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Bevaringsplan

Plan for å sikre bevaring av et best mulig utvalg av 

privatarkiv som kan gjenspeile samfunnet og 

samfunnsutviklingen på en god måte

Plan for hele fylket (ikke bare IKA og 

eierkommunene)



Omtale av prosjektet

Kartlegge hva som finnes av privatarkiv hos 

arkivinstitusjoner, organisasjoner, museer og 

kommuner i dag

Utføre en samfunnsanalyse med fokus på hva som 

særpreger fylket og hva slags arkiv som vi må 

prioritere å få inn fra ulike samfunnssektorer

Komme med anbefalinger for det videre 

bevaringsarbeidet 



Privatarkivarbeid i Rogaland

Flere institusjoner og organisasjoner i Rogaland har 

tatt inn privatarkiv, men det finnes ingen fullstendig 

oversikt eller overordnet plan for arbeidet

Statsarkivet har fungert som fylkeskoordinerende 

institusjon på feltet



IKAs arbeid med privatarkiv

Arbeidet aktivt med innsamling og katalogisering av 

privatarkiv på 1980-tallet

Samarbeid med Statsarkivet i Stavanger og 

eierkommunene

Det er p.t. registrert 772 privatarkiv hos 

eierkommunene



Privatarkiv i forslag til ny arkivlov

Foreslår å gi fylkeskommunen ansvar for å 

koordinere arbeidet med private arkiver av vesentlig 

regional betydning.

Foreslår også at fylkeskommunen skal sørge for 

langtidsbevaring av disse arkivene.



Søknad til Arkivverket

IKA søkte i september 2018 om å få støtte til å 

utarbeide en bevaringsplan for privatarkiv i Rogaland

I november ble det klart at Arkivverket ønsker å 

støtte prosjektet med 400 000

Søknaden forutsette støtte fra fylkeskommunen



Støtte fra fylkeskommunen

Fylkeskommunen har et særlig ansvar for regional 

planlegging og kulturutvikling

Fylkeskommunen er involvert i arbeidet med 

bevaring av privatarkiv i 14 av landets øvrige fylker



Veien videre

Ønskelig med et ettårig prosjekt 

Vil være mulig for arkivinstitusjoner, museum og 

andre å påvirke arbeidet i forkant og underveis

Prosjektet er avhengig av å få inn data og innspill fra 

de ulike aktørene

Oppstart tidligst i løpet av høsten 2019



Bevaring av 

privatarkiv i 

praksis


