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INNLEDNING

STYRET
Før årsmøtet besto styret av:
Jan-Eirik Nordahl (leder), Sørreisa kommune,
Ellinor Evensen (nestleder), Nordreisa
kommune, Terje Bertheussen, Salangen
kommune og Hilde Lange, Troms
fylkeskommune.

VIRKSOMHETENS ART OG
HVOR DEN DRIVES
Interkommunalt arkiv Troms IKS var i 2019 et
interkommunalt selskap eid av 23 kommuner i
Troms. Institusjonen har som mål å bygge opp
arkivfaglig kompetanse og bidra til
forskriftsmessig arkivhåndtering hos sine
eiere.

Varamedlemmer var:
1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune
2. André Selnes, Gratangen kommune
3. Laila Benjaminsen, Skånland kommune
4. Wiggo Grønlund, Kvæfjord kommune

Selskapets hovedoppgave er å bidra til
bevaring og formidling av sentral
samfunnsmessig dokumentasjon, og for
minnebevaring.

Etter årsmøtet besto styret av:
Jan-Eirik Nordahl (leder), Sørreisa kommune,
Ellinor Evensen (nestleder), Nordreisa
kommune, Terje Bertheussen, Salangen
kommune og Hilde Lange, Troms
fylkeskommune.

Virksomheten ble etablert i tilknytning til
Statsarkivet i Tromsø, i 1992. Alle kommuner,
fylkeskommunen og interkommunale selskap
i det som tidligere utgjorde Troms fylke har
anledning til å delta i selskapet.

Varamedlemmer ble:
1. Hilde Grønaas, Lyngen kommune
2. Kjell-Jostein Lillegård, Dyrøy kommune
3. Laila Benjaminsen, Skånland kommune
4. Wiggo Grønlund, Kvæfjord kommune
Valgkomité ble utpekt av
representantskapet, og består av Bjørn
Figenschou (leder), Troms fylkeskommune,
Erling Hanssen, Lavangen kommune og
Dagmar Johansen, Salangen kommune.

DELTAKERE
Selskapet hadde 23 deltakere i 2019:
Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Gáivuona
Kåfjord Kaivounon, Gratangen, Ibestad,
Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen
Loabága, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa,
Salangen, Skjervøy, Skånland, Storfjord
Omasvuona Omasvuonon, Sørreisa, Torsken,
Tranøy og Troms fylkeskommune.

Styret har hatt 4 styremøter i 2019, og
behandlet til sammen 24 saker.
6. september ble det arrangert et fagseminar
om digitalisering for styrets medlemmer,
varamedlemmer og selskapets ansatte.
Foredragsholder var sjefsarkitekt Rune
Kjørlaug fra Difi.
Styret har fått utbetalt møtegodtgjørelse på
til sammen kr. 39 250 i 2019. Hvert
styremedlem mottok en godtgjørelse på kr. 1
250 per møte. Styrets leder mottar i tillegg en
årlig godtgjørelse på kr. 12 000, og styrets
nestleder en godtgjørelse som utgjør kr. 6 000
per år.

ÅRSMØTE
Årsmøte i representantskapet ble holdt 24.
april i Statsarkivet i Tromsø. 15 av
deltakerkommunene var representert på
årsmøtet. Disse utgjorde 77,7 % av
eierandelene.
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Ole-Bjørn Fossbakk, Janicken Elisabeth Olsen
og Frøydis Antonsen har representert de
ansatte i styret.

DATALØSNING

ORGANISASJON OG
ADMINISTRASJON

YTRE MILJØ

IT Partner Tromsø AS drifter selskapets
serverløsning og datanettverk.

Virksomhetens bransje medfører verken
forurensning eller utslipp som kan være til
skade for det ytre miljø.

GENERELT
Arkiv Troms har vært i drift siden høsten 1992,
er vel etablert og fungerer godt som
profesjonell arkivinstitusjon med et bredt
tjenestetilbud til eiere og publikum.

PERSONALE

Totalt ble rundt 15 % av personalressursene
brukt til administrasjon, organisasjonsarbeid
og saksbehandling for styre og
representantskap.

Personale har i 2019 bestått av:
§ Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef
§ Ole-Bjørn Fossbakk, rådgiver/nestleder
§ Solveig Heløe Olsen, rådgiver
§ Janicken Elisabeth Olsen, rådgiver (80 %

Ansatte

februar - august)
§
§
§
§
§

KONTOR OG MAGASIN
Arkiv Troms disponerte i 2019 kontor- og
magasinplass i Statsarkivet i Tromsø i
Huginbakken 18. Det leies også ekstra
magasinplass i Veitasenteret i Storgata 102.

Frøydis Antonsen, rådgiver (60 %)
Jan Grav, IT-rådgiver (til 1. september)
Viktor Engelhardt, konsulent/prosjekt
Dag-Ivar Halvorsen, konsulent/prosjekt
Tommy Eirik Raklev, regnskapsfører

I tillegg ble 2 studenter engasjert som
ekstrahjelp.

Dagens leieavtale med Arkivverket gjelder til
og med 2023. Da opphører deres avtale med
Statsbygg.

Kurs og konferanser
§

Leieavtalen med Veita Senter AS ble inngått i
oktober 2017. Den gjelder for 5 år med
mulighet for forlengelse.

