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DNING
Jnterkornxnunalt arkiv Trøndelag Iks (11(A) er et interkommunalt selskap innenfor
kommuneforvaltningen i Trøndelags-regionen for tjenester tilknyttet dokumentbehandiing og
arkiv. IKA skal bidra til å ta vare på og tilgjengellggjore arkivmaterialet fra regionen, samt å
arbeide sammen med eierne om å utvikle effektive og rasjonelle arkivtjenester. IKA er depot
for eldre og avsluttede arkiver hos eierne. IKA Trøndelags visjon er

“Sikker bevaring

-

r~kt!g formidling”

Oppgaver og overorclnede mål for virksomheten er gitt av eierne og nedfelt i institusjonens
selskapsavtale §4 og IKAs serviceerklæring.
Selskapets arbeid overfor kommunene er todelt. IKA bidrar med
konkrete og aktuelle problemstillinger eierne står overfor i det daglige, og
feUesløsninger som kommer alle eierne til gode

Trondheim, den 16. februar 2012
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1. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
1.1 Eiere
IKA Trøndelag hadde pr. 31.12.2011, 39 eiere. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner og
37 kommuner: Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra, Holtålen, Inderøy, Klæbu, Leksvik,
Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namsskogan, Mosvik,
Oppdal, Orkdal, Os (Hedmark), Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Røyrvik, Selbu, Skaun,
Snillfj ord, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og Åfj ord.
Fra 1. januar 2012 blir Høylandet og Snåsa kommuner med i fellesskapet. Fra samme dato
avvikles Mosvik og Inderøy kommuner og videreføre i 1756 Inderøy kommune. Endringene
betyr at IKA Trøndelag fra 1. januar 2012 har 40 eiere.

1.2 Kontor og magasin
Selskapet har inngått leieavtale med Dora As om leie av kontorplass i 4. etasje i
Arkivsenteret. Avtalen gjelder fra 1. januar 2011 og for en periode på 12 år. Leieavtalen med
Statsarkivet i Trondheim (SAT) gjelder for perioden frem til 1.1.2012, bortsett fra for 4
arbeidsplasser hvor avtalen går ut 1. januar .20 13. Arbeidsplassene er tatt i bruk av SAT og
som erstatning kan benytte en arbeidsplass i ordningsrommet på sjøsiden. IKA leier
magasinplass av SAT hvor vi disponerer 5000 hyllemeter med opsjon på ytterligere 5000 hm.

1.2.1 Arkivsenteret Kulturbunker Dora
-

I Arkivsenteret er, i tillegg til IKA Trøndelag; Statsarkivet i Trondheim (SAT),
NTNU/Universitetsbiblioteket (UBiT), Trondheim Byarkiv (TB) og Sør-Trøndelag
fylkesarkiv. En samlokalisering som dette vil kunne skape grunnlag for utvikling av flere
fellestj enester. Arkivinstitusj onene har felles lesesal for publikum og felles utstillings- og
formidlingsgruppe. I tillegg arbeides det med andre felles tiltak og tjenester innenfor
arkivområdet. Koordinatoransvar for alle som arbeider i lesesalen går på omgang mellom
institusjonene og er bindeleddet mellom den enkelte ansatte og lederne i de ulike
institusj onene.

1.3 Representantskapet
Representantskapet er IKAs øverste besluttende organ og består av en representant fra hver
eier. Hver eier oppnevner sin respektive representant med vara. Valget gjelder for den
kommunale valgperioden. Det er avholdt ett møte i 2011. Frem til kommunevalget i 2011 var
representantskapets leder ordfører Ole Tronstad, Inderøy kommune og nestleder Torill
Reitan, Ørland kommune.
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1.4 Styret
Styret skal utøve styring gjennom det enkelte driftsår, føre løpende tilsyn med virksomheten
og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg
fra representantskapet.
Styret blir valgt av representantskapet og har fire medlemmer og 1. 2. og 3. vara. De ansatte
har en representant i styret. Statsarkivet i Trondheim deltar med en representant med tale-og
forslagsrett. Daglig leder av IKA er styrets faste sekretær, og forbereder styre- og
årsmøtesaker.
1.4.1 Styrets sammensetning ved utgangen av 2011
Medlemmer:
Kjell Fosse, Stjørdal kommune (leder)
Tove Jebens, Sør-Trøndelag fylkeskommune (nestleder)
Randi Segtnan, Melhus kommune,
Liv Olsen, Meråker kommune.
Jens Rønning (ansattes representant frem til 1. desember 2011)
Jan Børre Solvik (ansattes representant fra 1. desember 2011)
Astrid Løvlien (Statsarkivets representant)
Varamedlemmer:
1.
Tore Wolden, Midtre Gauldal kommune
2.
Ingrid Rolset Holt, Selbu kommune
3.
Gerd Hammer, Steinkjer kommune

