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Informasjon konsekvenser for arkivene ved ny vergemålsreform fra 2013 

 

Vedlagte brev om den nye vergemålsreformen er gått ut fra fylkesmannen til alle kommuner. 

Vergemålsreformen trer etter planen i kraft 01.07.2013. 

 

Side 3 i fylkesmannens brev sier litt om avviklingen av arkivene. Arkivene skal ikke 

overføres til staten når ny organisering starter. Alt arkivmateriale blir værende i kommunene 

og skal oppbevares i kommunalt depot. Det kan bli aktuelt med skanning av dokumentasjon i 

aktive saker for bruk i videre saksbehandling i statlig regi. 

 

Arkivlederne i kommunen blir bedt om å kvalitetssikre arkivene i overformynderiet sammen 

med overformynderiet, slik at overføring til staten kan skje så effektivt som mulig.  Når 

omorganiseringen trår i kraft og arkivene avsluttes, skal arkivene i sin helhet overføres til 

IKAVAs depot. Alle avsluttede arkiver skal oppbevares i depot. Det er lurt å utnytte 

saksbehandlernes/ andre medarbeideres  kompetanse om arkivene mens de ennå jobber for 

kommunen.  

 

Vi oppfordrer alle eierkommuner / arkivledere til å sørge for at arkivene blir ordnet og 

listeført og avlevert til depot så snart som mulig etter at omorganiseringen er trådt i kraft. 

Start gjerne planleggingen nå. Vi gjør oppmerksom på at IKAVA ikke tar imot uordnede 

arkivet i depotet, med mindre det følger med penger fra kommunen til at IKAVA kan ordne 

arkivene. 

 

Databasedump fra eventuelle fagsystemer fra kommunenes overformynderi skal tas 

umiddelbart etter at staten tar over oppgavene. Databasedumpene levers til IKAVA. Ved 

spørsmål om dette kan Tormod Engebu på IKAVA kontaktes.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Turid Holen 

Rådgiver 
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Vedlegg: 

1 Vergemålsreform - status og gjennomføring 2012 

 