§
§

Utgiftene til leie av lokaler utgjorde til
sammen kr. 806 626 i 2019. Dette er kr. 60
000 mer enn i 2018, og skyldes både
prisstigning og en avvikling av ordningen med
subsidiert husleie i statsarkivbygningen.

§
§
§

11. – 12. februar deltok Antonsen og
Olsen på kurs i MS Excel, i Tromsø.
8. – 9. april deltok Fossbakk og Grav på
Det 8. Norsk arkivmøte, i Oslo.
10. april deltok Fossbakk på Fagseminar
om forslaget til ny arkivlov, i Oslo.
11. april hospiterte Fossbakk hos
Fylkesarkivet i Oppland, på Lillehammer.
7. – 8. mai deltok Grav og Heløe Olsen på
Decom workshop, i Oslo.
12. – 13. juni deltok Heløe Olsen på KDRSseminar, i Trondheim.
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§
§
§
§
§
§
§
§

§

11. – 12. juni deltok Grav på
Digitaliseringskonferansen, på
Gardermoen.
17. – 18. september deltok Fossbakk,
Heløe Olsen og Bjørnå på KAIkonferansen, i Stavanger.
25. september deltok Antonsen på
seminaret Documenting Social
movements, i Oslo.
11. oktober deltok Heløe Olsen på
webinar i regi av Documaster om
Overføring av elektronisk arkiv.
18. november deltok Heløe Olsen på
webinar om Blokkjede og elektronisk
arkiv i regi av Oslo Met.
26.november deltok Heløe Olsen på
direktesendt seminar om Asta mapper.
27. november deltok Bjørnå og Heløe
Olsen på IT-sikkerhetsdag i regi av
Fortinet, i Tromsø.
3. – 4. desember deltok Heløe Olsen på
direktesendt møte med tema eArchive
fra Brüssel.

§
§
§

§
§
§
§
§
§

Møter
§
§
§

§
§
§
§
§
§

§

Heløe Olsen deltok 7 faglige telefonmøter
i regi av KDRS.
14. – 15. januar deltok Bjørnå på møte i
Arkivlovutvalget, i Oslo.
6. februar hadde Heløe Olsen, Olsen og
Grav et arbeidsmøte med IT Partner
Tromsø om ny løsning for
personregisterbasen.
6. – 7. februar deltok Bjørnå på møte i
Arkivlovutvalget, i Oslo.
13. februar deltok Bjørnå på ledermøte i
KDRS.
14. – 15. februar deltok Bjørnå på
Ledermøte for KAI og Arkivverket, på
Gardermoen.
27. februar deltok Bjørnå på møte i
Arkivlovutvalget, i Oslo.
7. mai hadde Bjørnå og Fossbakk
driftsmøte med Arkivverket.
22. mai hadde Bjørnå, Fossbakk, Grav og
Heløe Olsen, møte med Documaster AS
om uttrekk og overføring av elektronisk
arkiv, i Tromsø.

10. juli hadde Fossbakk planleggingsmøte
med Dansk Scanning om overføring av
arkivmateriale fra Danmark.
4. juli og 30. august hadde Heløe Olsen og
Engelhardt møter med IT Partner om vårt
databaseprosjekt.
6. juni deltok Fossbakk på årsmøte i
KDRS, i Trondheim.
19. juni hadde Bjørnå møte om
organisasjonsutvikling og arkivlokaler
med representanter for Arkivverket, i
Oslo.
19. – 20. august deltok Bjørnå på
Ledersamling for offentlig arkivsektor, i
Oslo.
22. august deltok Bjørnå på møte om
privatarkivarbeidet i Troms, i Tromsø.
I september deltok Heløe Olsen på 4
møter i til Arkivverkets
Forvaltningsforum, via Skype.
19. september deltok Fossbakk på
eiermøtet til Arkivplan.no.
19. september deltok Bjørnå på
Ledermøte for KAI, i Stavanger.
7. oktober deltok Bjørnå på driftsmøte
med Arkivverket
20. november ble det arrangert husmøte
med statsarkivets ansatte, i Tromsø.

Verv
§
§

Hilde Elvine Bjørnå var medlem av
Arkivlovutvalget, som leverte sin
utredning NOU 2019:9, 2. april 2019.
Hilde Elvine Bjørnå var medlem av
valgkomitéen for valg av styre for
Arkivplan.no.

Foredrag
§

§

§

4. juni holdt Bjørnå foredrag om
Arkivlovutvalgets utredning NOU 2019:9,
på IKA Rogalands kontaktkonferanse, i
Stavanger.
17. juni holdt Bjørnå foredrag om
Arkivlovutvalgets utredning NOU 2019:9,
på IKA Hordalands kontaktkonferanse, i
Os.
25. september holdt Bjørnå foredrag om
Arkivlovutvalgets utredning NOU 2019:9,

3

Dokumentet er signert digitalt av:
•
•
•
•
•

Lange, Hilde, 27.04.2020
ELLINOR ANJA EVENSEN, 28.04.2020
Nordahl, Jan Eirik, 24.04.2020
Bertheussen, Terje, 23.04.2020
Engelhardt, Viktor, 23.04.2020

Forseglet av

Posten Norge

Årsmelding 2019

på kontaktkonferansen til Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane, i Gloppen.