1.4.2 Motevirksomhet
Det er i 2011 avholdt 6 styremøter. Det er i løpet av året arbeidet med mange viktige saker
bl.a. funksjonen som NK og personalansvarlig. Fra 1. desember innehar Jens Rønning denne
funksjonen. Oppfølging av brukerundersøkelsen og opsjon på leie av lesesalsplasser i
Arkivsenteret.

—

1.5 Personalet
IKA Trøndelag har følgende stillinger og funksjon:
Erik Andås, rådgiver med ansvar for arkivdanning (ansatt 1/9-2011)100%
Pål Langøien, rådgiver med hovedansvar for formidling 100%
Randi Leistad, rådgiver med ansvar for arkivdanning og digitale arkiver 100%
Gro Løkvoll, rådgiver med hovedansvar for oppgaver innen arkivdanning (sluttet 31/5-2011) 100%
Randi Ness, sekretær 100%
Petter Pedryc, rådgiver med hovedansvar for depot digitale arkiver 100%
Jens Rønning, rådgiver med hovedansvar for depot papirarkiver og ordningsprosjekter. Fra 1. desember NK og
personalansvarlig 100%
Tone Stakvik, rådgiver med hovedansvar for privatarkiv, veiledning ordningsprosjekter og ASTA-registering. I
tillegg oppgaver innen formidling 100%
Jan Børre Solvik, rådgiver med hovedansvar IKT og oppgaver innen digitalt depot (ansatt 1/10-20 11) 100%
Synnøve Dahl Wiseth, rådgiver med hovedansvar for arkivdaiming 100%
Kan Remseth, daglig leder 100%
-

—

-

-

—

—

—

-

-

Følgende personer har vært engasjert i forbindelse med ordningsprosjekt for eierne:
Roger Buan-Krognes, prosjektmedarbeider 100%
—
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Live Torgersen, prosjektmedarbeider (fra 9/8-2011) 100%
Terje Pettersen, prosjektmedarbeider (fra 25/8-2011) 100%
Tove Nypan, prosjektmedarbeider (fra 5/9-2011) 80%
-

-

-

Sykemeldinger: 77 dager (5 sykemeldinger)
Korttidssykefravær: 29 dager
Velferdspermisjon: Fravær ved barns sykdom og annen velferdspermisjon 14 dager.
Ansatte med hovedansvar for oppgaver innen de ulike fagområdene har ansvar for
planlegging av aktivitet og for at planlagte oppgaver gjennomføres.
Daglig leder
administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
styret.

1.6 økonomi
IKA Trøndelag finansieres i hovedsak av årlige tilskudd fra eierne. Både grunnbeløpet og
eiertilskuddet for øvrig differensieres i henhold til innbyggere i kommunen og fremkommer
som følger: Grunnbeløpet kr 79677 (0-25’ innbyggere), og kr 748 238 over 150’ innbyggere.
Etter vedtak på representantskapsmøtet i 2011 ble grunnbeløpet øket med kr 15 000 i 2011 og
nye kr 15 000 i 2012. Tilskudd for øvrig: 0 4000 innbyggere kr 17,55, 4000 10 000
innbyggere kr 9,57 og over 10 000 innbyggere kr 4,78. Fylkeskommunene har et grunnbeløp
på kr 79677 og kr 2,41 pr innbygger. Alle beløp i 2012 kr. Beløpene justeres årlig med
kommunal defiator i statsbudsjettet.
—

-

-

-

Det betales et ekstra tilskudd for depotordningen kr 160 pr hyllemeter for arkivmateriale
avlevert til depot. For IKAs rolle som koordinator for privatarkiver betales et årlig tilskudd
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune kr 179 437 og Nord-Trøndelag kr 154 875. I tillegg til
ordinære tilskudd er det i 2011 mottatt kr 730’ til ordningsprosjekt.
—

Årsresultat for 2011 er kr 0 etter bruk av disposisjonsfond kr 104 422,80. Kr 930 000,- er
avsatt til bundne fond for ordning av arkiv forskuddsinnbetalt av eiere. Det er en udekket
finansiering av investeringsregnskapet på kr 5 494,-. Disposisjonsfond og bundne driftsfond
pr. 31122011 er henholdsvis: kr6085830,72 ogkr 1019329,48.

