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Vest-Agder fylke  er det sydhgste fylket i Norge.
Fylket er relativt hte, det dekker et areal på 7 280
kvadratkilometer Kystlinjen strekker seg fra Åna Sira
(grensen mot Rogaland), til grensen mot Aust-Agder
og er på hele 709 kilometer Fylket har 15
kommuner. Bortimot 90 prosent av fylkets
befolkning bor i kyst-kommunene.
Innbyggertallet var 1.1.2011 på 172.408,
en økning på 2031 fra året før.

Vest-Agder fylkeskommune  ledes politisk
av fylkestinget, som veiges gjennom fylkestingsvalget hvert
fjerde år. Fylkesordføreren, som velges av fylkestinget, er
øverste politiske leder i fylkeskommunen.

Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver
med rundt 1470 ansatte. Fylkeskommunens
hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset som ligger i
Kristiansand. Administrativ leder er fylkesrådmannen.

Fylkeskommunen er i senere år gitt et forsterket
ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har
ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier,
kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten i tillegg til betydelige
oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur, samferdsel,
samfunnsplanlegging, mv.
For en mer detaljert presentasjon av mangfoldet
anbefales et besøk på vår hjemmeside:
www.vaf no
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Mål og strategier for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020

Fylkestinget har behandlet saken i møte 20.06.2011 sak 33/11

Voterinq  
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Fylkestinget vedtar mål og strategier for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020.
2. Økonomiske tiltak behandles og prioriteres i utarbeidelsen av kommende

økonomiplaner.
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I Bakgrunn

I Regionplan Agder 2020, vedtatt av fylkestingene Aust-Agder ogVest-Agder I 5. juni 20 I 0,
legges en felles strategi for utviklingen av landsdelen inklusiv kultursektoren. Her løftes
kulturarven frem som et viktig element for å styrke livskvaliteten for alle som bor i regionen
samt for turister og potensielle tilflyttere.

Stavangerdomkapittels protokoll I57 1-I 630.
Foto: Statsarkivet i Kristiansond

Aktiviteter knyLtet til de kulturhistoriske arkiver
må ses som et sentralt elementiå løfte regionens
kulturarv fremitråd med regionplanen. Derfor er
det nødvendig å definere de satsingsområder og
prioriteringer hvor fylkeskommunen kan være med på
å styrke sektoren.

Med dette dokumentet ønsker fylkeskommunen
å supplere regionplanen ved å definere hva
som skal være fylkeskommunens rolle innenfor
arkivsektoren i perioden 2012-2020. Planen skal
samtidig ses i sammenheng med strategiplanen for
museumssektoren som gjelder for samme periode.
Det primære budskap i denne planen er at
arkivsektoren i særlig grad trenger en innsats
overfor privatarkivene i regionen. Mens de offentlige
arkiver er sikret gjennom det offentlige lowerket,
faller privatarkivene utenfor den formelt regulerte
virksomheten i sektoren. Her trengs en sterk aktør til
å sikre en ansvarlig forvaltning.

1 forlengelse av denne utfordringen bør målet for
Vest-Agder fylkeskommunes engasjement i sektoren
være atVest-Agder innen for planperioden skal ha en
ansvarlig arkivsektor preget av en helhetlig forvaltning
med balanse i fordelingen av offentlige og private
arkiver og den geografiske spredningen. For å nå
dette målet børVest-Agder fylkeskommune garantere
bevaringen av viktige private arkiverilandsdelen som
dokumenterer samfunnsutviklingen innenfor privat
næringsvirksomhet, samt de frivillige organisasjonene.
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2 Kartlegging av status

2.1 . Arkivinstitusjonene

Interkommunalt Arkiv iVest-Agder (IKAVA)

