOMMUNEN 
- oppgaver, fullmakter, posisjon 
 
 
 

1. Aktuelle arkivbestemmelser 
 
2. Hva er en arkivleder? 
 
3. Arkivlederens ansvar og oppgaver  
 
4. Hvordan få gjennomført arkivtiltak? 
 
5. Egenutvikling og kompetanseoppbygging 
 
6. Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer 
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AKTUELLE ARKIVBESTEMMELSER 
 
 

Arkivloven og arkivforskriften 
 
Både i § 6 i arkivloven og i § 1-1 i arkivforskriften beskrives arkivansvaret i 
offentlige organer. 
 
§ 6 i arkivloven: 
 

Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er 
tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid. 
 
§ 1-1 i arkivforskriften: 
 

Offentlege organ pliktar å halde arkiv i samsvar med føresegnene i forskrifta her. Som offentleg 
organ blir rekna statleg, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller eining, jf arkivlova § 2. 
Den enkelte kommune og fylkeskommune skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som 
eventuelt skal reknast for eigne organ etter forskrifta her. 
Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ tilligg den øvste leiinga i organet. I 
kommunar og fylkeskommunar er arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret 
som er tillagt administrasjonssjefen, jf. kommunelova § 23. 
Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd og 
instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova. Organet 
har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett. 
Arkivansvaret eter dei enkelte føresegnene i forskrifta her er knytte til organet, ikkje den enkelte 
tenestemann, med mindre anna er særskilt fastsatt. 
 
Dette innebærer at det er den øverste ledelse som står ansvarlig for at arkivarbeidet 
blir utført i tråd med de lover og regler som gjelder for offentlige arkiv, dvs. 
arkivloven og andre lover som vedrører arkiv samt forskrifter til disse lovene.  
 
Oppgaver tilknyttet arkivet kan delegeres, også overordnete funksjoner og 
kontrolloppgaver, men ansvaret som sådant kan ikke delegeres. Rådmannen må 
alltid forsikre seg om at arkivarbeidet holder mål, og det er rådmannen som står 
ansvarlig utad på kommunens vegne, blant annet i forhold til Riksarkivaren som 
tilsynsmyndighet. 
 
I følge ARKIVHÅNDBOKEN vil det overordnete ansvar omfatter de oppgaver 
som er nødvendig for å oppfylle kravene, og følgende vil stå sentralt: 

 Å tilsette eller utnevne en arkivansvarlig som har det operative (daglige) 
ansvar for arkivarbeidet, og etablere en felles arkivtjeneste under dennes 
ledelse 
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 Å sørge for tilstrekkelig bemanning til å utføre arkivarbeidet etter 
forutsetningene. Dersom den arkivansvarlige også har andre oppgaver, må 
det sørges for at det settes av tilstrekkelig tid til arkivarbeidet. 

 Å stille tilfredsstillende lokaler og nødvendig utstyr til disposisjon for 
arkivtjenesten. Lokaler og utstyr skal oppfylle de krav som er fastsatt i 
gjeldende regelverk. 

 Å sørge for at arkivtjenesten har de nødvendige ressurser til å utføre 
arkivarbeidet etter forutsetningene, blant annet midler til innkjøp av 
nødvendige varer og tjenester. 

 Å legge forholdene til rette for at arkivpersonalet holder en tilfredsstillende 
faglig kompetanse, blant annet gjennom mulighet for kursdeltakelse og andre 
opplæringstiltak. 

 Å sørge for tilfredsstillende rapportering fra arkivtjenesten slik at denne kan 
oppfylle sitt overordnete ansvar etter forutsetningene. 

 
 

§ 2-1 i arkivforskriften:  
 
Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel utførast av ei eiga eining, ei arkivteneste, 
under dagleg leiing av ein arkivansvarlig. Arkivtenesta skal vere felles for organet. Dersom ikkje 
særlege omsyn tilseier noko anna, skal ho vere underlagd den administrasjonseininga som har 
ansvaret for organets fellessaker. 
 
Det operative arkivansvar, dvs. den daglige ledelse av arkivarbeidet i en kommune, 
skal etter forskriften være plassert ett sted, hos en arkivansvarlig. Den 
arkivansvarlige skal være daglig leder for en arkivtjeneste som utfører 
arkivarbeidet i kommunens administrasjon. Arkivtjenesten skal organiseres som en 
egen enhet og være felles for hele kommunen. 
 