Lønn
11. oktober ble det avholdt lønnspolitisk
drøftingsmøte. 29. oktober ble det
gjennomført lønnsforhandlinger.

Prosjekter og samarbeid
Arkiv Troms deltok i følgende fellesprosjekter
for kommunale arkivinstitusjoner (KAI):
§ Arkivplan.no - digitalt verktøy for
arkivplanlegging og internkontroll
§ Arkheion - fagblad for
kommunearkivinstitusjonene
§ KAI-konferansen med ledermøte. Årlig
fagkonferanse for alle landets
kommunearkivinstitusjoner samt
eiermøter i fellesprosjektene.

Tidsbruk
I 2019 ble 10 % av personalressursene brukt
på kompetanseutvikling gjennom kurs og
seminarer, møter, verv, prosjektdeltakelse og
egenstudier.

Høringer
§

§
§

ØKONOMI

16. september avga Arkiv Troms
høringsuttalelse til Arkivverket angående
forslag til endringer i riksarkivarens
forskrift.
2. desember avga Arkiv Troms
høringsuttalelse til KUD angående NOU
2019:5 Ny forvaltningslov
2. desember avga Arkiv Troms
høringsuttalelse til JBD angående NOU
2019:9 Forslag til ny arkivlov.

GENERELT OM INNTEKTER
OG UTGIFTER
Bedriftens økonomiske grunnlag består i sin
helhet av driftstilskudd fra kommunene.
Tilskuddet var i 2019 fordelt mellom
eierkommunene etter følgende
fordelingsnøkkel; halvdelen av driftsutgiftene
fordeles flatt mellom deltakerne og halvdelen
fordeles etter eierandel.

Arbeidsmiljø

Sykefraværet var på 3,05 % i 2019. Dette er en
halvering i forhold til året før.

Dette ga institusjonen et inntektsgrunnlag på
kr. 6 779 727 i 2019. I tillegg til dette kommer
renteinntekter, overskudd fra kursvirksomhet
og salg av tjenester til kommuner utenfor
ordningen. Samlet driftsinntekt utgjorde kr.
7 872 767.

Det ble gjennomført 7 personalmøter i 2019,
og alle ansatte er blitt fulgt opp gjennom
individuelle samtaler.

RESULTAT 2019

Likestilling

Resultatregnskapet for 2019 viser et
overskudd på kr. 197 970 etter avskrivninger.

Det ble ikke vurdert som nødvendig å sette i
verk særskilte tiltak med hensyn til likestilling
i 2019. Det kan blant annet ikke fastslås noen
ulikheter i avlønning basert på kjønn.

Overskuddet skyldes i all hovedsak at en
bestilt oppgradering av et viktig
arbeidsverktøy, en database med oversikt
over overførte personregistre, ikke ble

Arkiv Troms har et godt arbeidsmiljø. Det har
ikke vært skader eller ulykker ved
virksomheten i 2019.
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ferdigstilt i tide på grunn av sykdom hos IT
Partner Tromsø.

4. – 5. februar hospiterte 2 ansatte fra
Balsfjord kommune hos Arkiv Troms, og fikk
opplæring i arkivordning og listeføring.

Styret mener at resultatregnskapet og
balansen med tilhørende noter gir
fyllestgjørende informasjon om årets
virksomhet, og arkivets stilling ved årsskiftet.

10. - 11. april ble det arrangert
Opplæringsseminar for nye ansatte for 28
deltakere, i Tromsø.

Det har etter regnskapsårets utløp ikke
inntrådt forhold som er av betydning for
bedømmelsen av arkivets stilling. Det er
styrets holdning at eventuelle driftsmessige
overskudd skal plasseres i disposisjonsfond,
mens underskudd dekkes av fri egenkapital.

11. april ble det holdt Workshop i digital
bevaring for 5 deltakere fra Skånland og
Tjeldsund kommuner, i Tromsø.
Den årlige Kontaktkonferansen ble arrangert
i Tromsø 12. – 13. juni. Det var 40 deltakere på
konferansen, som hadde Fornyelse av
kommunale arkivprosesser som tema.
Det var til sammen 75 deltakere på kurs- og
opplæringstiltakene i 2019, og 5 % av
personalressursene ble brukt på dette
arbeidsområdet i 2019.

REGNSKAPSFØRING OG
REVISJON
Regnskapsfører i 2019 har vært Tommy Eirik
Raklev, Tromsø.

INFORMASJON OG
VEILEDNING

Revisjon ble utført av Lyngen Revisjon AS,
ved Jan Einar Sætre, Lyngseidet.

I 2019 var ansatte fra Arkiv Troms på 13 besøk
og/eller befaringer i deltakerkommunene.

FORTSATT DRIFT

Det er skriftlig og muntlig blitt svart på en
rekke henvendelser fra deltakerne. Dette er
spørsmål knyttet til regelverk, rutiner og
beste praksis innen arkivdanning og
arkivdepot. Til sammen ble det registrert 374
henvendelser av denne typen.

Fortsatt driftsforutsetninger er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet.

