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Troms i dag



Innledning

•«Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og 
gjennomfører en kommunereform. Målet er større, 
mer robuste kommuner med økt makt og 
myndighet. 

•For å få til dette har regjeringen ett grep: 
Sammenslåing av to eller flere kommuner til større 
enheter.

•Kommunene utreder nå om de skal,- og hvilke 
andre kommuner det er aktuelt å slå seg sammen 
med.

•Arkivfeltet er ikke utredet
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Historikk - Troms

• I 1838 ble det opprettet i alt 12 kommuner i Troms 
basert på inndelinga i prestegjeld.

•Århundreskiftet 1800/1900: 23 kommuner

•1929: 35 kommuner, 8 nye kommuner 1925 - 1929

•Etter Scheikomiteens arbeid: 24 kommuner i 1964

•1978: Salangen og Lavangen delt: 25 kommuner

•2012: Bjarkøy sammenslått med Harstad: 24 
kommuner

•2020: ?? Ettsifret eller tosiffret antall kommuner?

•Troms amt: 1866 Troms fylke: 1919

•Fylkene egne forvaltningsnivå: 1976
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Hva skjedde med arkivene?

•Arkivene ble ikke planmessig periodisert, avsluttet 
og overført

•Arkiv ble liggende på loft og kjellere

•Mange arkiv ble ødelagt

• IKAT holder ennå på å dele opp og ordne arkivene 
slik de opprinnelig var før 1964 sammenslåingene –
rekonstruere proveniens

• Ikke full oversikt over om det ligger mer 
arkivmateriale der ute eller hva som har gått tapt

•Dette betyr  i praksis at deler av kommunale arkiv er 
utilgjengelig både for kommunen sjøl og for 
publikum
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Arkivloven med forskrifter

•Siden forrige kommunereform har kravene til 
dokumentasjon av offentlig virksomhet blitt 
lovfestet

•Arkivloven med forskrifter trådte i kraft i 1999

•Med arkivloven blei det rettslige grunnlaget for 
samfunnets arkivfunksjoner betydelig endret

•Arkivarbeidet fått en forvaltningsmessig tyngde det 
ikke hadde tidligere
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Arkivplan

•§ 2-2.Arkivplan 

Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført 
samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet 
omfattar og korleis det er organisert. Arkivplanen 
skal også vise kva slags instruksar, reglar, planar m.v. 
som gjeld for arkivarbeidet.

•En nøkkel i forberedelsene til 
kommunesammenslåing

9



Oppgaver og planlegging før 
kommunesammenslåing

•God planlegging krever at arkivansvaret 
tydeliggjøres. Arkivansvaret er ofte sammensatt.

•Det opereres ofte med tre ansvarsnivå for 
kommunale arkiv:

1. Det overordnete arkivansvar

2. Det operative arkivansvar

3. Depotansvar
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Det overordnete arkivansvar

1. Det overordnete arkivansvaret tilligger, i følge arkivloven, 
administrativ leder – som oftest rådmannen. Rådmannens 
ansvar omfatter blant annet:

a. Å etablere en arkivtjeneste under ledelse av en 
arkivansvarlig

b. Sørge for skikkelig bemaning i kommunens arkivtjeneste

c. Legge til rette for opparbeidelse og opprettholdelse av god 
faglig kompetanse i arkivtjenesten

d. Sørge for tilstrekkelige ressurser – både personalmessig og 
utstyrsmessig-slik at arkivtjenesten kan fungere godt

e. Sørge for krav om rapportering fra arkivtjenesten til 
ledelsen, slik at det overordnete arkivansvaret kan oppfylles. 
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Det operative arkivansvar

2. Det operative/daglige arkivansvaret tilligger i følge 
arkivforskriften arkivleder/-ansvarlig 

a. Utarbeide planer for arkivarbeidet, herunder 
arkivplan som nevnt

b. Iverksette planene

c. Melde inn behov for ressurser som bemanning, 
lokaler, utstyr og tjenester
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Det operative arkivansvar

d. Sørge for at de ansatte i arkivtjenesten har god 
arkivfaglig kompetanse

e. Påse at arkivarbeidet utføres i tråd med gjeldende 
regelverk- både sentralt og lokalt

f. Rapportering til kommunens ledelse

13



Depotansvar

• 3. Depotansvaret tilligger den personen eller institusjonen 
som kommunen har utpekt til å være ansvarlig for 
kommunens arkivdepot. Dette kan være arkivleder eller 
annen person i kommunen, eller en interkommunal 
arkivdepotinstitusjon som IKAT.

a. Sørge for ivaretakelse av eldre og avsluttet arkiv

b. Sørge for at arkivene er tilgjengelige for ulike brukergrupper

c. Sørge for hensiktsmessige og godkjente lokaler for 
oppbevaring av arkivmaterialet

Disse kravene er ytterligere spesifisert i Normalinstruks for 
arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner.