Kommunale og fylkeskommunale arkiver blir ivaretatt
av samarbeidsordningen IKAVA. IKAVA, som eles av
Vest-Agders 15 primærkommuner ogVest-Agder
fylkeskommune, ble opprettet i 1990 og organisert
som et interkommunalt selskap fra 2003. IKAVA
skal arbeide for at medeiernes arkivmateriale blir
tatt vare på og gjort tilgjengelig for offentlig bruk,
forskning og andre administrative og kulturelle
formål. Fylkeskommunen sitter i representantskapet
som velger styret på fem personer med ansvaret
for den daglige driften. Styret inngår avtaler med
hver medeier om karakteren av det arkivarbeid
som ønsket utført. Prioriteringene forVest-Agder
fylkeskommune sin del gjøres av informasjon- og
serviceenheten ved fylkesrådmannens stab, og gjelder
primært det interne arkivbehov knyttet til den daglige
driften. Disse prioriteringene ligger utenfor denne
planens handlingsrom.

Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand, som er en del av
det statlige Arkivverket, ble opprettet i 1934.
Institusjonens tre hovedvirksomhetsområder er
tilsyn, oppbevaring og publikumsservice knyttet til
arkivforholdene ved den offentlige lokale og regionale
forvaltningen i Agder-fylkene. Statsarkivet er lokalisert
i Statsarkivbygningen i Kristiansand på Presteheia.
Tomt og nåværende bygning eies i dag av Statsbygg.

0

Øvrige institusjoner; lag og foreninger

Vest-Agder-museet har ingen samarbeidsavtaler
med fylkeskommunen i forhold til arkivarbeidet.
Etter konsolideringen av Vest-Agder-museet i 2005
overtok det nye museet ansvaret fra fylkeskommunen
for tildeling av prosjektstøtte til de lokale museer
og samlinger i regionen som ikke er en del av
konsolideringen. Siden 2005 har fylkeskommunen ikke
hatt noen formelle tiltak eller samarbeidsavtaler rettet
spesifikt mot arkivfunksjoner med frivillige lag og
foreninger Eneste unntak er Agder folkemusikkarkiv
som ble opprettet i 1998 som felles institusjon for
Aust- ogVest-Agder fylkeskommune med base i
Setesdalsmuseet i Valle kommune.Arkivet omfatter
både folkemusikk og folkedans i Agder

2.2. Status for arkivsektoren

Forvaltningen av de offentlige og private arkiver har
et klart skille. Når det gjelder de offentlige arkiver i
Vest-Agder så er en forsvarlig håndtering av disse
sikret gjennom lovverk (jfr. Arkivloven med forskrifter
gjeldende fra 1.1.1999). Lovverket regulerer blant
annet hovedvirksomheten for de to offentlige
institusjonene som utgjør den regionale arkivsektoren,
Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt Arkiv i
Vest-Agder (heretter IKAVA).



Med privatarkiver menes arkivmateriale fra privat
virksomhet - bedrifter organisasjoner og foreninger,
institusjoner, enkeltpersoner og ulike typer samlinger
Privatarkiver finnes bl.a. hos de forskjellige museene
i regionen som ivaretar en begrenset arkivfunksjon
for gjenstander som faller innenfor deres respektive
fagområder Den øvrige del finnes i regi av private
aktører som for eksempel regionens historielag som
driver mange av de ubemannede museene. Bedrifter
og enkeltpersoner regnes også til denne delen.
Felles for museer, frivillige lag og foreninger bedrifter
og enkeltpersoner er at arkiwirksomheten deres
er basert på frivillige avtaler De private arkivene
eripraksis ikke omfattet av arkivlovgivningen og
er ikke underlagt avleveringsplikt (slik de offentlige
arkivene er). En privat arkivskaper eller -eier kan
fritt kassere eller makulere sine arkiver etter eget
forgodtbefinnende, og publikum som ønsker å bruke
et bestemt privat arkivmateriale har ingen sikre
holdepunkter for hvor dette oppbevares eller om det
i det hele tatt eksisterer.

Det betyr at mens offentlige arkivområder er
dekket inn via lovgivning og aktiviteten til de
etablerte institusjoner, er det ingenting som sikrer en
systematisk dekning av private arkiver Resultatet er en
skjev fordeling av de historiske kildene som vil være
tilgjengelige for ettertidas behov. Offentlig virksomhet
vil være godt dokumentert, mens dokumentasjon om
privat virksomhet vil være underrepresentert.