Regnskapet føres av Værnesregionen regnskap og lønn i henhold til kommunale
regnskapsforskrifter, og revideres av KomRev Trøndelag Iks.

1.7 Likestilling
Styret har en sammensetning på 60% kvinner og 40% menn. Blant fast ansatt personale var
forholdet 50 % menn og 50 % kvinner pr. 31.12.2011.

1.8 Etiske retningslinjer
Etiske retningslinj er er utarbeidet og vedtatt av eierne på representantskapsmøtet i april 2010.
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1.9 Miljømessige forhold
IKA Trøndelag driver aktiv kildesortering, og kommunen har et godt hentesystem for store
deler av avfallet. Spesialavfall som ikke hentes leveres til kommunens mottak.

2. INSTITUSJONENS FORhOLD UTAD
IKA Trøndelag er aktive for a styrke samhandlingen mellom aktørene i Arkivsenteret Vi har
utviklet et nært samarbeid nar det gjelder informasjonsutveksling og faglig bistand de
interkommunale arkivinstitusjonene imellom. Vi har og et godt samarbeid med Riksarkivet
hvor vi blant annet deltar i felles utviklingsprosjekter. Den faglige kontakten utad er ogsa
ivaretatt gjennom medlemskap og engasjement i arkivfaglige interesseorganisasjoner.

2.1 Medlemskap
IKA Trøndelag er medlem i fagseksjonen for kommunale arkiv i Landslaget for lokal- og
privatarkiv (LLP), Norsk Arkivrad (NA) og Dataforeningen.

2.2 Representasjon i eksterne styrer og faggrupper (ikke oppdatert)
Kan Remseth er leder av faggruppe arkiv i KS-ikt, deltar i styringsgruppen til DIAS
prosjektet og styringsgruppen til nye bevarings- og kasssjonsregler i offentlig sektor.
Petter Pedryc deltar i utviklingsgruppen i DIAS-prosjektet, Tone deltar i prosjektet
“Arkivbeskrivelser, standardisering og registreringsprinsipper i ASTA”.

2.3 Deltakelse på konferanser og seminarer
IKA Trøndelag var representert pa kommunearkivkonferansen i Oslo, det 5. Norske
arkivmøtet i Tromsø og arskonferansen til Norsk Kulturrad. Ved samtlige arrangement deltok
vi med presentasjon.

2.4 Formidling/Tidsskrift
Hjemmesiden benyttes for formidling til eierne og publikum. Arkivkatalogene finnes der i
søkbar form etter hvert som de ferdigstilles og eierne vil finne aktuelt fagstoff. Hjemmesiden
www.ika-trondela .no er under utvikling og vil bli endret i løpet av aret. Alle
depotinstitusjonene i Arkivsenteret har i tillegg en egen publikumsportal for formidling;
www.arkivsenteret.no
Arkheion er et fagtidsskrift som gis ut av de interkommunale arkivene i Norge. Tidsskriftet
distribueres til vare eiere.
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3. RAPPORT FRA SELSKAPETS HOVEDARBEIDSOMRÅDER JFR.
STRATEGI- OG VIRKSOMHETSPLAN
3.1 Depot generelt
-

Arkivforskriften åpner for en delegering av depotfunksjoner til interkommunale arkiv både
når det gjelder papirbaserte og elektroniske arkiv. IKA Trøndelag har lagt til rette for at
eierne skal kunne deponere historiske arkiver til et felles depot der publikum har tilgang til
arkivmateriale fra regionen. I det nye arkivsenteret på Dora har publikum tilgang til både
kommunalt, statlig og privat lokalt arkivmateriale i samme lesesal.
3.1.1. Depot for papirbaserte arkiver
De fleste eierne har avlevert mesteparten av avleveringsmodne papirarkiver til depot dvs.
fra perioden før ca. 1980. For noen er arkivene avlevert som ordningsprosjekt i regi av IKA
for senere avlevering til depot. Asta ble tatt i bruk som verktøy for katalogisering i 2009.
—

—

I 2011 er det til samn-ien mottatt 479hm arkiv til depot i IKA Trøndelag. Avlevert papirbasert
arkivmateriale utgjorde ved årsskiftet totalt 43 83hm.