Nettsidene www.arkivtroms.no brukes til å
legge ut informasjon om aktiviteter og
tjenester, og til å holde kommunene
oppdatert om endringer i relevant regelverk,
arkivfaglige nyheter o.a.

ARBEID FOR
DELTAKERNE
KURS OG
OPPLÆRINGSTILTAK
Opplæringstiltakene har i 2019 bestått av:

Sosiale medier som Facebook og Instagram
brukes til å formidle informasjon om arkivene
fra Troms, interessante funn og litt om
arbeidshverdagen i institusjonen.

§
§
§
§

Arkiv Troms har også i 2019 deltatt i
samarbeidet om utgivelse av fagbladet
Arkheion. Flere eksemplar av tidsskriftet blir
sendt alle deltakerkommuner.

Opplæringsseminar for nye ansatte
Workshop i digital bevaring
Kontaktkonferanse
Hospitering og opplæring i arkivordning
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I tillegg har Arkiv Troms jevnlig kontakt og
utveksler informasjon over telefon og e-post
med arkivledere, arkivansvarlige og andre
ansatte i deltakerkommunene.

Til sammen 47 saker om avlevering av arkiv til
depot ble behandlet skriftlig.
Til sammen 71 brukerhenvendelser ble
saksbehandlet skriftlig i 2019.

5 % av personalressursene ble i 2019 brukt
rundt på dette arbeidsområdet.

I tillegg ble 73 henvendelser som omhandlet
arkivmateriale i depot besvart per telefon
eller e-post.
Totalt ble 144 brukerhenvendelser besvart.
Dette er en økning på rundt 7 % fra 2018.

ARBEID MED ARKIVPLANER
Gjeldende regelverk krever at offentlige organ
til enhver tid skal ha en ajourført arkivplan.
Det vil si en fullstendig oversikt over
arkivproduksjonen og arkivforvaltningen i en
kommune. Formålet er økt effektivisering og
styring på arkivfeltet.

Arbeid med personregistre
Det ble mottatt til sammen 10 overføringer av
personregistermateriale i 2019. Dette
utgjorde 28,2 hyllemeter.

Arkiv Troms stiller det digitale verktøyet
Arkivplan.no til rådighet for
deltakerkommunene, hjelper til med å
organisere og strukturere arbeidet.

Til sammen 10,95 hyllemeter pasientjournaler
etter distriktslegene i fire kommuner ble
overført til Statsarkivet i Tromsø som rette
vedkommende

Alle deltakerkommunene har registrert seg på
Arkivplan.no, har fått opplæring og er i gang
med arkivplanarbeidet.

Arkiv Troms oppbevarer og betjener ved
årsskiftet til sammen 886 hyllemeter sensitive
kommunale personregistre.

Arkivplanarbeidet og arbeidet med digitalt
depot henger nøye sammen, og de to
fagområdene kobles tettere enn før slik at
oppfølgingen av kommunene på det digitale
området blir bedre.

Det ble saksbehandlet 83 henvendelser, som
gjaldt innsyn i personregistermateriale.

Elektronisk arkivmateriale

Bare 3 % av personalressursene ble brukt på
dette arbeidsområdet i 2019.

I 2019 mottok digitalt depot 8 overføringer av
elektronisk arkivmateriale. Dette utgjorde 70,
51 GB.
Digitalt depot har mottatt til sammen 33
uttrekk, testutrekk eller databasedump av
elektroniske datasett til vurdering. Ingen av
disse er formelt sett godkjent fullt ut som
avleveringer i tråd med dagens regelverk. Til
sammen utgjør disse 553,43 GB.

DEPOTTJENESTER
Eldre og avsluttet arkiv
Arkiv Troms fungerte som depotløsning for 22
av deltakerne i 2019, og oppbevarte og sikret
til sammen 3 408 hyllemeter eldre og
avsluttet ikke-digitalt arkivmateriale for disse.

Arkiv Troms er sammen med 17 andre
kommunale arkivinstitusjoner medlem i
Kommunenes digitale ressurssenter SA
(KDRS), og får gjennom dette tilgang til et
sikringsdepot for langtidslagring av alt digitalt
materiale eierne overfører.

Arkiv Troms mottok 19 avleveringer, på til
sammen 204 hyllemeter, i 2019.
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Foreløpig har ikke Arkiv Troms overført noen
elektroniske arkivpakker til KDRS, men hatt
fokus på å få inn arkivmateriale fra
kommunene og teste dette.

Følgende ble digitalisert i 2019:
• 29,5 timer video (VHS)
• 31,92 timer lydopptak (kassettbånd)
• 15 172 sider papirbasert materiale

Samlet ressursbruk

I tillegg ble rundt 1 500 foto konvertert til
arkivformat

Totalt ble 38 % av personalressursene brukt
rundt på arbeidet med depottjenester knyttet
til eldre og avsluttet arkiv (10 %),
personregistre (11 %) og digitalt depot (17 %).

Arkivformidling
Arkivformidlingsprosjektet Tidsmaskin
Troms ble ferdigstilt i 2017, og fungerer som
vårt ansikt utad mot barn og unge.

Det er stor etterspørsel etter tjenester på
dette området, og den øker jevnt for hvert år.