2.3.Tidligere tiltak overror privatarkiv

Det har vært gjort flere tiltak for å rette på denne
ubalansen i arkivsektoren, som medfører at de private
arkiver ikke blir forsvarlig dekket inn av eksisterende
institusjoner

Mens eierne av IKAVA hittil ikke har valgt å inkludere
privatarkiv blant selskapets arbeidsoppgaver, har
Statsarkivet i Kristiansand en lengre historie med å ta
imot privat arkivmateriale.

Helt siden 1935 har Statsarkivet i Kristiansand tatt
imot privat arkivmateriale til oppbevaring, basert
på frivillige avtaler med eierne av arkivene om
avlevering eller deponering.Ved en stadig voksende
privatarkivsamling er Statsarkivet etter hvert blitt en
helt dominerende aktør på privatarkivfeltet i fylket.
Som en naturlig konsekvens av dette ble Statsarkivet
i Kristiansand i 2005 formelt utpekt av Riksarkivaren
som koordinerende instans for privatarkivarbeideti
Vest-Agder

Samme år ble det på initiativ fra ABM-utvikling
gjennomført en kartlegging av arkiver iVest-Agder
Rapporten viste at mottak og oppbevaring av
privat arkivmateriale er preget av små ressurser
og manglende rutiner med unntak av Statsarkivet i
Kristiansand. Det er ikke vanlig å inngå klare avtaler
med arkiveier om materialets oppbevaring og bruk,
og bare sjelden blir materialet skikkelig ordnet og
katalogisert etter mottak. Mye av arkivmaterialet er
stuet bort i midlertidig emballasje, og i praksis er mye
av materialet helt utilgjengelig for bruk av et større
publikum.Ved de fleste institusjonene som var med i
undersøkelsen er det et stort behov for veiledningi
arkivarbeid og praktisk hjelp til å skape systemer og
rutiner for mottak, oppbevaring og tilgjengeliggjøring.
I tall viste kartleggingen at det finnes ca. 300 hm
privatarkiver i over 30 bevaringsinstitusjoner i
regionen (kommunemagasiner museer, biblioteker og
historielag/ lokalhistorisk samling). I tillegg oppbevarer
Statsarkivet ca. 1500 hm privat arkivmateriale.
Statsarkivet i Kristiansand spiller dermed en spesiell
rolle i forvaltningen av privatarkiver i fylket.

Arkivkartleggingen førte til at Hovedutvalget for
næring, samferdsel og miljø (NSM-utvalget) iVest-
Agder fylkeskommune den 29. mars 2006 inngikk
en samarbeidsavtale med Statsarkivet i Kristiansand
om privatarkiv Vest-Agder Denne saken ble fulgt
opp den 19. desember 2007 ved at NSM-utvalget
vedtok å inngå et treårig prosjekt (2009-20 I 2)
med Statsarkivet i Kristiansand ogVest-Agder
fylkeskommune med den målsettingen å sikre, bevare
og formidle de private arkivene som faller utenfor alle
ordninger



I prosjektperioden bevilger fylkeskommunen
midler til en 50 % stilling til ovennevnte arbeid hos
Statsarkivet. Statsarkivet i Kristiansand ble valgt som
samarbeidspartner ut ifra den lange kompetansen og
erfaring institusjonen hadde på dette feltet. Dessuten
er institusjonen utpekt av Riksantikvaren som
ansvarsinstitusjon i Vest-Agder for privatarkivarbeidet.
I tillegg ble det vedtatt å inngå en avtale mellom Vest-
Agder fylkeskommune og Statsarkivet i Kristiansand
om å utvide depotordningen for privatarkiv iVest-
Agder Museene kan også være depotsentraler for
privatarkiv etter nærmere avtale med Statsarkivet
Kristiansand.