Videre beskriver arkivforskriften en rekke oppgaver og plikter lagt til arkivtjenesten 
- som altså skal ledes av en arkivansvarlig - fra dokumentets tilblivelse til de ender i 
et arkivdepot. I Kap. 2 Arkivorganisering og arkivsystem og Kap. 3 Arkivrutiner 
beskrives oppgavene tillagt arkivtjenesten detaljert. 
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HVA ER EN ARKIVLEDER? 
 
 
En effektiv arkivtjeneste forutsetter at overordnet ansvar for utstyr, lokaler, 
arkivmateriale og oppgaver er avklart.  
 
En viktig del av arkivorganiseringen er å gjøre ansvaret for overordnete 
funksjoner og løpende oppgaver entydig og spesifisert. Det vil si en fordeling av 
ansvar og oppgaver mellom administrasjonssjef, arkivleder og den øvrige 
arkivtjeneste (arkivmedarbeidere). 
 
I vanlig språkbruk er arkivleder synonymt med det arkivforskriften kaller 
arkivansvarlig og slik benyttes det også i arkivhåndboken. En kan også bruke 
begrepet "kommunearkivar" om arkivlederen og da inkluderes som regel en del 
oppgaver ut over de rene arkivdanningsoppgavene. 
 
Stillingsbetegnelsen "Arkivleder" var tidligere mest brukt i statsforvaltningen. Det 
fantes også en egen instruks for arkivledere i staten, og en del av ordlyden er brukt 
som grunnlag for de aktuelle bestemmelsene i arkivforskriften. Dette skal Else-Mari 
Robertsen gå nærmere inn på i morgen. 
 
Arkivlederen er leder for kommunens arkivtjeneste, som utfører arkivoppgavene, 
og leder de arkivfaglige daglige gjøremål. Arkivlederen innehar en FUNKSJON 
som øverste faglige ansvarlige for arkivtjenesten i en kommune enten dette er en 
heltids- eller deltidsstilling. 
 
Enkelte kommuner har lagt det løpende ansvaret for både arkivdanningen og 
arkivbevaringen til arkivleder, som er faglig overordnet alle de arkivansvarlige på de 
enkelte tjenestesteder og virksomheter.  Andre kommuner har delt dette ansvaret 
med én leder for danningen og den daglige arkivtjenesten og én leder for 
depottjenesten. I enkelte tilfeller kan arkivleder også være tillagt systemansvar for 
elektroniske journaler og sak/arkivsystemer. Oppgaver, ansvar og myndighet for en 
slik stilling vil således variere fra kommune til kommune. 
 
Arkivlederstillinger kan ha ulike titler som kommunearkivar, byarkivar, fylkesarkivar 
eller arkivleder. Enkelte kommuner har bygd opp egne arkivinstitusjoner rundt 
arkivlederstillingene som byarkiv og fylkesarkiv. 
 
 
ALTSÅ: 
 

Det å være arkivleder betyr at man har en bestemt FUNKSJON mer en bestemt 
stilling. Denne funksjonen går ut på å være daglig leder og faglig ansvarlig for 
kommunens arkivtjeneste. 
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ARKIVLEDERENS ANSVAR OG 
OPPGAVER 
 
 
Ansvar og fullmakter 
 
Funksjonen som arkivleder er avgjørende for at arkivarbeidet skal bli utført 
tilfredsstillende. Det er derfor viktig at arkivlederen får de fullmakter som er 
nødvendige, og den oppfølging som er tillagt det overordnete arkivansvar. 
 
All delegering av ansvar skal skje skriftlig. Med ansvar må det følge med en viss 
myndighet. Mange arkivfolk har ofte mye ansvar, men liten myndighet. Blir man 
utpekt til å fungere som arkivleder og gitt dette ansvar, må det bli informert om det 
internt i organisasjonen. Dette er rådmannens/administrasjonssjefens oppgave. 
 
 
Arkivlederens oppgaver 
 
I følge ARKIVHÅNDBOKEN vil følgende oppgaver være sentrale og bør 
normalt legges til kommunens arkivleder: 

 Utarbeidelse av planer for kommunens arkivarbeid i samarbeid med 
ledelsen, herunder melde inn og begrunne arkivtjenestens behov for 
bemanning, lokaler, utstyr og annet materiell samt eksterne tjenester. 