TILGJENGELIGGJØRING OG
FORMIDLING

Tidsmaskinen, som er laget for
og om barn, formidler hvordan barn og ulike
sider ved barns liv kommer til syne i
kommunalt arkivmateriale fra Troms de siste
150 år.

Ordning og katalogisering
Å tilgjengeliggjøre eldre og avsluttet arkiv
gjennom ordning og katalogisering er en av
selskapets hovedoppgaver.

Nettsiden www.tidsmaskintroms.no er
dynamisk, og skal holdes oppdatert i forhold
til nye funn og tilbakemeldinger fra brukere.

Oversiktlige og godt systematiserte arkiver er
en forutsetning for rask framfinning til
rettslig- og forvaltningsmessig bruk.

Publikumstjenester og lesesal

Tilgjengelige eldre arkiver er også nødvendig
for å kunne formidle kunnskap om innholdet i
kommunearkivene - og deres kulturhistoriske
kontekst - til besøkende og andre
arkivbrukere.

Vår lesesal var åpen fra 9 – 15 mandag til
torsdag, og en ansatt var alltid tilgjengelig for
besøkende. I tillegg hadde Arkiv Troms to
faste lesesalsvakter per uke.
På nettsidene våre finnes oversikt over alt
tilgjengeliggjort kommunalt arkivmateriale,
og interesserte kan enkelt skaffe seg kopier av
arkivkatalogene vi produserer. Denne
informasjonen er også å finne på lesesalen,
som vi deler med Arkivverket.

I året som gikk ble 29 hyllemeter ordnet og
listeført. Rundt 30 hyllemeter ble re-ordnet og
katalogisert.

Digitalisering
En digitaliseringsplan ble utarbeidet i 2014, og
ligger til grunn for den digitaliseringen som
utføres som del av ordinær virksomhet.

21. juni hadde Fossbakk omvisning i
tilleggslokalene i Veitasenteret for 10
deltakere fra Troms fylkeskommune.

Prioriteringer gjøres først og fremst ut fra
bevaringshensyn.

25. september hadde Arkiv Troms og
Arkivverket besøk av 20
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mastergradsstudenter fra Institutt for
historie, UiT. Arkiv Troms og
kommunearkivene ble presentert, og
studentene fikk en omvisning i bygningen
samt generell informasjon om arkivbruk.

11. april ble et databasedump fra Visma Profil
(fagsystem) på 1,2 GB overført til depot for
testing.
11. april ble et databasedump fra Visma
Velferd (fagsystem) på 0,1 GB overført til
depot for testing.

Sammen med Statsarkivet i Tromsø markerte
Arkiv Troms Arkivdagen lørdag 9. november. I
tillegg til åpent hus besto vårt bidrag i et
foredrag om bruk av arkiv i dramaproduksjon
om gjenreisingen i Nord-Troms, en oversikt
over arkiv knyttet til Sappen skole, i Nordreisa
og en presentasjon av arkivformidlingssidene
våre www.tidsmaskintroms.no. Det var rundt
35 besøkende.

Arkiv Troms har besvart 2 henvendelser om
rådgivning og veiledning i håndtering av
arkivmateriale.

Tromsø kommune
Kommunen hadde 2 deltakere på
Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni.

I 2019 fikk til sammen 148 besøkende
veiledning i bruk av, og tilgang til,
arkivmateriale Arkiv Troms forvalter. 41 av
disse var besøkende på lesesalen, og det ble
lånt ut 44 arkivenheter.

Det ble oppbevart til sammen 207 hyllemeter
personregistermateriale. Arkiv Troms
saksbehandlet 47 forespørsler som gjaldt
innsyn i overførte personopplysninger.

42 henvendelser fra publikum eller andre
arkivinstitusjoner per telefon og e-post om
eldre og avsluttet arkiv ble registrert.

Arkiv Troms har besvart 18 henvendelser om
rådgivning og veiledning i håndtering av
personregistermateriale.

Rundt 24 % av personalressursene ble brukt
på publikumstjenester, tilgjengeliggjøring og
formidling.

28. juni sa Arkiv Troms opp avtalen om kjøp
av personregistertjenester med Tromsø
kommune. Tromsø kommune ønsket ikke å
reforhandle, og avtalen om kjøp av tjenesten
ble derfor avsluttet 31.12.2019.

ARBEID FOR ANDRE

Ryaforbindelsen as

Harstad kommune

Arkiv Troms oppbevarer og betjener til
sammen 2,5 hyllemeter eldre og avsluttet
arkivmateriale.

Kommunen hadde 2 deltakere på
Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni.
Arkiv Troms har besvart 2 henvendelser om
rådgivning og veiledning i håndtering av
arkivmateriale.

OPPSUMMERING

Tjeldsund kommune

I 2019 har 25 % av tilgjengelige ressurser gått
til intern drift. Det vil si til administrasjon,
organisasjon, kompetanseutvikling og
samarbeid om utvikling av selskapet og våre
tjenester.

Kommunen hadde 3 deltakere på
Opplæringsseminar for nye ansatte, i
Tromsø, 10. – 11. april.
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75 % av arbeidsressursene har gått til ren
tjenesteproduksjon på våre fem
arbeidsområder: informasjon og rådgivning,
kurs og opplæring, arkivplanlegging, sikring
av personregistre og arkivdepot.