14



Hva skal skje med de gamle arkivene 1?

•Ei kommunesammenslåing har store konsekvenser 
for arkivforholdene. 

•Kommunen legges ned og opphører som 
arkivskaper, mens nye arkivskapere oppstår 
innenfor rammen av den nye 
sammenslåingskommunen. 

•Alt arkiv i nåværende kommune skal avsluttes. 

•Dette gjelder både papirarkiv og digitale sak- og 
arkivsystemer og fagsystemer
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Hva skal skje med de gamle arkivene 2?

•Den virksomhet som overtar saksområdet oppretter 
et nytt arkiv

•Alle de gamle kommunene avslutter sine arkiv og 
den nye kommunesammenslutningen oppretter 
deretter sitt eget arkiv. 

•Dette gjelder selv om ulike typer oppgaver 
fortsetter akkurat som før. 
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Hva skal skje med de gamle arkivene 3?

• I praksis gjennomføres dette som et skarpt 
periodeskille både i papirbaserte og elektroniske 
arkiver. 

•Det avsluttete papirarkivet skal grov-ordnes,  
listeføres og klargjøres for deponering eller 
overføring. 

•Det er viktig at arkivets indre orden og oppstilling 
blir beholdt, og at arkivet ikke blandes sammen 
med annet arkiv som for eksempel tilsvarende 
arkivdel fra en av de andre gamle kommunene. 
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De elektroniske arkivene?

• For de avsluttede elektroniske system som lagrer 
arkivverdig dokumentasjon, er det viktig at det blir 
tatt uttrekk av databasene, og at uttrekkene 
tilfredsstiller de kravene myndighetene har satt for 
elektronisk langtidsbevaring. 

• En kopi av hvert uttrekk skal deponeres hos 
kommunens arkivdepot umiddelbart etter at 
uttrekket er foretatt. 

•Dette må gjøres i samarbeid med leverandørene som 
kjenner systemene, og dere kan be om råd fra IKAT. 

•Den nye kommunen beholder en kopi og/eller en 
historisk database til oppslag, enten det gjøre som en 
logisk enhet i den aktive basen eller en separat base.
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Deponering

•Etter regelverket i forskrift om offentlige arkiv § 5.3, 
skal avsluttet arkiv deponeres i arkivdepot eller 
overføres til det organet som overtar saksområdet, 
altså den nye kommunen. 

•Det anbefales at materiale som ikke er nødvendig 
for administrativ bruk i den nye kommunen, kan 
deponeres så fort det lar seg gjøre. 

•Vanligvis avleveres materiale etter 20-30 år, men 
ved kommunesammenslåing bør det vurderes å få 
avlevert så mye som mulig. 
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Overføring

• Likevel vil overføring til ny kommune i stor grad 
være nødvendig, nettopp fordi den administrative 
bruken av de gamle kommunenes arkiver vil være 
hyppig de første årene. 

•Det er viktig å huske at selv om materialet er i 
løpende bruk, skal den nye kommunen behandle 
materialet som et bortsettingsarkiv, og ikke som sitt 
eget arkiv. 

•Det vil i slike tilfeller være den nye kommunen som 
har ansvaret for oppbevaring, behandling og bruk 
av materialet fram til det kan deponeres i 
kommunens arkivdepot.
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Den nye kommunen og arkiv

• I tillegg til planlegging av selve sammenslåings-
prosessen og behandling av de gamle kommunenes 
arkiv, må den nye kommunens arkivordning også 
planlegges godt i forkant av sammenslåingen. 

•Det er viktig at den nye kommunens arkivtjeneste 
og tilhørende systemer fungerer godt fra første 
stund. 

•For å oppnå dette anbefales planlegging av enkelte, 
viktige faktorer:

21



1. Arkivorganisering

•Det må være klarlagt før sammenslåingen hvordan 
arkivarbeidet i den nye kommunen skal foregå. 

•De fleste kommuner har i dag en sentralisert 
arkivtjeneste, noe som åpenbart er en fordel for 
kvaliteten på arkivene. 

• Enkelte virksomheter, særlig innenfor de fagområdene 
som behandler enkelte personsensitive opplysninger, 
står likevel i en del kommuner utenfor arkivtjenesten. 

•Det er heller ikke alle kommuner som har fullt ut en 
felles, sentralisert arkivtjeneste. 

• Ei kommunesammenslåing kan være ei god anledning 
til å gjennomgå denne strukturen på nytt og gjøre 
eventuelle endringer.
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2. Ansvarsforhold

•Så tidlig som mulig bør det avklares hvem som skal 
ha det operative arkivansvaret i den nye 
kommunen. 