 Iverksette planene på grunnlag av de vedtak som er fattet. 
 Personalansvar for og ledelse av de ansatte i arkivtjenesten. 
 Å sørge for tilstrekkelig faglig kompetanse i arkivtjenesten. Intern og ekstern 

kursing og opplæring, jobbrotasjon og arbeidsfordeling. 
 Å påse at arkivarbeidet, både de daglige og de periodiske oppgavene, blir 

utført i tråd med gjeldende lov- og regelverk. Dels gjennom egeninnsats, 
dels gjennom oppfølging av de ansatte i arkivtjenesten. 

 Å holde oversikt over kommunens arkivmateriale, arkivorganisasjon, samt 
interne instrukser og internt regelverk, jf. bestemmelsene om arkivplan. 

 Jevnlig rapportering til rådmannen/administrasjonssjefen, særlig om forhold 
som krever tiltak for å bli i overensstemmelse med gjeldende regelverk. 

 
Vi vil minne om at ansvaret for arkivarbeidet i ytre enheter som skoler, barnehager, 
bibliotek, museum, helseinstitusjoner m.m. m. Ofte blir glemt og må ivaretas på 
forsvarlig måte 
 
En aktuell oppgaver er ansvar knyttet til elektronisk produsert og lagret 
arkivmateriale. I dag har ikke de arkivansvarlige noe spesielt ansvar tilknyttet dette. 
Hver enkelt fagavdeling har hatt ansvar for sine systemer. Det er imidlertid behov 
for arkivfaglig vurdering og behandling når systemer avsluttes og nye tas i bruk 



Kontaktpersonseminar 29. – 30. mars 2001 

 6 

fordi dokumentasjonen skal være lesbar i uoverskuelig framtid. Arkivleder bør altså 
være aktiv deltaker ved innkjøp/bytte av elektroniske systemer brukt til 
journalføring eller annen registrering av saksdokument. 
 
Arkivleder bør også sørge for at det etableres en arkivgruppe/et arkivforum i 
kommunen, der alle som har ansvar for arkivbehandling skal delta, og være leder 
for dette forum.  
 
Arkivleder skal holde seg oppdatert om den arkivfaglige og teknologiske utvikling 
som har konsekvenser for kommunens arkivbehandling og formidle dette videre til 
resten av arkivtjenesten gjennom arkivforum. 
 
Dersom kommunen er medlem av en interkommunal arkivordning skal arkivleder 
være kontaktperson og bindeledd mellom de samarbeidende organer. 
  
 
Hva er ikke arkivlederens ansvar og oppgave? 
 
Det som er rådmannens/administrasjonssjefens ansvar; som ansvar for arkivenes 
sikkerhet, ansvar for at nødvendige ressurser stilles til rådighet,  mulighet for jevnlig 
rapportering kan skje og ansvar for å formidle arkivfunksjonens viktighet til 
kommunens politikere. 
 
Det som er den enkelte arkivmedarbeiders oppgave; den praktiske utførelse av 
arkivarbeidet som er delegert arkivmedarbeiderne/arkivtjenesten. 
 
 
Oppsummering 
 
Arkivlederens oppgaver vil nok variere en del fra kommune til kommune. Dette vil 
blant annet avhenge av kommunens størrelse og organisasjon, og av hvilke 
fullmakter som er gitt arkivlederen for eksempel når det gjelder personalansvar og 
økonomi.  
 
I små kommuner vil det være naturlig at arkivlederen har  en del utførende 
oppgaver i tillegg til rådgivende og ledelsesoppgaver.  I større kommuner delegeres 
mye av det utførende til arkivtjenesten for øvrig. 
 
Det bør utarbeides instruks for arkivlederen, gjerne i forbindelse med utarbeidelse 
av en arkivplan 
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Dette ble foreslått som arkivlederens oppgaver i IKATs standard arkivplan i 
1998; 
 
 
ARKIVLEDERENS OPPGAVER 
 
Arkivleder er delegert lederansvar for arkiv- og informasjonsforvaltningen i 
kommunen. Arkivleder leder arkivtjenesten i kommunen og har bl.a. følgende 
oppgaver: 
 

a) føre tilsyn med at postbehandling og arkivlegging i etater, avdelinger og 
institusjoner skjer i samsvar med de reglene som er fastsatt i arkivplanen. 

b) ta i mot avleveringer til og betjene fjernarkivet. 
c) føre tilsyn med at eldre og avsluttet arkiv i kommunen er forsvarlig 

oppbevart og sikret. 
d) tilpasse arkivrutiner for personregister i samarbeid med de 

registeransvarlige. 
e) ta initiativ til nødvendig opplæring av arkivpersonalet. 
f) ta initiativ til oppdateringer/endringer i arkivplanen. 
g) være leder for arkivforum i kommunen. 
h) være kommunens kontaktperson for Interkommunalt Arkiv Troms.  