Tromsø, 22. april 2020

Styret for Arkiv Troms

Bruken av selskapets ressurser har gradvis
beveget seg fra å ha hovedvekt på tjenester
utviklet for å støtte arkivdanningsprosessene i
kommunene og til hovedvekt på
depottjenestene.

……………………………………………………………..
Jan-Eirik Nordahl
leder

Hovedtendensen er at tjenester knyttet til
arkivdepot, personregistre og
tilgjengeliggjøring etterspørres mer og mer,
av både eierne og av det allmenne publikum.

…………………..................................................
Ellinor Evensen
nestleder

Denne etterspørselen har Arkiv Troms klart å
levere på, men det har gått ut over den tette
kontakten som var etablert mellom de
ansatte hos Arkiv Troms og arkivpersonalet
hos eierne.

……………………………………………………………..
Terje Bertheussen
styremedlem

Denne utviklingen gjenspeiler til en viss grad
brukernes behov, og eiernes behov vil alltid ha
hovedfokus når selskapets tjenester skal
fordeles.

……………………………………………………………..
Hilde Lange
styremedlem

………………………………………………………….....
Viktor Engelhardt
ansattes representant
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Vedlegg I

ARBEID FOR HVER ENKELT KOMMUNE
Balsfjord kommune

* 17. januar ble et databasedump av ePhorte (Noark 4) på 2,64 GB overført til depot for testing
* 18. mars besøkte Antonsen og Olsen kommunen for å veilede, og følge opp arbeidet med
ordning og listeføring av arkiv fra etter 1980.
* Kommunen hadde 3 deltakere på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
* Kommunen hadde 3 deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
* 12. september ble 1,5 hyllemeter personregistermateriale fra Storsteinnes skole
* 12. september ble 1,5 hyllemeter etter Overformynderiet overført til depot
* 12. november ble 3,5 hyllemeter eldre arkiv fra Storsteinnes skole overført til depot
* 11 lydfiler på til sammen 755 minutter (fra kassettbånd) fra arkivet etter Balsfjordseminaret ble
digitalisert for bevaring
* Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 27,1 hyllemeter
* 223 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
* Til sammen 16,214 GB elektronisk materiale fra tre systemer er overført til digitalt depot
* Det ble saksbehandlet 4 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
* Arkiv Troms registrerte 27 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i
arkivhåndtering

Bardu kommune

* Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
* 9. mai ble et nytt uttrekk av ESA (Noark 4) på 61,9 GB overført til depot sammen med et
databasedump på 1,95 GB
* Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 3,3 hyllemeter
* Til sammen 63,85 GB elektronisk materiale fra ett system (Noark 4) er overført til digitalt depot
* Det ble saksbehandlet 3 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
* Arkiv Troms registrerte 11 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i
arkivhåndtering

Berg kommune
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 1 deltaker på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
Kommunen hadde ingen deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
12. august ble 10,9 hyllemeter eldre arkiv overført til depot fra Dansk scanning
2. september ble 3,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv etter Berg likningskontor overført fra
Skatteetaten
11. september deltok Bjørnå på møte om arkivorganisering i Senja kommune, på Finnsnes
16. desember deltok Bjørnå på møte om arkivrutiner for Senja kommune, på Finnsnes
12 lydfiler på til sammen 9,7 timer (fra kassettbånd) ble digitalisert for bevaring
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 13,95 hyllemeter
83,63 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Det ble saksbehandlet 4 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 5 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Dyrøy kommune

* Kommunen hadde ingen deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
* Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 8,8 hyllemeter
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*
*
*
*

132,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Til sammen 35 MB elektronisk materiale fra ett system (Noark 3) er overført til digitalt depot
Det ble saksbehandlet 2 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 1 henvendelse per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon komuuni
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

31. januar ble 2,2 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv overført fra helsestasjonen
Kommunen hadde 2 deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
31. januar ble 7,8 hyllemeter personregistermateriale overført fra Kåfjord helsestasjon
20. august ble 1,2 hyllemeter personregistermateriale overført fra PRO-tjenesten
20. august ble 0,1 hyllemeter eldre arkiv fra PRO-tjenesten overført til depot
0,1 hyllemeter digitalisert arkiv fra kommunestyret ble klargjort for publisering på
Digitalarkivet.no
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 56,3 hyllemeter
56,2 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Det ble saksbehandlet 5 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 2 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Gratangen kommune

