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Bakgrunn… 

 

 

Til dels STOR omveltning for sykepleiere, rådmenn, 
økonomisjefer, politikere, byggesaksbehandlere, 
rektorer, kommunearkivarer, kulturmiddelmottakere, 
interkommunale parkeringsselskaper, lokalaviser, 
kommunale IKT-medarbeidere, tilsynsmyndigheter, 
sentralbordbetjening, lærere….kort sagt de fleste som 
har med kommunen i profesjonell sammenheng å 
gjøre…for ikke å snakke om alle oss som er innbyggere i 
en kommune…  

 



Ansvar 

Arkivkompetansen skal være tilgjengelig i kommunene 
(i dag stor variasjon)  

 
Vi må forvente at alle kommuner klarer å håndtere arkivene i 

en sammenslåing. Evt retningslinjer fra Riksarkivaren kan 
ikke være på detaljnivå for hver enkelt kommune.  

 
Kommuner uten god nok kompetanse for å utføre tiltakene, 

har et problem. Kommunen må sørge for å tilføre 
kommunens arkivtjeneste tilstrekkelige ressurser og 
kompetanse 



Hva er marerittet? 

• 1960-tallet friskt i minne: haugevis av arkiver 
på avveie, i drift, i fare, i 50 år… 

• Gamle kommuner slås sammen – alt SKAL 
avsluttes (skal det ikke?) 
– Papirarkiver (de finnes fremdeles i stoooore 

mengder) 

– Sak/arkivsystemer (litt ofte Noark – uttrekk… ha-
ha) 

– Fagsystemer (tusener på tusener – sjelden 
uttrekksfunk – skal det trekkes ut?) 

 



Vesentlige utfordringer… 

 

Vesentlige utfordringer for arkivfeltet knyttet til 
kommunereformen 

 
PS: ikke bare knyttet til kommunereformen  

(dette kommer uansett, men nå kommer alt samlet) 

 



To ting på en gang 

Det praktiske 
Hva gjør vi egentlig med arkivene vi har og hvordan lager vi nye 

arkiver? 

 
Det ”retoriske” 
 Sørge for at arkivutfordringene får sin rettmessige 

oppmerksomhet. 
– Under planlegging av avslutting av kommunen 
– Under gjennomføring av avslutting av kommunen 
– Under planlegging av oppstart av kommunen 
– Under gjennomføring av oppstart av kommunen 



Den nye kommunen 

Arkivdanning:  

– Hvordan blir det?   

– Rutiner, utarbeidelse, opplæring, organisering av 
arkiv, organisering av a-tjenesten….  

Ansvar 

Bruke den store sine rutiner? Er dét lov da? 

Valg av systemer (N5-kjerne?) – nye avtaler… 

 



Den nye kommunen 

Sammenslåing er altomfattende….: 
- alle fagområder 
- alle arkiver 
- fra første dag 

 

Opplæring (tid, opplegg, ressurser) 

 

Ny kultur/kulturforskjeller ”Rektor og inspektør har et 
forhold til vårt sak- arkivsystem og bruker det jevnlig”. 
(opplæring, forståelse, respektere nye rutiner, sterke 
fagfolk som kan forsvare arkivfaglige valg) 

 



Hva er den ”deilige muligheten” da? 

Alle kjent på det: bli stående utenfor i 
skolegården  
du har noe å bidra med ingen vil høre…  
nå er plutselig sjansen her for å komme på 
banen igjen… 



• Nå MÅ dere (og jeg) være klare! 

• Kan dere ”alt” om kommunereformen? 

• Har dere tenkt ut hva det vil si (arkivfaglig) for 
kommunene? 

• Vet du/dere hva SAMDOK skal/kan hjelpe dere med? 

• Vet du/dere hva Riksarkivaren og Arkivverket kan 
hjelpe med (og ikke minst hva de IKKE kan/vil hjelpe 
med?) 

• Be RA/SA om hjelp til: sette på dagsorden, praktisk? 
(tror du ikke de kan? Be om det likevel…) 



Byarkiv kan i de neste minuttene drømme seg 
bort litt… Fylkesarkivene også på en måte… 

• Utfordring for ”IKA’er”….. 
– Hva skjer med dere? 

• Vis at dere er uunnværlige 

• Vær i forkant - snakk sammen: 
– Hvordan skal dere se ut? 

– Hvordan skal dere overleve? 

• Det kan være dere har ”fiender” der ute…  

• Nå kan Byarkiv/fylkesarkiv våkne: Det siste kan gjelde 
dere også… 



GLITRENDE anledning.. 

Bruke eksempler fra virkeligheten…dere har 
sikkert mange og dere kan dette med å selge…  

 

 



GLITRENDE anledning.. 

Finn en blogger og bruk henne 

 

 





GLITRENDE anledning.. 

Eller bare ta no’ fra nærmiljøet og vis hva som 
kan gå galt…selv om man prøver å gjøre det 
rekti’ …Tenk hvor ille blir hvis arkivarene IKKE 
blir med… 

 

 




