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1. Sammendrag av prosjektet 

 

Prosjektet Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap skal utarbeide en 

forskningsbasert framstilling av fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap 

fra 1838 og fram til 2010.  

 

Målet med prosjektet er å produsere kunnskap om fylkeskommunenes politiske og 

forvaltningsmessige organisering, og arkivene skapt av denne, fra formannskapslovene og 

fram til vår tid. Kunnskapen skal gjøres lett tilgjengelig i form av artikler i håndbokformat. 

Artiklene skal være den viktigste kunnskapskilden for folk i dag om fylkeskommunenes 

administrative utvikling og oppgaveportefølje opp gjennom historien. 

 

Prosjektet skal resultere i følgende: 

1. En oversiktsartikkel over den fylkeskommunale administrasjons utvikling i perioden. 

2. Spesifikke artikler på alle saksområder fylkeskommunen har hatt ansvar for i 

perioden. 

 

Resultatene av prosjektet skal publiseres på nett. Artiklene om fylkeskommunenes forskjellige 

saksområder skal publiseres i en Wiki-løsning, som Wikipedia eller LokalhistorieWiki. 

Oversiktsartikkelen publiseres i et (nettbasert) tidsskrift. Det er også ønskelig at framstillingen 

på sikt publiseres i form av en trykket håndbok. 

 

 

2. Behovet for en fylkeskommunal administrasjonshistorie og 

arkivkunnskap 

 

Fylkeskommunen (amtskommunen fram til 1918) ble etablert i 1838 som et eget regionalt 

forvaltningsnivå mellom stat og kommune. Arkivene etter fylkeskommunene gjenspeiler 

fylkeskommunen som regional samfunnsaktør opp gjennom historien. Oppgaveløsningen har 

variert i løpet av perioden, og det er nødvendig med inngående kunnskap om 

fylkeskommunenes politiske og administrative utvikling for å kunne sette arkivene inn i sin 

rette kontekst og bruke dem aktivt som historiske kilder. 

 

Det foreligger pr. i dag ingen samlet framstilling av fylkeskommunenes 

administrasjonshistorie og arkivkunnskap. De andre forvaltningsnivåene er godt beskrevet 

gjennom bøkene til Kiil «Arkivkunnskap og statsarkiva (1987)», Mykland «Håndbok for 

brukerne av statsarkivene (2005)» og Mykland/Masdalen «Administrasjonshistorie og 

arkivkunnskap. Kommunene (1987)». Selv om de overnevnte publikasjonene har kortfattede 

beskrivelser av den fylkeskommunale administrasjonshistorien og det fylkeskommunale 

arkivmaterialet, så savnes det en samlet framstilling som belyser fylkeskommunens rolle som 

samfunnsaktør, og hvordan oppgaveløsningen har variert over tid. Fra perioden etter 1976, da 
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den «nye» fylkeskommunen så dagens lys, er det skrevet lite
1
. Her er det med andre ord et 

kunnskapshull i vår administrasjonshistorie.  

 

3. Mål og målgrupper 

 

Prosjektet har som mål å bidra til å fylle dette kunnskapshullet. Gjennom prosjektet ønsker vi 

å øke kunnskapen om fylkeskommunenes administrasjonshistorie og gjøre denne kunnskapen 

tilgjengelig for alle. Vi ønsker også å øke tilgjengeligheten til de fylkeskommunale arkivene.  

 

Målet er å produsere kunnskap om fylkeskommunenes politiske og administrative utvikling i 

perioden 1838 – 2010, og beskrive arkivene som er skapt i løpet av perioden. Kunnskapen 

skal formidles gjennom nettbaserte artikler i et håndbokformat, publisert i en Wiki-løsning 

som Wikipedia eller LokalhistorieWiki. Det er også ønskelig på sikt at framstillingen 

publiseres i en trykket håndbok, på lik linje med administrasjonshistoriene til stat og 

kommune.   

 

Det ferdige produktet vil først og fremst bli viktig referanselitteratur for arkivarer, brukere av 

fylkeskommunalt arkivmateriale og forvaltningen selv. Men det er også andre grupper som 

kan ha stor nytte av tilgang på denne kunnskapen, her kan nevnes: fylkespolitikere, historie- 

og samfunnsfagsstudenter, utdanningsinstitusjoner for arkivarer, forskere og lokalhistorikere, 

og for øvrig alle som interesserer seg for historie og samfunnsforhold.  