2.4. Hovedutfordringene i dag

Utfordringene for arkivsektoren faller i dag innenfor
følgende tre hovedområder:

Privatarkiver

Hovedutfordringene i dag knytter seg til ivaretakelsen
av regionens privatarkiver. I den forbindelse er det
først og fremst situasjonen til den største aktøren
på feltet, dvs. Statsarkivet i Kristiansand, som er
avgjørende for den fremtidige utviklingen, men også
de frivillige historielag har en viktig rolle.

Statsarkivet i Kristiansand har frem til i dag hatt en
grad av involvering i privatarkivene i regionen. Men
for utelukkende egne ressurser er institusjonen
likevel ikke i stand til å ivareta privatarkivene i hele
fylket på en tilfredsstillende måte. Det vises bl.a.ved
at privatarkivene ved Statsarkivet i Kristiansand i all
hovedsak kommer fra Kristiansandsområdet og i langt
mindre grad fra de vestlige delene avVest-Agder
Dette betyr at i Vest-Agder står verdifulle deler av vår
kulturarv i fare for å gå tapt for alltid dersom det ikke
skjer en snarlig opptrapping av arbeidet med bevaring
av privatarkiver. De konkrete hovedutfordringene

dreier seg om å få ordnet, katalogisert og
tilgjengeliggjort det nylig kartlagte materialet som
oppbevares ved lokale bevaringsinstitusjoner.
I tillegg haster det med å komme i gang med
en mer systematisk kartlegging og innsamling av
bevaringsverdige privatarkiver som ellers måtte finnes,
først og fremst bedrifts- og næringsarkiver i fylket
utenfor Kristiansand og nærmeste omegn.

Den frivHlige sektor

Museumsreformen har også hatt konsekvenser for
arkivsektoren i og med at de to sektorene forholder
seg til samme del av den frivillige sektoren. Fra
juni 2005 overtok det konsoliderteVest-Agder-
museet ansvaret fra fylkeskommunen for utdeling
av prosjektmidler til de ubemannede museene som
drives av frivillige historielag. I dag ser vi at noe av
arkiwirksomheten hos de ubemannede museene
faller utenfor ansvarsområdet til Vest-Agder-museet
og dermed står uten midler til drift og utvikling.
Denne utfordringen må ses i sammenheng med
situasjonen innenfor privatarkiver ettersom en del av
disse finnes i regi av de ubemannede museene.

Bygningsmassen

En annen utfordring knyl-ter seg til bygningsmassen til
Statsarkivet i Kristiansand, hvor IKAVA også leier seg
inn. Begge institusjoner har behov for mer plass til sin
virksomhet. I forhold til etableringen av tilbygg er det
en utfordring for Kultur og Kirkedepartementet som
må stille midler til rådighet for et tilbygg, ettersom
det er Statsbygg som er eier av tomt og bygning.
Fylkeskommunen har i et møte i NSM-utvalget
23.09.2009 vedtatt å stille seg positivt til dette
prosjektet og anmodet departementet om å bevilge
midler til bygget under forutsetning av at bevilgningen
ikke går på bekostning av andre regionale kulturbygg i
Vest-Agder
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3 Rammer for utvikling

3. I. Stathge føringer

Arkiwerket er forvalter av Arkivloven (LOV 1992-
12-04 nr 126: Lov om arkiv), som regulerer
hovedvirksomheten til Statsarkivet i Kristiansand og
IKAVA og sikrer en forsvarlig håndtering av offentlige
arkiver

Fra 2003 til 2011 var ABM-utvikling — Statens senter
for arkiv, bibliotek og museum forvaltningsorganet
på nasjonalt nivå som arkivinstitusjonene sorterte
under ABM-utvikling ble opprettet I. januar 2003 på
bakgrunn av St.meld. nr. 22 (I 999-2000)  Kjelder til
kunnskap og opplevning (abm-meldingen) som et felles
faglig administrativt samordnings- og utviklingsorgan
for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Pr I . januar
2011 ble organet lagt ned og oppgavene som berørte
arkivsektoren overført til Norsk kulturråd.