•Grunnlaget for den nye arkivdanningen må legges  i 
planleggingsfasen før sammenslåingen, og det vil 
være naturlig at arkivleder i den nye kommunen 
står sentralt i denne prosessen 

•Depotinstitusjon må være avklart slik at denne kan 
bistå de gamle kommunene med planlegging i 
forhold til avvikling av de gamle arkivene.
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3. Kompetanse

•Arkivfaget er i rask endring. Dette betyr at dersom 
den nye kommunen skal få en velfungerende 
arkivtjeneste som er i stand til å utvikle seg i takt 
med faget og takle de utfordringene den generelle 
samfunnsutviklingen gir, er det viktig at 
arkivtjenesten ledes av, og ellers består av, faglig 
kompetente personer. Samtidig er det viktig at man 
unngår å tappe arkivtjenesten for den kompetansen 
som allerede finnes i de gamle kommunene.
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5. Rutiner

•For at arkivdanningen i den nye 
sammenslåingskommunen skal fungere fra 
oppstarten, må arkivdanningsrutinene være på 
plass i god tid før selve sammenslåingen. 

•Både arkivtjenesten, saksbehandlerne og lederne i 
kommunen har- og kommer til å få- viktige 
oppgaver i forhold til arkivdanningen. 

•Opplæringen av disse gruppene må derfor også 
omfatte en gjennomgang og forklaring av rutinene. 
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6. Arkivenes indre oppbygging

•Metoden man benytter for å strukturere de enkelte 
arkivdelene i kommunene varierer i stor grad. 

•Strukturering av arkivene i den nye kommunen må 
planlegges før sammenslåingen
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Erfaringer fra sammenslåing 
av Vindafjord og Hølen

. 

Referanse: 

Jan Husebø(2015) Foredrag fra seminaret «Ta 
styringen!»16.-17. mars 2015 i Trondheim

Tema Husebø tok opp:

•Faste premissar
•Vår planlegging.

•Utfordringar vi ikkje tenkte på.

•Kva ville vi gjort om.

•Status i dag 

•Nøkkelfaktorar for å lukkast
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Utfordringar vi ikkje såg

•Ulik bedriftskultur i dei to kommunane

«Gjør du tingene slik du alltid har gjort dem,

vil du ende opp slik du alltid har vært!»

•For lite vektlegging av kommunikasjon i alle fasar av 
samanslåinga

•Valg av arkivmodell pulveriserte ansvar og svekka 
faget.

•For lite fokus på ordinær drift ETTER samanslåing

•Praktiske kompromiss svekka arkivtenesta
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Kva val ville vi gjort i dag.

•Gått bort frå desentraliseringstenking og bygd ei 
sterk fagleg sentralarkivteneste

•På tidleg tidspunkt prioritert arbeid med å få 
detaljert oversikt over alle delarkiv/arkivseriar i 
kommunane og over innhald i arkiva. (Oppdatert 
arkivplan)

•Fokusert meir på nødvendige ressursar til det 
daglege arkiveringsarbeidet.

•Velja fagsystem tufta på krav frå arkivtenesta og 
ikkje berre på faglege ønskje
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Nøkkelfaktorar for god samanslåingsprosess

• Klar ansvarsfordeling 

•Arkivfagleg kompetanse som styrer prosessen

• Sørg for tilstrekkeleg tid og personellressursar til 
rådvelde både i planleggingsfase og oppfølgingsfase 
(dagleg drift)

• Bygg sterk kompetanse i sentral arkivteneste. 

•Utnytt ressurspersonar
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Nøkkelfaktorar for god samanslåingsprosess

• Bruk tid og krefter på å informere på nytt og på nytt.

• Bruk tid og ressursar på å få detaljoversikt over 
arkivsituasjonen i kommunane før samanslåinga er 
realitet. Utnytt denne kunnskapen til å legge plan for 
arkiva som skal avsluttast og avleverast og BK 
handsamast

• Prioriter oppdatering av arkivplanar

•Ha på plass ny arkivorganisering frå oppstart i ny 
kommune.

• Lag ROS analyse og ha plan B
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Utfordringer for Interkommunalt arkiv som 
arkivdepot

• Kommunereformen er en av de største utfordringer 
framover

• Kan potensielt få store konsekvenser for selskapets 
utforming, økonomi og tjenestetilbud

• Styret for IKAT arbeider med strategiplan
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Utfordringer for Interkommunalt arkiv som 
arkivdepot

• I strategiplanen er det så langt utformet ett konkret tiltak for 
å møte situasjonen:

2016: Opprette ei sekretærstilling og ei med ansvar for 
fullelektroniske arkiv

2018:  To prosjektstillinger, ei for papirbasert arkiv og ei for 
elektronisk arkiv. Disse skal reise rundt for å bistå kommunene 
med praktiske problemstillinger knyttet til avslutning, 
deponering og overføring av arkiv.

Dere som er arkivansvarlige må konkretisere 
arkivutfordringene skriftlig ovenfor kommunen. Få så mye av 
omstillingsmidlene dere kan. IKAT bistår med hjelp.
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