 

 

4. Nærmere om prosjektet 

 

Prosjektet er delt opp i flere deler, der gjennomføringen av de ulike delene vil være avhengig 

av finansieringen. I første omgang prioriteres det å utarbeide en administrasjonshistorie. 

Deretter ønsker man å utarbeide en arkivkunnskap der arkivene etter fylkeskommunens 

administrasjon og institusjoner beskrives.  

 

Den administrasjonshistoriske framstillingen vil ta for seg utviklingen av den 

fylkeskommunale forvaltningen 1838 – ca. 2010. 2010 regnes som en naturlig avgrensing, 

fordi forvaltningsreformen trådde i kraft dette året. Det skal utarbeides en generell oversikt 

over fylkeskommunens administrasjonshistorie, utformet som en oversiktsartikkel. Deretter 

vil stoffet disponeres etter de ulike saksområdene fylkeskommunen har og har hatt ansvaret 

for i perioden i mindre artikler.  

 

Artiklene om de enkelte saksområdene vil i første omgang bli publisert på Wikipedia eller 

LokalhistorieWiki. Oversiktsartikkelen ønskes publisert i et arkivfaglig tidsskrift, for 

                                                           
1
 Fram til 1976 var fylkeskommunen en sekundærkommune med indirekte valg til fylkesting.  I 1976 fikk 

fylkeskommunen egen administrasjonssjef, fylkesrådmannen. Fram til da hadde fylkesmannen vært både 
statens representant i fylket og øverste administrasjonssjef for fylkeskommunen. Pga. fylkesmannens 
dobbeltrolle 1838-1976, befinner det meste av arkivene fra denne perioden seg i fylkesmannsarkivene i 
statsarkivene.  
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eksempel TidsskriftetArkiv som også innebærer en fagfellevurdering av arbeidet. Wikipedia / 

LokalhistorieWiki er valgt som hovedpubliseringskanal fordi dette pr. i dag framstår som de 

viktigste arenaene for kunnskapsdeling og formidling. Det er også et tydelig uttalt 

satsingsområde innen kulturarvsektoren. Ved å benytte denne kanalen vil artiklene være fritt 

tilgjengelige for mange brukergrupper. Det vil også åpne for at leserne selv kan bidra med 

supplerende opplysninger, for eksempel bidra med å belyse regionale forskjeller.  

 

Det er imidlertid også ønskelig at prosjektet skal resultere i et mere «varig» produkt, og man 

satser derfor også på publisering i en trykket håndbok på sikt. Det forutsettes da en egen 

finansiering av dette. 

 

Det er viktig å se prosjektet i sammenheng med flere pågående dokumentasjonsprosjekter i 

arkivsektoren. Det satses på Arkivportalen.no som felles publiseringskanal for 

kataloginformasjon for hele arkivsektoren, og det er igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom 

statlige og kommunale arkivinstitusjoner om standardisering av arkivbeskrivelser. Begge 

disse prosjektene forutsetter grundig kunnskap om administrasjonshistorie og arkiver, hvilket 

mangler for de fylkeskommunale arkivenes del. Når det gjelder publiseringskanal, vises det til 

satsingen på Wiki-løsninger, jfr. satsingen til Norsk Kulturråd. Sammen med disse pågående 

prosjektene vil prosjektet om Fylkeskommunal administrasjonshistorie bidra til å heve 

kunnskapsnivået og tilgjengeligheten til våre arkiver og vår felles historie. 

 

Fylkeskommunen har hatt ansvar for mange vesentlige samfunnsoppgaver gjennom sin 

historie. Viktige saksfelt i fremstillingen vil være:  

 

 Fylkesting og politiske utvalg      

 Sentraladministrasjonen: Fylkesmannen 1838 – 1976, fylkesrådmannen fra 1976 

 Fylkesrevisjon 

 Samferdsel 

 Opplæring/skole 

 Helse          

 Landbruk         

 Energiforsyning 

 Rusvern          

 Tannhelse         

 HVPU          

 Barne- og familievern        

 Kultur og idrett         

 Planlegging         

         

Innen hvert saksfelt bør framstillingen bygges opp etter en felles mal, slik at den får et egnet 

håndbokformat. Malen bør inneholde følgende: 

1. Fylkeskommunal forvaltning og engasjement (dvs. en kortfattet beskrivelse av 

saksområdet) 

2. Historikk, arbeidsoppgaver, benevnelser 

3. Politiske organer og administrasjonsapparat 

4. Lover, forskrifter, vedtak, offentlige utredninger, litteratur 
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5. Arkivmaterialet: En beskrivelse av det arkivmaterialet som har nedfelt seg etter 

arkivskaperne innen saksområdet 

 

 

5.  Organisering 

 

Prosjekteier/prosjektansvarlig: Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) v/styreleder.  

