
INNLEDNING

1. Kommunearkivene - lovbakgrunn
Der kommunens ansvar at kommunens eget arkivmateriale blir tatt var på i samsvar med lover, 
regler og retningslinjer.

Kommuneloven
Ordførerens ansvar for kommunens arkiv går tilbake til formannskapslovene av 1847 som tilla 
kommunene det juridiske og økonomiske ansvaret for arkivene. Ved de nye kommunelovene av 
1921 kom det et tillegg om at departementet kunne gi forskrift om oppbevaring, ordning og tilsyn 
med kommunestyrets eldre arkiver. Eldre arkivsaker som ikke lenger var i bruk skulle sendes inn til 
et statsarkiv dersom de ikke var betryggende oppbevart. I kommunelovene av 1938 fikk 
departementer videre fullmakt til å kunne pålegge kommunene å innrede rom hvor arkivene var 
betryggende oppbevart. Disse bestemmelsene er gjentatt i "Lov om styret i kommunene" av 12. 
november 1954 i paragrafene 18 og 34. I den nye kommuneloven av 25. september 1992 overføres 
ansvaret for kommunens arkiver til rådmannen/administrasjonen.

Departementet har delegert sin rett til å gi forskrifter om oppbevaring, ordning og tilsyn med 
kommunenes arkiver til Riksarkivaren ved Kgl. Res. 9. juni 1948. Denne myndigheten ble ved 
rundskriv til landets kommuner av 24. april 1967 delegert til statsarkivaren i vedkommende distrikt.

2. Administrative inndelinger/forandringer
Levanger kjøpstad og magistratembete ble opprettet ved lov av 18. mai 1836. Fogder, Ridder Bye, 
skulle ifølge kongelig resolusjon 17. desember samme år, fungere som magistrat.
Formannskapslovene trådte for byene i kraft fra 1. mai 1837, men først 18. januar 1841, og da etter 
pålegg fra departementet, ble det i Levanger by foretatt valg av kommunestyre.

Ved lov av 9. mars 1917 ble magistratembetet opphevet. Loven ble satt i kraft fra 1. juli 1922. 
Magistratens oppgaver ble overført til en rekke instanser. De kommunale oppgavene gikk stort sett 
til kommunen, de statlige til byfogd, politimester og andre instanser. Det ble opprettet 
borgermesterstilling i byen. Denne ble avløst av bysekretær 1. januar 1936 og rådmann fra 1. januar 
1939.

Ved kongelig resolusjon 1. februar 1855 ble daværende Skogn herred delt i to: Levanger landsogn 
og Skogn.

Levanger landsogn ble ved kongelig resolusjon 3. november 1917 omdøpt til Frol herred.
Ved kongelig resolusjon 17. februar 1961 ble det bestemt at Levanger by og Frol, Skogn og Åsen 
kommuner med virkning fra 1. januar 1962 skulle sluttes sammen til en kommune.

Ved kongelig resolusjon 1. mars 1963, med virkning fra 1. januar 1964, ble Ytterøy herred slått 
sammen med Levanger kommune.



Fagdpartementene for kommunene

Finansdepartementet, indrekontoret (5. kontor) 1837 1845

Indredepartementet, kontoret for det indre 1846 1902
Justis og politidepartementet 1903 1940
Innenriksdepartementet 1940 1945
Justis- og politidepartementet 1945 1948
Kommunal- og arbeidsdepartementet 1948

LEVANGER MAGISTRAT 1633 1827

LEVANGER BY 1837 1964

SKOGN KOMMUNE 1837 1962

FROL  KOMMUNE 1855 1962

ÅSEN KOMMUNE 1837 1962

YTTERØY KOMMUNE 1837 1964
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