 
(Alternativ: Ansvaret for eldre og avsluttet arkiv i kommunen kan legges til en annen stilling i 
kommunen. Dette vil omfatte disse oppgavene: 

 ta i mot avleveringer til fjernarkivet. 
 føre tilsyn med at eldre og avsluttet arkiv i kommunen er forsvarlig oppbevart og sikret.   
 være medlem i arkivforum i kommunen. 
 være kommunen sin kontaktperson med Interkommunalt arkiv i saker som gjelder 

eldre arkiv og arkivrom.) 
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Alf Thorsen: Arkivplan. En veileder. Kommuneforlaget 2000. 

 
Veiledende instruks for arkivleder 
 
Administrativ plassering 
 Arkivleder er administrativt underlagt administrasjonssjefen, eventuelt direkte plassert under 

den leder som har ansvaret for virksomhetens administrative fellessaker. 
 
Ansvar* 
 Arkivleder har et overordnet faglig ansvar for kommunens samlete arkivtjeneste, for 

arkivdanningen og for bevaringen av arkivmateriale 
 Arkivlederen er systemansvarlig for elektronsikk journal for saksarkivet og elektronsikk 

sak/arkivsystem 
 Arkivlederen skal påse at arkivvirksomheten er i samsvar med gjeldende lover og reglement 

og at arbeidsoppgavene utføres på en rasjonell og effektiv måte slik at brukerne får den 
service og de tjenester de har krav på, samt at arkivarbeidet utføres i tråd med de yrkesetiske 
retningslinjene for arkivarer 

 Arkivlederen skal rapportere til nærmeste overordnete, har plikt til å påpeke mangler og feil 
og påse av disse blir rettet opp 

 Arkivlederen skal være representert i utvalg som behandler saker av betydning for 
kommunens arkivforvaltning og skal avgi uttalelser i saker som angår arbeidsområdet 

 Arkivlederen er kommunens kontaktperson utad i saker som gjelder arkivvirksomheten 
 
Arbeidsoppgaver* 
 Arkivfaglig lederansvar for personale som utfører arkivarbeid 
 Ansvar for at det gis nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging innenfor 

arbeidsområdene 
 Ansvar for at det utarbeides en helhetlig arkivplan og at denne blir vedlikeholdt 
 Ansvar for at det utarbeides instrukser og reglement innenfor arbeidsområdene 
 Ansvar for at det brukes godkjent arkivnøkkel og at denne til enhver tid er oppdatert 
 Ansvar for at det brukes elektroniske sak/arkivsystemer som følger offentlige standarder 
 Ansvar for at arkivbegrensning og kassasjon foregår etter gjeldende regelverk 
 Ansvar for å føre tilsyn med arkivlokaler og arkivrom og påse at disse er i forskriftsmessig 

stand 
 Ansvar for at kommunens historiske arkivmateriale til enhver tid er tilgjengelig (ordnet, 

katalogisert og på lesbart medium) 
 Ansvar for bruk og utlån av materiale fra arkivdepot 
 Ansvar for å innkalle til kommunens arkivforum med jevne mellomrom, lede møtene og 

skrive referat. 
 
* Deler av disse ansvarsområdene og arbeidsoppgavene kan etter bestemmelser av 

kommunestyre/formannskap/administrasjonssjef løses gjennom interkommunalt samarbeid 
og overføres til interkommunale arkivordninger. 
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HVORDAN FÅ GJENNOMFØRT 
ARKIVTILTAK? 
 
 
Det er mange av dere som hevder det er vanskelig å få gjennomslag for viktige 
arkivtiltak i egen administrasjon.  
 
Det er helt klart et behov for å rense opp i holdningene til arkivarbeidet i mange 
kommuner. Møter ofte manglende forståelse og nedvurdering. Hva gjør vi? Syter 
og klager om at ingen forstår oss? Eller tar vi fatt på oppgavene med optimisme og 
gjør noe? Har man kontrete resultater og prosjekter å vise til er det lettere å 
argumentere for ressurser til arkivarbeidet. 
 