Styringsgruppe: Styret i LLP  

Prosjektleder: Ingrid Nøstberg 

 

Arbeidsgruppe for utarbeidelse av prosjektplan og søknader: Ingrid Nøstberg (leder), Anne 

Aune, Snorre Øvrebø og Ketil Jensen 

 

Referansegruppe: Når prosjektet starter opp, settes det ned en referansegruppe med 

representanter fra relevante fagmiljøer; arkivinstitusjonene, universitet/høyskolesektoren og 

fylkeskommunene. Dette vil sikre den faglige kvaliteten på arbeidet. 

 

 

6. Framdriftsplan 

 

Prosjektstart:   juni 2013 (6 månedsverk) 

Prosjektslutt:  desember 2014 (1,5 årsverk) 

 

Prosjektet starter ikke på bar bakke, men bygger på arbeidet til en tidligere prosjektgruppe. De 

første møtene om en håndbok for fylkeskommunenes administrasjonshistorie og arkiver fant 

sted allerede i 2006. En prosjektgruppe ble nedsatt for å arbeide med det faglige innholdet og 

strukturen for hvordan en slik håndbok kan være. Riksarkivaren bevilget midler til dette 

forprosjektet, kr. 125.000. Det meste av midlene ble brukt til frikjøp av en 

prosjektmedarbeider i to måneder høsten 2008.  Dette resulterte i at deler av saksområdet 

opplæring/skole er skrevet. Videre arbeid strandet imidlertid på mangel på ytterligere 

finansiering. Nåværende prosjektplan er en del endret i forhold til tidligere, både i omfang og 

ved at man nå primært ønsker en publisering på nett framfor en trykket håndbok. Erfaringene 

fra forprosjektet vil imidlertid være nyttige for det videre arbeidet. 

 

Oppstart for prosjektet er satt til ca. juni 2013. Arbeidet, med både administrasjonshistorie og 

arkivkunnskap, er stipulert til 2 årsverk. Prosjektslutt er satt til desember 2014. Det vil være 

aktuelt med flere forfattere (2-3) fordelt på ulike temaer, som kan arbeide parallelt. 

Prosjektgruppa vil sammen med en referansegruppe være viktige støttespillere i prosessen. 
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7. Budsjett - finansiering 

 

Budsjett for prosjektet: 

 

Kostnader 2013  

(6 mnd. verk) 

2014 

(1,5 årsverk) 

Sum 

Forfatterlønn, 2 årsverk (1 årsverk 

m/avgifter kr. 670.000): produksjon av 

administrasjonshistorie og arkivkunnskap 

 

 

335.000 

 

 

1.005.000 

 

 

1.340.000 

Driftsutgifter: kontorutgifter, møter i 

prosjekt- og referansegruppe, reiser, 

litteratur, kopiering av kilder osv.  

 

 

40.000 

 

 

100.000 

 

 

140.000 

Publisering av trykket håndbok  100.000 100.000 

    

Sum 375.000 1.205.000  

    

Total sum for prosjektet   1.580.000 

 

 

 

Finansieringsplan: 

 

Finansieringen av prosjektet er tenkt som et «spleiselag» mellom flere instanser. Prosjektet 

kan deles opp i flere ulike aktiviteter.  

 

Her følger forslag til finansieringskilde, sum og type aktivitet som skal finansieres: 

  

Finansieringskilde Aktivitet 2013 2014 sum 

Norsk kulturråd Oversiktsartikkel over 

fylkeskommunenes adm. 

historie  + adm. historiske 

artikler på ulike fagområder 

 

 

 

375.000 

 

 

 

200.000 

 

 

 

575.000 

Fylkeskommunene 

(19. stk) 

Adm. historiske artikler på 

ulike fagområder + 

arkivbeskrivelser 

 

 

 

 

830.000 

 

 

830.000 

Kommunearkiv- 

institusjonene 

Adm. historiske artikler på 

ulike fagområder + 

arkivbeskrivelser 

  

 

75.000 

 

 

75.000 

Riksarkivaren Trykking og publisering av 

håndbok 

  

100.000 

 

100.000 

     

   Sum 1.580.000 

 