3.1.2 Depot for elektroniske deponeringer
IKA Trøndelag har for året 2011 brukt mye ressurser for å klargjøre mottak av
fullelektroniske arkiv. I motsetning til deponering av fagsystemer og øvrige registre setter
fullelektroniske deponeringer krav til bevaring av autentisitet og integritet over tid, krav som
ingen depotinstitusjoner i Norge har hatt nødvendige systemer på plass for å tilfredsstille frem
til 2012. Mye av dette arbeidet har blitt gjennomført
Mesteparten av dette initiativet har blitt gjennomført på områder i samarbeid med
Kommunearkivinstitusj onenes digitale ressurssenter (KDRS) samt gjennom Riksarkivets
DIAS prosjekt. Gjennom KDRS har vii 2011 etablert muligheten for nettbasert overføring av
personsensitive digitale deponeringer gjennom prosjektet «Sikker kommunikasjon», samt lagt
grunnlaget for å etablere tjenesten sikringslager i 2012. Gjennom DIAS prosjektet har vi i
2011 gjennom samarbeid med flere instanser i og utenfor Arkivverket endelig fått definert en
uniform norsk arkivpakkemodell, prosjektet leverer også et depotstyringssystem for digitale
arkivpakker. I sum tilfredsstiller disse to elementene i samspill krav for bevaring av
autentisitet og integritet over tid, og vil bli implementert ved IKA Trøndelag i løpet av 2012.
For året 2011 er det mottatt totalt 21 deponeringer fra fagsystemer for barnevern, sosial, PPT
og flyktning. I forhold til endelig godkjenning av disse og øvrige deponeringer avventer vi
fremdeles ferdigstillelse av DIAS prosjektet. Til orientering stipulerer Riksarkivet at
generering av en DIAS pakke vil kreve ett ukesverk IKA Trøndelag IKS har pr. i dag ca
150 digitale deponeringer.
—

3.2 Ordning og katalogisering
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Ifølge arkivlovforskriftene skal arkiv eldre enn 25 år, og fra organ som er lagt ned eller
avsluttet avleveres til depot. Arkivene skal være ferdig ordnet og listeført. Bortsett fra eiere
som er tilsluttet IKA den siste tiden, har eierne fått ordnet og katalogisert arkiver fra tiden før
kommunesammenslåingen i 1965. Flere eiere har avlevert arkivene fra kommunens
sentraladministrasjon frem til ca. 1985/1990. IKA legger opp til at deponeringene skal skje
kontrollert. Det er lagt opp til en 5-årig turnuspian. Vedlagt årsrapporten følger en oversikt
over avleverte arkiver. Rapporten viser status for avleverte arkiver for den enkelte eier.
Ordnet og katalogisert (registrert i Asta i 2011): Oppdal 41 hm og Orkdal 137 hm
I tillegg er det katalogisert (registrert i Asta) 253 hm. Disse er: Oppdal 29 hm, Røros 81 hm,
Tydal 9 hm, Malvik 70 hm, Hitra 36 hm, Grong 13 hm, Hemne 4 hm, Melhus 3 hm, ørland 6
hm, Selbu 1 hm, privatarkiver 1 hm.

