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Overordnet målsetting

• Arkiv er felles kulturarv 

• Sikre rettslig dokumentasjon

• Sikre forvaltningsmessig dokumentasjon

• Forskning

• Arkivene må være tilgjengelige



Arkivdepot - arkivlokaler

• Arkivdepot

– en organisatorisk enhet 
som skal stå for forvaltning 

• Arkivlokaler

– Rom hvor det oppbevares 
arkivsom skal stå for forvaltning 

av kommunens 
administrative arkiver etter 
at det er gått ut av 
forvaltningsmessig bruk

arkiv



Depotordning

• Kommuner og fylkeskommuner skal opprette egne 
ordninger for arkivdepot. (Jf. Arkivforskriften � 5-1)

• Minimumskrav:• Minimumskrav:

– Løpende ansvar plasseres ett sted

– Nødvendige lokaler jf. Kap IV

– Rutiner som ivaretar de spesifiserte kravene til arkivdepot

– …..som er



Depotordning fortsetter

• Avlevering 25-30 år gammelt

• Ordnet etter proveniens

• Gjennomført arkivbegrensning og kassasjon

• Arkivstykkene skal være merket (fremfinning)• Arkivstykkene skal være merket (fremfinning)

• Fullstendig arkivliste (alle arkivstykkene og det de 
inneholder)

• Register over arkivbestand og tilvekst

• Legge forholdene til rette for publikum 
– Avskrift, utskrift, kopi

– Lesesal/arbeidsplass – utlån under tilsyn



Forutsetninger

• Arkivdepot – bindeleddet mellom publikum og arkiv

• Personalmessige ressurser

• Kunnskaper om 

– Lovverk (innsyn, taushet, gradering)

– Administrasjonshistorie

– Historie

– Gotisk



Arkiv og arkivlokale

• pversikt – mulighet for framfinning

– Arkivbestand

• Arkivskapere

• Antall hyllemeter

• Avlevering når?

Tidsperiode• Tidsperiode

• Merknadsfelt – kontakter

• Klausulering

– Plassering

• Reol, fag, hylle

– Tilvekst



Arkivlokale

• Lokale der det blir oppbevart arkivmateriale over lengre 
tid
– Dagligarkiv

– Bortsettingsarkiv

– Arkivdepot

”Spesialrom for arkiv” – lokale hvor arkivmaterialet er satt bort og 
sjelden er i bruk

NB! Tilfluktsrom kan bare benyttes dersom de oppfyller kravene og 
dersom Sivilforsvaret godkjenner at det ikke lenger skal benyttes 
som tilfluktsrom. Hvis ikke må arkivene flyttes innen 2012.



Krav til arkivlokaler

•Arkivlokaler generelt:

-Plassering

-Kapasitet

-Bæreevne

-Tilsyn og renhold

-Vern mot lekkasjer

-Vern mot brannspredning

Bortsettingsarkiv:

-Inventar

-Vern mot lekkasjer

-Vern mot brannspredning fra 

andre rom

-Vern mot brannspredning i 

arkivrommet-Vern mot brannspredning

-Vern mot skadelig klima

-Vern mot skadeverk

arkivrommet

-Vern mot skadeverk/innbrudd

Arkivdepot:

-Bygningsdeler skal motstå åpen ild i minst 

120 minutter. Dører, luker etc. 60 minutter

-Tilrettelegging for publikum



Depotavtaler

• Balsfjord før 1980

• Berg før 1980

• Bjarkøy – før/etter 1980

• Kåfjord før 1980

• Lenvik – før/etter 1980

• Lyngen – før/etter 1980

• Målselv før 1980

• Nordreisa – før/etter 1980• Kåfjord før 1980

• Gratangen – før/etter 1980

• Karlsøy – før/etter 1980

• Kvæfjord – før/etter 1980

• Kvænangen før 1980

• Lavangen før 1980

• Nordreisa – før/etter 1980

• Skjervøy – snart?

• Skånland før 1980

• Storfjord før 1980

• Sørreisa – før/etter 1980

• Torsken – før/etter 1980

• Tranøy – før/etter 1980



Arkivdepot, bortsettingsarkiv, 
depotavtale?

• Planlegging i forhold til kostnader og framtidsbehov

– Kostnader
• Nybygg/ombygging ihht. arkivforskriften

• Deponering

– Kapasitet – fremtidig behov for plass til papirarkiv
• Arkivbestand - årlig tilvekst (+ uforutsett tilvekst 10-20%)

• Elektronisk arkiv

– Andre faktorer?



Hva kan IKAT bistå med?

• Meld inn behov!

• Informasjon – planlegging?

• Gjennomgang av eldre og avsluttet arkiv, beregning av 
antall hyllemeter (rapport)?

• Hjelp til listeføring, pakking og frakt?

• Annet?



Informasjon fra kommunene

• Avhengig av tilbakemeldinger

– Planlegging med hensyn til kapasitet

– Planlegging av kommunebesøk

– Planlegging av frakt/henting (lang vinter)– Planlegging av frakt/henting (lang vinter)

– Unngå opphoping høsten 2011



• The enemies of archives are (Sir Hillary Jenkinson):

• water

• fire

• rats and mice

• misplacement