ABM-meldingen oppsummeres i St.meld 48 (2002-
2003) -  Kulturpolitikk fram mot 20 14. Her nevnes
følgende felter som ble særlige innsatsområder i
arkivsektoren i etterkant av ABM-meldingen:

I. Generelt kapasitetsoppbygging innenfor
Arkiwerket

2. Videre oppbygging av interkommunale arkiv
og depotinstitusjoner

3. Situasjonsrapport over lokalhistorisk aktivitet
i lokalsamfunn sammen med en støtteordning
for vern og formidling av privatarkiv.

Hvor pkt. 1 og 2 forholder seg til de offentlige
institusjoner og ivaretakelsen av offentlige arkiver
omhandler pkt. 3. forholdene for privatarkiver.
Iforbindelse med punktet står det at

"som ein utviklingsstrategipåarkivområdet må det i
større grad enn hittil  siktast mot å bevara og formidla

14

eit  breiare spekter av arkiv, for å leggja til  rette for
heilskapleg dokumentasjon ov samfunnsutviklinga,
dvs, at ein må  få  ein betre bolonse mellom statlege,
kommunale og private arkiv, og at offentleg og privat
sektor vert sett  meir i samanheng".
(St.meld. nr 48 - Kulturpolitikk fram mot 20 I 4.)

Denne ambisjonen konkretiseres etterfølgende
nedenstående tiltak:

• ABM-utvikling gis ansvaret for utarbeidelse
av en statusrapport over bevarings- og
formidlingssituasjonen for lokalt og regionalt
kildemateriale.

• Ønske om en opprettelse av en statlig
støtteordning innenfor privatarkiv forvaltet
av ABM-utvikling, oppdelt i en støtte til arbeidet
med bevaring, ordning og katalogisering og en
til formidlingstiltak.

• Fylkeskommunen utpekes som koordinerende
organ for utvikling av regionale bevaringsplaner

• Frem mot 2014 er det ønsket å ha et
arkivlandskap bygget opp omkring sterke
regionale arkivinstitusjoner med ansvar for
bevaring og formidling av arkiv fra både kommunal
og privat sektor De regionale statsarkivene nevnes
som mulige sentre.

IVest-Agder ble ovenstående tiltak fullt opp gjennom
Arkivkartleggingen iVest-Agder 2005 initiert av
ABM-utvikling, Riksarkivarens oppnevnelse i samme
år av Statsarkivet i Kristiansand som koordinerende
instans for privatarkiv iVest-Agder Hittil siste tiltak
er samarbeidsavtalen om privatarkiv (2009-2012)
mellom Statsarkivet i Kristiansand ogVest-Agder
fylkeskommune.



3.2. Regionp

I  Regionplan Agder 2020, vedtatt av fylkestingene
Aust-Agder og Vest-Agder I 5. juni 20 I 0, legges

en felles strategi for utviklingen av landsdelen
inklusiv kultursektoren. Et delmal er utvikling av
en helhetlig kulturstrategi. Arkivplanen må ses
som et element i utviklingen av denne. Dessuten
løftes kulturarven frem som viktig element for å
styrke livskvaliteten for alle som bor i regionen
samt for turister og potensielle tilflyttere. Parallelt
fremheves en styrking av den frivillige sektor som
sentralt i demokratiseringen av samfunnet. En særlig
utfordring knytter seg til tendensen hvor ad hoc-
basert frivillighet erstatter den den tradisjonelle
organisasjonsform med lojale medlemmer Det betyr
at behovet for å profesjonalisere og effektivisere
organisasjonene er til stede.

an Agder 2020

Trafikkuhell i Kristiansand I  6. september  I 94 I .
Foto: Statsarkivet i Kristiansand

Utsnitt av kart med kompass.
Foto: Statsarkivet i Kristiansand



4 Strategier og prioriteringer

4.1. Rolle, mål og strategi for sektoren

Hovedutfordringen for arkivsektoren knytter seg
til privatarkivenInevnte stortingsmelding løftes
privatarkiver frem som et særlig prioritert område
men uten at det gis klare føringer for hvor det
forvaltningsmessige ansvaret bør ligge på et regionalt
nivå.IVest-Agder har fylkeskommunen tidligere valgt
å ta denne rolle gjennom sikring av økonomiske
midler til relevante tiltak. På bakgrunn av den tidligere
innsatsen overfor privatarkiver har fylkeskommunens
rolle vært:

• å sikre en helhetlig forvaltning.