3.3 Arkivdanning
Arkivdanning er prosessen som fører til at arkiv skapes. Prosessen kan regnes fra et dokument
kommer til organet, joumalføring, saksbehandling, periodedeling og bortsetting. Rutiner det
legges opp til i arkivdanningen vil være av avgjørende betydning for arkivets funksjon som
kunnskaps og dokumentasjonsgrunnlag. Utfordringen kommunene nå står overfor er å få en
kontrollert arkivdanning for tjenester som etableres sammen andre kommuner eller
privatiseres. Hvem ivaretar kommunenes dokumentasjon over tid?
IKA prioriterer arbeidet med arkivdanningen høyt. Vi gir råd og veiledning i alle områder av
arkivdanningen og gir kurs om sentrale lover og bestemmelser som regulerer arkivdanningen
i kommunene, samt Noark standard.
Arkivdanning har i løpet av 2011 foretatt oppfølgingsbesøk i 27 kommuner. Besøkene
fortsetter i 2012. Oppfølgingsbesøket har som målsetting å få nærmere kontakt med våre
eiere, samt kvalitetssikre arkivdanningen. Fra hvert besøk foreligger en rapport som er sendt
til kommunens Rådmann. I tillegg til oppfølgingsbesøkene er det foretatt en kartlegging av
arkivsituasjonen hos nye eiere Meldal og Rennebu kommuner. IKA Trøndelag har vært
involvert i prosjekt for innføring av elektroniske arkiver i kommunene i Indre Namdal og
Nord-Trøndelag fylkeskommune. Vi har og deltatt i arbeidet med etablering av 1756 Inderøy.
-

3.4 Akivplan
Arkivplanlegging kan defineres som “en plan som sikrer styring av arkivmaterialet fra
daglige post- og arkivrutiner, via løpende informasjons- og dokumentasjonsbehov i egen
organisasjon, til oppbevaring for ettertiden”. Alle våre eiere får hjelp til å utarbeide en
arkivplan! administrativ håndbok i tråd med arkivforskriftens bestemmelser.
IKA Trøndelag har i 2011 rettet ekstra fokus på dette arbeidsområdet. Dette for å påpeke
viktigheten av å ha en ferdigstilt arkivplan. I tillegg til å være en lovpålagt oppgave er
arkivplanen et viktig verktøy i det daglige arkivarbeidet og ved avlevering til depot. IKA har
lagt opp til en plan der alle eierne gjennom 6 samlinger skal få muligheten til å ferdigstille
egen arkivplan. Det er gjennomført regionvise samlinger både i Værnesregionen og
Fosenregionen. Det ble også startet opp med regionsvise samlinger for Indre
.
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Namdalsregionen. De siste tre samlingene er utsatt til høsten 2012 grunnet overgang til
fullelektronisk arkiv i kommunene. Se virksomhets- og strategiplan for videre aktivitet på
området.

3.5 Opplæring, rådgivning og informasjon
En viktig oppgave for IKA er å være tilgjengelig for eierne i forbindelse med arkivfaglige
spørsmål og rådgiving. Vi har gjennom året fått svært mange henvendelser som er besvart
både skriftlig og muntlig. Spørsmålene er varierte og omfatter bl.a. kassasjonlbevaring,
klausulering av arkivmateriale, tilgang til materiale, overgang til elektroniske arkiver og
organisering av interkommunalt samarbeid. Spesielt er samhandling mellom kommuner og
samarbeid om tj enestetilbudet til innbyggerne i en region en utfordring for arkivtj enesten.
I 2011 hadde vi kurs og samlinger med til sammen 558 deltagere

3.6 Tilgjengeliggjøring og formidling
IKA Trøndelag har lagt forholdene til rette for publikums og partenes rett til innsyn i arkiver
avlevert til depot. Arkivmateriale som er tilgjengelig lånes ut på lesesalen og brukerne får råd
og veiledning. Partsinnsyn og andre skriftlige henvendelser besvares skriftlig. Eiere som har
behov for å bruke avlevert materiale kan låne dette tilbake. Enkeitdokumenter lånes ikke
tilbake, men skannes og overføres.
Kataloger og lister over avlevert arkivmateriale ligger på IKAs hjemmesider i søkbare PDF
fler. Alle nye kataloger blir produsert i ASTA og publiseres gjennom Arkivportalen.no. Det
arbeides samtidig med å konvertere eldre kataloger til ASTA. Se pkt 3.2

3.6.1 Saksbehandling og lesesalsbesøk (oppdatert)
Det er i 2011 behandlet 228 saker hvorav de fleste onihandler innsyn i mapper. Det har vært
en del saker vedr. tilbakelån. I de fleste tilfeller skannes dokumentene og overføres i digital
form. Lesesalen har hatt 141 gjester i løpet av året og det er lånt ut 435 arkivstykker.
Utviklingen fra 2004 fremgår av følgende tabell:
År
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Lesesal:
36
29
36
74
83
70
152
141