* 20. mars ble 3,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv etter Gratangen likningskontor overført fra
Statsarkivet i Tromsø
* Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
* Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 3,1 hyllemeter
* 52 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
* Arkiv Troms registrerte 1 henvendelse per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Ibestad kommune
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
24. september ble 0,5 hyllemeter personregistermateriale overført fra barneverntjenesten
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 2,9 hyllemeter
94,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
Arkiv Troms registrerte 1 henvendelse per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Karlsøy kommune
*
*
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 4 deltakere på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
Kommunen hadde 3 deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
Til sammen20 MB elektronisk materiale fra et system (Noark 3) er overført til digitalt depot
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 17,8 hyllemeter
199,36 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
Det ble saksbehandlet 9 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 10 henvendelse per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Kvæfjord kommune
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 2 deltakere på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
Kommunen hadde ingen deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
12. september ble 4,1 hyllemeter personregistermateriale overført fra barneverntjenesten
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 11 hyllemeter
88,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
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* Det ble saksbehandlet 3 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
* Arkiv Troms registrerte 6 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Kvænangen kommune
*
*
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 1 deltaker på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
Til sammen 244 MB elektronisk materiale fra ett system (Noark 3) er overført til digitalt depot
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 0,15 hyllemeter
40,46 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Det ble saksbehandlet 1 henvendelse vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 2 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Lavangen kommune Loabága suohkan
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
19 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv ble ordnet og katalogisert
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 9,3 hyllemeter
48,6 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Arkiv Troms registrerte 1 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Lenvik kommune
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 9 deltakere på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
Kommunen hadde 2 deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
12. august ble 113,6 hyllemeter eldre arkiv overført til depot fra Dansk scanning
4. november ble 6,2 hyllemeter pasientjournaler etter distriktslegen overført til Statsarkivet i
Tromsø som rette vedkommende
11. september deltok Bjørnå på møte om arkivorganisering i Senja kommune, på Finnsnes
16. desember deltok Bjørnå på møte om arkivrutiner for Senja kommune, på Finnsnes
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 187,55 hyllemeter
334,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
Det ble saksbehandlet 10 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 29 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i
arkivhåndtering

Lyngen kommune
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 2 deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
16 videobånd på til sammen 29,5 timer med videopptak (VHS) fra Oksvik skole ble digitalisert
18 lydfiler på til sammen 9,65 timer lydopptak (kassettbånd) fra Oksvik skole ble digitalisert
1 535 fotografier fra Oksvik skole ble konvertert til arkivformat
598 sider skadet arkivmateriale ble avfotografert
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 20,95 hyllemeter
226,85 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Til sammen 78 MB elektronisk materiale fra et Noark 3-system er overført til digitalt depot
Det ble saksbehandlet 8 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 3 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Målselv kommune

* 22. mars ble 0,7 hyllemeter eldre arkiv etter Rolf Nordmo overført til depot
* Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
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*
*
*
*
*
*

1 hyllemeter digitalisert skolearkiv ble publisert på Digitalarkivet
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 21,1 hyllemeter
123,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Til sammen 1,07 GB elektronisk materiale fra ett Noark 3- system er overført til digitalt depot
Det ble saksbehandlet 11 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 9 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

* Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
* 4. november ble 3,15 hyllemeter pasientjournaler etter distriktslegen overført til Statsarkivet i
Tromsø som rette vedkommende
* Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 31,4 hyllemeter
* 62,85 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
* Til sammen 99 MB elektronisk materiale fra ett system (Noark 3) er overført til digitalt depot
* Arkiv Troms registrerte 5 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Salangen kommune

* Kommunen hadde 2 deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
* 30 hyllemeter arkivmateriale ble re-ordnet og sammenføyd med tidligere ordnet arkiv
* 21. oktober ble 1 hyllemeter pasientjournaler etter distriktslegen overført til Statsarkivet i
Tromsø som rette vedkommende
* Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 16,5 hyllemeter
* 71,8 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
* Det ble saksbehandlet 3 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
* Arkiv Troms registrerte 5 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Skjervøy kommune
*
*
*
*
*

Kommunen hadde ingen deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
12 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv ble ordnet og katalogisert
Til sammen 822 sider skadet arkivmateriale fordelt på 2 arkivstykker ble avfotografert
43,8 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Arkiv Troms registrerte 1 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Skånland kommune
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 5 deltakere på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
Kommunen hadde ingen deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
11. april holdt Grav Workshop i digital bevaring for 5 deltakere fra kommunen
11. april ble et databasedump fra Visma Velferd (fagsystem) på 0,02 GB overført til depot for
testing
11. april ble et databasedump fra Visma Profil (fagsystem) på 2,7 GB overført til depot for testing
Til sammen 23,018 GB elektronisk materiale fra 5 systemer er overført til digitalt depot for
testing
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 0,1 hyllemeter
97,85 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot fra kommunen
Arkiv Troms registrerte 9 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta
* Kommunen hadde ingen deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
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* 29. august besøkte kommunens arkivansvarlig Arkiv Troms, og fikk informasjon om
tjenestetilbudet og arkivfaglig veiledning.
* 10. september besøkte Antonsen og Olsen kommunen for å bistå arkivansvarlig i gjennomgang
av bortsatt arkivmateriale
* Til sammen 13 752 sider skadet arkivmateriale fordelt på 41 arkivstykker ble avfotografert
* Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 2,5 hyllemeter
* 27,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
* Til sammen 14 970 sider skadet arkivmateriale etter formannskap og kommunestyre er
digitalisert
* Det ble saksbehandlet 2 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
* Arkiv Troms registrerte 5 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Sørreisa kommune
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
8. februar ble 4,2 hyllemeter personregistermateriale overført fra Sørreisa sentralskole
8. februar ble 4,5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv overført til depot
3. september besøkte Bjørnå og Fossbakk kommunen for å hjelpe til med bevaring av arkivene
etter flere private arkivskapere; handelshuset M. A. Kramvig, Reisens forbrugerforening,
Logeforeningen «Familiens lykke» og Sørreisa sparebank
3. september ble 0,4 hyllemeter etter Fattigstyre og Jordstyre hentet inn til depot
3. september ble 1,5 hyllemeter privatarkivmateriale etter Reisens forbrugerforening og
handelshuset M.A. Kramvig hentet inn til depot
13. desember ble et uttrekk av ESA (Noark 4) på 48 GB overført på nytt
13. desember ble 4,8 hyllemeter personregistermateriale overført fra NAV Sørreisa
Av personregistermateriale bevares og sikres til samen 37,7 hyllemeter
118 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Til sammen 48 GB elektronisk materiale fra ett system er overført til digitalt depot
Det ble saksbehandlet 6 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 10 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i
arkivhåndtering

