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Fra fortapelse i en muggen 
kjeller til evig liv i arkivenes hus 

Erfaringer fra et ordningsprosjekt

Eivind Raustøl og Lene Bøe
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Rogaland fylkeskommune 2018

� Fylkesordfører: Solveig Ege 
Tengesdal (KrF)

� Fylkesrådmann: Trond Nerdal

� Videregående opplæring

� Tannhelse

� Regionalutvikling:

� Planarbeid

� Kultur

� Samferdsel

� Næring

Rogaland fylkeskommune 1837-2000

� 1837: Formannskapslovene

� 1961: Fylkeskommunelov

� Byene ble med (1963)

� Valg av ordfører og varaordfører 

� 1976: Reform av fylkeskommunene

� Direktevalg til fylkestinget

� Direkte beskatning

� Egen administrasjon

� 1993: Fylkeskommune/kommunelov
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Organisasjonsstruktur og arkivstruktur

Organisasjonsstruktur og arkivordning

� Politisk og administrativ organisasjon

� Seksjoner, avdelinger og etater.

� Et mangfold av utvalg.

� Tidsbestemt arkivstruktur.
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Møtebok - Ressurs- og miljøstyret/Hovedutvalg for miljø- og 

regionalpolitikk
1988 1993

Møtebok - Hovedutvalg for miljø- og regionalpolitikk 1993 1994

Møtebok - Hovedutvalg for miljø- og regionalpolitikk 1995 1995

Møtebok - Komite for miljø- og regionalpolitiske saker 1996 1996

Møtebok - Komite for miljø- og regionalpolitiske saker 1997 1997

Møtebok - Utvalg for miljø- og regionalpolitikk 1998 1998

Møtebok - Utvalg for miljø- og regionalpolitikk 1999 1999

Møtebok - Fylkeskulturstyret 1988 1990

Møtebok - Fylkeskulturstyret 1990 1991

Møtebok - Hovedutvalg for kultur 1992 1993

Møtebok - Hovedutvalg for kultur 1993 1994

Møtebok - Hovedutvalg for kultur 1994 1995

Møtebok - Hovedutvalg for kultur 1995 1995

Møtebok - Komite for kultursaker 1996 1996

Møtebok - Komite for kultursaker 1997 1997

Møtebok - Komite for kultursaker 1997 1997

Møtebok - Utvalg for kultur 1997 1998

Møtebok - Utvalg for kultur 1998 1999

Møtebok - Utvalg for kultur 1999 1999
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Fra kapittel seks, om ordning og 
katalogisering:

«[…] hvert arkiv er unikt, og [at] 
arbeidet med ordning og 
katalogisering [derfor må] legges opp 
spesielt fra gang til gang. Det er altså 
ikke mulig å gi entydige regler og 
huskelister som alltid skal følges.» 

(Lange, Mangset og Ødegaard 
2001:130). 

Hvilket inntrykk fikk vi av Fylkeskommunens arkiver?

� Orienterte oss ut fra tittel- og hylleplasseringsliste for å få oversikten. 

� Mengder av protokoller og bokser i varierende forfatning, fordelt på kjellere 

og loft på Fylkeshuset.

� Hva skulle vi ta tak i først? 
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Er Mykland og Masdalens kommunale mal 
overførbar til fylkeskommunale arkivserier?

Tja, i alle fall tidlig i prosessen.

Derfor tok vi først med oss 
arkivene til Fylkesrådmannen, 
deretter måtte vi finne våre egne 
løsninger da vi hentet arkivene til 
Etat for regionalutvikling.
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Neste spørsmål: I hvilken rekkefølge skal de 
innbyrdes arkivseriene stå?

Svar: Norsk, allment arkivskjema. 

Proveniensprinsippet 

«Det at arkivsaker som er oppstått sammen – har felles herkomst – skal holdes 
samlet, kalles i arkivterminologien for proveniensprinsippet.» (Mykland og Masdalen
1987:2)

� Hvordan bevare proveniensen i fylkeskommunens arkiver?

� Er det proveniensbrudd å innlemme hjemløse protokoller i en eksisterende 
serie med tematisk tilhørighet?

� På sett og vis, men det sikrer en mer smidig gjenfinning for arkivets brukere. 
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� Arkivforskriften § 14 Arkivavgrensing: «Følgjande dokument skal alltid haldast utanfor arkivet 
[…] trykksakar, rundskriv og anna mangfalda og allment tilgjengeleg materiale.» 

� Hva med tilfeller der mangfoldiggjorte trykksaker knyttet til en saksbehandling er 
relevante vedlegg for den som skal orientere seg i arkivet?

� Slike spørsmål leder oss tilbake til Lange, Mangset og Ødegaard 2001:130.

� Det finnes flere arkivfaglige retningslinjer for ordningsarbeid, men i håndteringen av 
Fylkeskommunearkivene har det dukket opp problemstillinger som disse ikke gir 
entydige svar på.

� Skjønnsmessige vurderinger må tas, og ulike behov må veies opp mot hverandre. 
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