Sammen med IT-ansvarlig er kommunenes arkivansvarlig (arkivleder) 
hovedpersoner når det gjelder å få til en velfungerende, rasjonell og 
forskriftsmessig arkivdanning. Sikkerhetsrutiner og arkivrutiner går hånd i hånd og 
overlapper hverandre. Bruk den kompetanse og støtte IT-folkene kan gi dere. De 
har ofte stor forståelse for nødvendigheten av bevaring av informasjon og behovet 
for standardisering. Gå sammen om å få til nødvendig og forskriftsmessig 
periodisering, og for å få utarbeidet interne regler for bruk av IT i saksbehandling 
og arkivforvaltning.   
 
Lag en plan "virksomhetsplan" over hvilke oppgaver som skal løses i løpet av året 
og legg den fram for ledelsen. Gjør arkivet synlig. Se kommunens arkivforvaltning 
som en helhet og vis hvor dere har problemer og hvor dere har kontroll og er i 
overensstemmelse med gjeldene arkivbestemmelser og standarder. 
 
Kontakt IKAT for å få en "uttalelse" og praktisk veiledning. Statsarkivet i Tromsø 
kan følge opp tiltak som må til for å gjøre arkivforvaltningen forskriftsmessig.  
 
Det er også lurt å hente inn informasjon om hvordan lignende problem er løst i 
nabokommunene eller andre kommuner i Troms (IKAT har oversikt), slik at 
ledelsen kan konferere med sine kolleger om saken. 
 
God og saklig argumentasjon og en balansert framstilling av problemet bidrar ofte 
til løsning. Vær realistisk og ikke prøv å forandre for mange ting på en gang. Det 
blir for ambisiøst og krever ofte for mange ressurser. Tenk langsiktig, lag planer for 
utviklingsarbeidet og diskuter arkiv og arkivforvaltningen med jevne mellomrom 
(hold saken varm). IKAT har lagt og god erfaring med at det nytter å gjenta seg selv 
i det uendelige…. 
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Ved behandling av arkivene er det viktig å se til at: 
 
1. arkivet fungerer hensiktmessig som informasjonsbase for saksbehandlerne dvs. 

at post- og ekspedisjonsrutinene er klare og funksjonelle, tilrettelagt for 
organisasjonen. Informasjon må være lett tilgjengelig for alle. 

 
2. arkivrutiner blir fulgt, for eksempel at utlån av arkivmateriale skjer kontrollert, at 

det sørges for regelmessig arkivperiodisering, bortsetting og overføring til 
fjernarkiv/arkivdepot. 

 
3. arkiver med personopplysninger er spesielt godt sikret og at det finnes konsesjon 

for de personregistre man har  
 
4. at oppbevaringsforholdene er i overensstemmelse med de krav som er fastsatt i 

lov og forskrift 
 
 
 
For å få til en forbedring av arkivrutinene og opprydding i arkivet 
er det viktig at: 
 
1. all delegering av arkivansvar og myndighet skjer skriftlig fra ledelse til 

arkivpersonale. En får da spesifisert hva som er delegert, hvilke arbeidsoppgaver 
en har ansvar for.  

 
2. det lages en liste over arbeidsoppgaver som hører med til arkivet, slik at en får en 

skriftlig ansvars- og oppgavefordeling. 
 
3. forslag til endringer/tiltak legges fram skriftlig i en punktvis oversikt, gjerne med 

oversikt over kostnader hvis det må gjøre innkjøp eller frikjøp av personale. 
 
Ta kontakt med IKAT (brev/tlf./e-post) for rådgivning, opplæring, tilrettelegging 
og oppfølging. 
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EGENUTVIKLING OG 
KOMPETANSEHEVING 
 
 
I vår tid med hurtige endringer innen teknologi og organisasjonsformer må vi 
arkivfolk være i permanent kvalifisering og profesjonalisering. Dette stiller krav til 
de som skal lede en kommunes arkivtjeneste.  
 
Mange av dere har lang erfaring og høy kompetanse, men liten formell utdannelse i 
arkivfaget. Det gjelder også oss som står her oppe. Læring gjennom gjøring har 
vært den norske metoden. 
 
Å få formalisert egen kompetanse er viktig både av hensyn til lønn, men også av 
hensyn til innflytelse, myndighet og egen selvfølelse. Formell utdannelse gir mer 
faglig sikkerhet til å hevde arkivenes sak. 
 