• å bidra der hvor ingen andre aktører har en
klar og tydelig rolle.

Fylkeskommunen bør fortsette å innta denne rollen
sektoren, da det ellers vil få negative konsekvenser

særskilt for å ta vare på privatarkivene. Ettersom
disse utgjør viktige kilder til forståelsen av vår felles
fortid vil en slik rolle samtidig være i tråd med målene
til  Regionplan Agder 2020  om å styrke regionens
kulturarv. Hva angår de frivillige foreningene bør
utfordringene til disse dels ses i lyset av regionplanens
ønske om bedre rammevilkår for denne del av
sek-toren samtidig som det også må ses som et
element i innsatsen overfor privatarkiven
I lyset av dette bør fylkeskommunens mål og strategi
for sitt fortsatte engasjement i sektoren være
følgende:

Mål:
Vest-Agder skal ha en ansvarlig arkivsektor
preget av en helhetlig forvaltning med balanse
fordelingen av offentlige og private arkiver og

den geografiske spredningen.

•

Strategi:
Vest-Agder fylkeskommune skal garantere
bevaringen av viktige private arkiver i landsdelen som
dokumenterer samfunnsutviklingen innenfor privat
næringsvirksomhet, samt de frivillige organisasjonene.

4.2.Tiltak overfor privatarkiv

For å sikre dette bør nedenstående tiltak prioriteres
årene som kommer:

• Fylkeskommunen bør følge opp den treårige
samarbeidsavtalen med Statsarkivet i Kristiansand
om privatarkiv.I tillegg bør denne stillingen utvides
til en 100 % stilling. Den utvidede stillingsprosenten
bør brukes til å kartlegge det private
arkivmaterialet Vest-Agder Særlig viktig er det
å prioritere bedrifts- og næringsarkiv i vestre del
av fylket.

• Vest-Agder fylkeskommune skal vurdere
å opprette en budsjettpost med tiltaksmidler
som kan deles ut etter søknad. Posten skal være
åpen for det frivillige arbeidet innenfor
arkivområdet.

4.3. Økonomiske konse<venser

• Utvidelsen av stillingsressursene vil bety en økning
budsjettet på ca. kr 500 000,- i forhold til

201I-nivået.Tilskuddet må følge den øvrige
lønnsutvikling.

• Budsjettposten med tiltaksmidler bør settes til
kr. 50 000,- i en prøveperiode på tre år, etterfulgt
av en evaluering av ordningen.

 

I I I

Hovedmål Vest-Agder skal ha en ansvarlig arkivsektor preget av en helhetlig forvaltning med balanse
i fordelingen av offentlige og private arkiver og den geografiske spredningen.

Strategi Å garantere bevaringen av viktige private arkiver i landsdelen som dokumenterer samfunns-
utviklingen innenfor privat næringsvirksomhet, samt de frivillige organisasjonene.

Tiltak A Oppfølgning og utvidelse av samarbeidsavtalen med Statsarkivet i Kristiansand om privatarkiv.

Tiltak B Opprettelse av budsjettpost med tiltaksmidler for det frivillige arbeid innenfor arkivområdet.



5 Noter

1 Vest-Agder fylkeskommune har fra 2005-2010 hatt årlige samarbeldsavtaler med Statsarkivet om
papirkonservering på kunstsamlingene til Sørlandets Kunstmuseum ogWenneslandssamlingen, samt
den gamle boksamlingen til Kristiansand katedralskole Gimle. Fra 2011 videreføres dette arbeid av
Sørlandets Kunstmuseum. Forholdene på konserveringsfeltet er mer utdypende omtalt i strategiplanen
for museumssektoren,