Saksbehandling:
103
193
168
140
190
191
198
228

3.6.2 Hjemmeside
Det ble publisert 49 nyhetsnotiser og 12 nyhetssaker. Dette er henholdsvis tre under og
akkurat jamfør målet for året. En Smakebiter ble publisert.
8
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Totalt gir dette en frekvens med en publisert nyhet litt under en hver uke. Fordelingen mellom
notiser og saker er ca. en sak per fjerde notis. Publiseringsfrekvens er opp ca. 25 % fra sist år.
En ligger noe etter med publisering av Smakebiter, som i praksis er digitaliserte varianter av
Månedens dokument presentert i monter på lesesalen på arkivsenteret. Dette kommer av at
nyheter og artikler er prioritert. En har materiale til to til.
År
2010
2011

Saker:
6
12

Notiser:
22
49

Smakebiter:
2
i

I løpet av året stod 7 110 besøkende for 10 562 sidevisninger. Av disse er 2 504 absolutt
unike besøkende, opp 796 fra i fjor. Januar var beste måned med 835 besøk, uten at en tør å
peke ut årsaker.
42 % av besøket kommer fra direkte trafikk, 29,9 % via søkemotorer og 28 % via
henvisningsnettsteder. Førstnevnte er ned ca. 10 % og sistnevnte er dermed opp 10 % fra i
fjor. Det er rimelig å anta at dette kommer av økt aktivitet på nettfora som digitaltfortalt.no,
arkivportalen.no og digitalpensj onatet.no.
Transittstoppfrekvens (TSF) er på 72,78 % og gjennomsnittlig tid på nettsted 8 minutter og 49
sekunder. Transittstoppfrekvens refererer til hvor mange som forlot destinasjonssiden uten å
klikke seg videre. Begge disse har altså en positiv utvikling siste år.
År
2010
2011

Besøkende:
6 166
7110

Sidevisninger:
8 918
1Ö562

TSF:
76,24%
72,78%

Tid:
2m 2s
8m49s

Bloggen ble lagt i bero på nyåret 2011, dette som en følge av ressursene det tar å holde en
aktiv blogg i live.

3.6.3 Arrangement og utstillinger
Arkivdagen 2011 gikk av stabelen lørdag 12. november og hadde “Protest” som tema. Som
tidligere, var arrangementet et samarbeid mellom institusjonene på Arkivsenteret. Utstillingen
i resepsjonen ble skiftet ut jamfør tema og to eksteme fagpersoner holdt relevante foredrag. I
tillegg var det to åpne visninger av teaterforestillingen “Vendepunkt” premiereforestilling
(75 deltakere) og en forestilling for ansatte i Arkivsenteret. I tillegg var omtrent 100
personer var innom senteret denne dagen.
—

IKA deltok på slektsforskerdagen 2011 og gav informasjon om kilder i kommunale arkiv.
Månedens dokument
Arkivinstitusjonene på Arkivsenteret hytter på å lage utstilling i en egen monter på lesesalen,
en utstilling som kommer i tillegg til den faste i resepsjonen. IKA har i år bidratt tre
utstillinger. Hovedvekten har vært på Orkdal kommune, da dette arkivet er under ordning.
Foredrag og omvisninger
I løpet av året får Arkivsenteret besøk av mange skoleklasser og studentgrupper. I den
forbindelse har IKA bidratt med 5 foredrag for til sammen 174 personer og omvisninger åtte
9
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omvisninger for 99 personer. Foredragene dreier seg både om arkivkunnskap og om innholdet
i arkivene og under omvisningene viser vi frem et utvalg av vårt arkivmateriale.