Alle kommuner bør ha flere ansatte med høyere arkivkompetanse enn det de har i 
dag. Slik våre medlemskommuner fungerer er avhengigheten av et fåtall personer 
nesten skremmende. (sier som finansministeren: æ e bekymra!). Både fordi dette 
legger et stort arbeidspress og ansvar på de personene som er alene om 
kompetansen, men også fordi kvaliteten på kommunens arkivforvaltning står og 
faller med en person. Sjansen for at man sliter ut dyktige medarbeidere og dere en 
dag over hodet ikke finner fram i fjernarkivet er rimelig stor. 
 
 

Hvilken arkivutdanning finnes i Norge i dag? 
 

1. Semesteremne og grunnfag i Arkivkunnskap ved Universitetet i Oslo. Må ha 
generell studiekompetanse. 

 
2. Arkivakademiet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Arkivråd og 

Riksarkivaren. Har eksistert i en 10 års tid. Else-Mari Robertsen kan si mer 
om Arkivakademiet i morgen. 

 
3. Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Er imidlertid veldig 

innrettet mot biblioteksektoren. Må ha studiekompetanse, men får godkjent 
arbeidserfaring som kompetansegivende. 

 
4. IKATs kurs og opplæringstiltak. Disse er ikke formelt kompetansegivende, 

men å betrakte som interne opplæringstiltak. Kursbevis for grunnkurset. 
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5. Norsk Arkivråd tilbyr også en grunnopplæring på seks deler delt inn i 3 
moduler. Dette blir  arrangert regionalt. De har også større faglige seminarer 
i forbindelse med årsmøter både sentral og de i regionale avdelingene. 

 
Om dere ikke allerede er med, så meld dere inn i Norsk Arkivråd, enten som 
personlig medlem eller kommunen. Dere får mye igjen i form av informasjon, 
arkivfaglig tidsskrift med høy standard og jevnlige kurstilbud. Kursene er dyre i 
forhold til våre, men gir ofte en god introduksjon til arkivfaglige problemstillinger. 
Vi vet også at de arbeider for å få til et arkivfaglig høgskolestudium 
 
Ved akutte motivasjonsproblemer: 

 Søk sammen slik som arkivlederne i Indre Sør-Troms arkivforum. Søk støtte 
blant kolleger. 

 Ring Harald! 
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YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR 
ARKIVARER 
 
 
Alle som arbeider med arkiv får tilgang til mye informasjon om andre mennesker. 
Særlig ved innføring av sentralarkiv kommer dere i en posisjon der mye 
informasjon om kommunenes innbyggere tilflyter dere og blir samlet ett sted.  
 
De regler om taushetsplikt finnes i forvaltningsloven, personopplysningsloven og i 
særlovgivningen skal sikre personvernet. Dessuten har flere kommuner interne 
regler om tilgang til informasjon og utveksling av informasjon. Det er ikke slik at 
alle bør ha tilgang til alt, selv om vi gjennom IT har fått uante muligheter.  
 
Selv om lovverket pålegger oss klare regler for både arkivbehandling og 
taushetsplikt, vil vi stadig befinne oss i situasjoner hvor lovverket ikke kan hjelpe 
oss og vi må gjøre et etisk valg. 
 
På generalforsamlingen i Beijing i september 1996 vedtok den internasjonale 
arkivorganisasjonen, International Council on Archives (ICA), yrkesetiske 
retningslinjer for verdens arkivarer. En norsk oversettelse kom i 1998, og er utgitt 
som eget hefte i Riksarkivarens skriftserie "Rapporter og retningslinjer". 
 
I innledningens pkt. 1 sies det noe svært viktig. Se heftet 
 
Regelverket er delt inn i 10 grunnregler og hver grunnregel følges av en 
kommentar. Til sammen utgjør de det internasjonale regelverket. 
 
Det handler om arkivyrkets etiske hovedtemaer: Hvorfor skal vi bevare arkiver for 
ettertiden? Hva skal vi sikre tilgjengelighet til? 
 
I det internasjonale etiske regelverket for arkivarbeidet, er det skissert en del 
arbeidsoppgaver som arkivmedarbeiderne skal ivareta ut fra et yrkesetisk 
perspektiv. 
 
Gå igjennom alle de 10 punktene. 
 
Dere bør gå igjennom punktene i heftet internt i kommunene/den avdeling som 
arkivet er underlagt og diskutere om eller hvordan regelverket blir ivaretatt. 