Torsken kommune
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8. februar ble 1,5 hyllemeter personregistermateriale overført fra undervisningssektoren
8. februar ble 11,7 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv etter næring og skatt overført til depot
Kommunen hadde 1 deltaker på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
Kommunen hadde ingen deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
12. august ble 16,4 hyllemeter eldre arkiv overført til depot fra Dansk scanning
4. november ble 0,6 hyllemeter pasientjournaler etter distriktslegen overført til Statsarkivet i
Tromsø som rette vedkommende.
11. september deltok Bjørnå på møte om arkivorganisering i Senja kommune, på Finnsnes
16. desember deltok Bjørnå på møte om arkivrutiner for Senja kommune, på Finnsnes
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 14,9 hyllemeter
131 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Det ble saksbehandlet 2 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 3 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i arkivhåndtering

Tranøy kommune

* Kommunen hadde 2 deltakere på Opplæringsseminar for nye ansatte, i Tromsø, 10. – 11. april
* Kommunen hadde 1 deltaker på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
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* 12. august ble 24,6 hylle meter eldre arkiv overført til depot fra Dansk scanning
* 11. september deltok Bjørnå på møte om arkivorganisering i Senja kommune, på Finnsnes
* 16. desember besøkte Bjørnå kommunene for å veilede i arbeidet med bevaring av privatarkivet
etter Hans Kristian Eriksen.
* 16. desember deltok Bjørnå på møte om arkivrutiner for Senja kommune, på Finnsnes
* Av personregistermateriale bevares og sikres 36,9 hyllemeter
* 175 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er avlevert til arkivdepot
* Til sammen 3,895 GB elektronisk materiale fra 3 systemer er overført til digitalt depot for testing
* Det ble saksbehandlet 5 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
* Arkiv Troms registrerte 17 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i
arkivhåndtering

Troms fylkeskommune
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

14. januar ble 5 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv overført fra Bardufoss Høgtun VGS
6. mars ble 0,1 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv etter Troms likningssjefslag overført til depot
Fylkeskommunen hadde 13 deltakere på Kontaktkonferanse i Tromsø, 12. – 13. juni
22. mai besøkte Antonsen og Engelhardt Finnfjordbotn vgs. Formålet var kartlegging av
arkivbestand og forberedelse av opplæringstiltak.
27. mai besøkte Antonsen Ishavsbyen vgs for å gi informasjon og planlegge opplæring i
avlevering.
19. november besøkte Antonsen Heggen vgs i Harstad. Formålet var opplæring og veiledning i
arkivordning og avlevering.
19. november besøkte Engelhardt Stangnes vgs i Harstad. Formålet var opplæring og veiledning i
arkivordning og avlevering.
26. november besøkte Antonsen Breivang vgs, i Tromsø, for å følge opp og veilede i arbeidet
med ordning av arkiv for avlevering
Til sammen 9,99 GB elektronisk materiale fra to systemer er overført til digitalt depot for testing
Av personregistermateriale bevares og sikres til sammen 117,75 hyllemeter
813 hyllemeter eldre og avsluttet arkiv er overført til arkivdepot
Det ble saksbehandlet 16 henvendelser vedrørende informasjon fra arkiv overført til depot
Arkiv Troms registrerte 33 henvendelser per telefon/e-post om råd og veiledning i
arkivhåndtering

Personregistermateriale fra PPT- kontorene
PPT Nord-Troms (Kvænangen, Kåfjord og Nordreisa)

* 14. november ble 2,6 hyllemeter personregistermateriale overført til depot
* Det oppbevares 8,9 hyllemeter personregistermateriale fra 5 avleveringer

PPT Midt-Troms (Lenvik, Sørreisa, Tranøy, Torsken og Berg)

* Det oppbevares 9,9 hyllemeter personregistermateriale fra 2 avleveringer
* Til sammen 3 saker om bruk av avlevert personregistermateriale ble behandlet

PPT for Balsfjord, Storfjord, og Lyngen
* Det oppbevares 11,85 hyllemeter personregistermateriale fra 5 avleveringer
* Til sammen 2 saker om bruk av avlevert personregistermateriale ble behandlet

PPT for Dyrøy, Lavangen og Salangen

* Det oppbevares 1,2 hyllemeter personregistermateriale fra 2 avleveringer
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PPT for Bardu og Målselv

* Det oppbevares 6 hyllemeter personregistermateriale fra 4 avleveringer
* Til sammen 3 saker om bruk av avlevert personregistermateriale ble behandlet
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