3.7 Privatarkiver
IKA Trøndelag (IKA) er koordinator for privatarkiver i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
fylker. Koordinatorrollen for Nord-Trøndelag ble overført til IKA i 2011. IKA har en
overordnet rolle for privatarkivarbeidet i regionen. Målsettingen er at alle som arbeider med
privatarkiv skal lage sin egen bevaringsplan, slik at det viktige arbeidet med bevaring av
private arkiver i regionen ivaretas gjennom en helhetlig plan.
Så langt har vi bevaringsplaner eller -politikk for de største museene i Sør-Trøndelag og for
arkivinstitusjonene på Arkivsenteret. Dette er både utkast og ferdige planer. For Museene i
Sør-Trøndelag (MIST) sin del er en revidering av Plan for samlingsforvaltning underveis, et
arbeide som tok til 1. desember og vil vare til 1. juni 2012. Innenfor dette området ligger
bevaringsplaner og bevaringspolitikk for privatarkivene i tillegg til forvaltning av samlingene
for øvrig. MIST har også besluttet å gi sine museer muligheten til å registrere arkivene i Asta
igjen. Dette vil etter hvert føre til at informasjonen blir tilgjengelig på www.arkivportalen.no.
Privatarkivaktørene på Arkivsenteret har hatt jevnlige møter for å legge planer for felles
arrangementer og utveksling av informasjon om privatarkiver som bør tas inn. Det har ikke
vært kapasitet til å sette opp detaljerte bevaringsplaner, ut over halvårsplaner. Nettopp pga
ressurssituasjonen har IKA Trøndelag i samarbeid med Trondheim Byarkiv og Sør-Trøndelag
fylkeskommune søkt Norsk Kulturråd om midler til utredning av mulighetene for etablering
av et Lokalhistorisk Arkiv i Sør-Trøndelag. Siden ingen institusjoner i fylket har privatarkiver
som sitt hovedarbeidsområde har det vært vanskelig å få de enkelte institusj onene til å
prioritere privatarkiver høyt nok, og en egen institusjon med dette som hovedoppgave kan
avhjelpe denne situasjonen.
Alle museene og bibliotekene i Nord-Trøndelag som har privatarkiver er kontaktet og
informert om vår rolle. De har fått tilbud om kurs og oppfølging både når det gjelder
ordningsarbeid og utarbeiding av bevaringspianer og politikk, samt registrering i Asta.
Spesielt bibliotekene er interessert i kurs og oppfølging og dette vil komme i gang i 2012.
—

3.8 Utviklingsprosjekter

3.8.1 Integritetssikring av arkivinformasjonspakker (DIAS)
Sammen med Riksarkivet og andre kommunale arkivinstitusjoner har IKA Trøndelag deltatt i
prosjektet som har til hensikt å presentere en omforent arkivinformasjonspakke, samt verktøy
for håndtering av informasjonspakkene for både statlige og kommunale depot. Prosjektet
avsluttes ved utgangen av mars 2012.

3.8.3 Depotstyringsverktoy elektronisk depot
Prosjektet hadde som hensikt å gjennomføre en kvalitativ test av systemer som er aktuelle å
bruke ved depotinstitusjoner for elektroniske arkiv. Gjennom DIAS-prosjektet er ESSarch
valgt som depotstyringsverktøy. Prosjektet ble slått sammen med og videreført i DIAS
prosjektet. Kr 103 000 ble overført til Riksarkivet i 2011.
—
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3.8.4 Gammel historie, ung stemme
Pilotprosjektet ble gjennomført 27.-28. april i 8. klasse ved Røros skole, i samarbeid med
Verdensarvrådet for Røros Bergstad og Circumferensen og Rørosmuseet.
Det ble produsert 17 filmer som ved inngangen av 2012 hadde generert 12 654 treff på
digitaltfortalt.no. Av totalt 59 fortellinger fra Sør-Trøndelag står IKA altså for produksjonen
av 17. Totalt på nettstedet er det publisert 1977 fortellinger. Prosjektet mottok kr 109 000,- i
støtte fra Norsk Kulturråd og ABM Utvikling, Detaljer om erfaringer og regnskap finnes i
rapporten “Rapport og regnskap for Pilotprosjektet Gammel historie, ung stemme” av 25. juli
2011.

3.8.5 Vendepunkt (fase 2)
Forestilling ble gjennomført med tre åpne forestillinger med til sammen ca 180
publikummere og 11 DKS-forestillinger for 900 elever og lærere. Samarbeidsprosjektet
favnet FMU Dora, IKA, SAT, NINUbit og ca. 10 profesjonelle aktører fra teaterfeltet. Seks
av DKS-forestillingene ble vist på Dora, mens fem forestillinger ble vist på Melhus, Røros,
Åfj ord og Hitra. Alle eierkommuner hos IKA.
IKA bidro med til sammen seks ukeverk innen research, dokumentasjon og PR. I løpet av året
fikk prosjektet ett dobbeltoppsiag i Adressa, samt tre oppslag i forbindelse med DKS-turneen
i Sør-Trøndelag. IKA spesifikt fikk profilert prosjektet ved stedlig tilværelse gjennom
paneldeltakelse Norsk Kulturråds årskonferanse på Lillehammer og et innlegg i forbindelse
med en VIP-forestilling på Dora.

3.8.6 KDRS kommuneinstitusjonenes digitale ressurssenter
KDRS ble etablert som et 3-årig prosjekt 19. mai 2010. Foruten IKA Trøndelag var IKA
Kongsberg, Aust-Agder kulturhistoriske senter, IKA Møre og Romsdal og IKA Fimimark
med i samarbeidet. Lederne i de 5 arkivinstitusjonene utgjorde interimsstyret som har
utarbeidet intensjonsavtaler og vedtekter for KDRS. Institusjonene ble stiftet 19. mai 2010 og
daglig leder ansatt 1. november 2010. Det felles ressurssenteret er lagt til Trondheim og
DORA. I ettertid er ytterligere 3 institusjoner med i samarbeidet: IKA Rogaland, Arkiv i
Nordland og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
—

3.8.57 Samhandling med arkivinstitusjonene i Arkivsenteret
IKA Trøndelag har som målsetting å utnytte synergieffekten av samlokalisering med andre
arkivinstitusjoner i Arkivsenter Dora. En samlokalisering som dette gir grunnlag for utvikling
av fellestjenester som lesesal, mottak av arkiver, ordning og katalogisering og konservering
og for senere utvikling av andre felles tiltak og tjenester innenfor ABM-sektoren. IKA vil i
den forbindelse delta i ulike arbeidsgrupper som bidrar til nye og effektive løsninger.
Institusj onene har i løpet av året utformet en samhandlingsavtale

—
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STATUS

FOR ARKIVER AVLE VERT

TIL

DEPOT

(oppgitt

hyllemeter)
Ordnet!

Merknad

Uordnet Uordnet
Kommune Tidi. kommuner Totalt
katalogisert mlliste
u!liste
Bjugn
46
40
6
Bjugn gml.
kommune

46

Nes
Jøssund
Stjørna
Frosta

48

48

Grong

54

54

Hemne

82

77

4

Hemne gml.
kommune
Heim
Vinje

Hitra

114

38

76

Holtålen

58

58

Inderøy

102

47

55

Klæbu

54

24

30

Leksvik

57

57

223

138

85

65

23

42

Hitra gml.
kommune
Kvenvær
Sand stad
Fillan

Inderøy gml.
kommune
Sandvollan
Røra

Levanger

Lierne
Lierne gml.
kommune
Nordi

12

Under
ordning
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Sørli
Inkl 3Ohm

30 privatarkiv

Malvik

118

88

Meldal

45

45

Melhus

222

221

Meråker
Midtre
Gauldal

51

35

16

155

54

101

24

24

2

2

Oppdal

88

88

0

Orkdal

373

104

89

Os

42

42

Rissa

52

Røros

80

80

130

35

Selbu

98

98

Skaun

87

54

22

22

Steinkjer

150

134

16

Stjørdal

238

155

83

Støren
Singsås
Soknedal
Budal
Mosvik
NTFK

Under
ordning

52

Røros gml.
kommune
Røros Bergstad
Røros Iandsokn
Glåmos kommune
Brekken kommune
Røyrvik

InkI.95hm

95 privatarkiv
33

Buvik gml.
kommune
Børsa
Snillfjord
Børseskogn/
Skaun
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__________

Stjørdal gml.
kommune

-

__________

Stjø rdalshalsen
bygningskommune

-

________

Hegra kommune
Skatval

-

Lånke
STFK

591

386

Trondheim

620

506

52

13

11

2

Tycial

205

Tydal
Inkl.materiale
som skal
avleveres SAT

Verdal

173

173

ørland

53

21

32

Åfjord

58

11

47

4434

2993

821

Sum:

14

332

