
Hovedtema:

”Det er blitt hevdet at dersom ikke depotinstitusjonene er aktivt med på å 
legge premissene for forvaltningens arkivdanning, blir det ingen arkiver å 
bevare. Dette synet preger dagens arkivmiljø og legger føringer for hvordan 
depotinstitusjonene gjør sine prioriteringer. Men må det nødvendigvis være 
slik? Noen vil til og med hevde at sammenblandingen av bevarings- og 
arkivdanningshensyn lett vil gå på bekostning av førstnevnte, og kanskje 
mer alvorlig, redusere arkivenes kildeverdi.

Hvordan bør så rollefordelingen mellom depotinstitusjonene og 
forvaltningen være? Og hvordan har synet på denne rollefordelingen endret 
seg over tid? Hvor langt skal depotinstitusjonene gå inn i forvaltningens 
arkivdanning, og hvilke konsekvenser har i så fall de ulike valgene som tas?”

Primær- og sekundær arkivbruk –
bør den siste legge premisser for den første?

Torkel Thime, førstearkivar ved Arkivverket.



Nasjonalt Fuktseminar arrangeres i Oslo 23. mars 2017

– I år setter vi skader forårsaket av tøft uteklima på dagsorden, sier Sverre 
Holøs fra SINTEF Byggforsk, som sitter i programkomitéen.

– Erfaring viser at det stadig vekk dukker opp konstruksjoner og løsninger 
som verken tåler gårsdagens eller dagens klima, og da er det liten grunn til å 
tro at disse vil stå seg mot det vi går i møte, sier Holøs.

– En rekke nye norske bygninger tåler rett og slett ikke å stå ute, sier Jenssen 
fra rådgivningsselskapet Mycoteam.

– Det er utfordrende nok å bevare eldre verneverdige bygninger. 
Klimaendringer og moderne konstruksjoner som ikke holder mål, vil gjøre 
framtidens bygningsvern enda mer utfordrende. Bygningsvern ville vært mye 
enklere og rimeligere dersom utbyggere valgte materialer og konstruksjoner 
som tok hensyn til bevaringsaspektet. Vi ønsker derfor å innta en ledende 
rolle i utformingen av nye byggtekniske forskrifter. Vi vil herunder også bidra 
til å forbedre og effektivisere selve byggeprosessene, sier riksantikvar Jørn 
Holme.



Riksarkivarens strategi

• bidra til effektivisering av forvaltningen
• bidra til å utvikle gode retningslinjer som innfrir 

forventningene fra forvaltingen
• gi tilsyn, råd og veiledning tilpasset moderne arkivdanning
• utvikle eArkiv som nasjonal standard for 

dokumentasjonsforvaltning, overføring, bevaring og 
tilgjengeliggjøring av digitalt materiale

• utvikle og tilpasse relevante lover og forskrifter
• utarbeide egnede standarder
• bidra til at arkivskaper har gode verktøy
• veilede og rådgi i arkivskapning



• Må bevaringsarbeidet også omfatte arkivdanningen?
• En ubrutt linje fra Steinnes til Bolstad?

• Noark-satsingen:
Etterslep på flere tusen Noark-systemer som det etter 
dagens metodikk vil koste til sammen 3,6 milliarder kroner 
å ta imot til depot (1,6 på statlig sektor - eks. fagsystemer 
og 2 milliarder i kommunene)
Ca. 200.000 NOK per system



Klassisk arkivteori:

• Arkiv er et resultat av og speiler arkivskaperens
operasjonelle behov

• Arkiver skal ikke endres etter avsluttet arkivdanning
• Primær- og sekundærverdi – to ulike

ansvarsområder
• Sekundærverdi er underordnet primærverdi
• Bevaringsvurdering representerer et dilemma
• “up front intervention”



Terry Cook:

No reliable record will even survive to be available to 
the archivist to preserve in the traditional way unless 
the archivist intervenes in the active life of the record, 
sometimes before it is even created. 



Trond Sirevåg:

• Noark-satsingen et forsøk på å påvirke
arkivdanningen på systemnivå – før arkivene ble
skapt.

• Håndterte bevaring i dybden, men ikke i bredden.
• Små bevaringsgevinster
• Kritisk for privatarkiv
• Systembevaring i stedet for bevaringsobjekter
• Forenkling og differensiering (Fjellinjen AS)
• Forhåndsdefinert rapport/spørring









Overordnet informasjon om arkivskaper og arkivversjon:
*****************************************************
Arkivskaper: Sentralskattekontoret for utenlandssaker
Systemnavn: SFUFILER - Egenutviklede fagsystemer.
Uttrekksmetode: Komplette registre pr. 04.01.2001
Startdato for uttrekket:01.01.1984
Sluttdato for uttrekket:04.01.2001
Merknader: "Inneværende år"=2001 mht. skattemantall etc.

Avleveringen omfatter følgende CD-R:
***********************************
ARKIV1 Metadata, dokumentasjon, systemets tabeller

Ansvarlig for avleveringen:
**************************
Ansvarlig: Ståle Handeland, arkivleder
Kontakt tlf.: 51 96 95 16
Kontakt e-post: stale.handeland@skatteetaten.no
Dato for avlevering: 2001-01-05





Katalog- og filstruktur ARKIV1:
*******************************
INFO.TXT Overordnet informasjon om

avleveringen
/ARKIV1/INNHOLD.TXT Filoversikt
/ARKIV1/METADATA.XML Struktur- og innholdsbeskrivelse av

tabell- uttrekkene.
/ARKIV1/hmrpdre.dat Uttrekk fra tabellen HMRPDRE

historikk Maritimt personregister
/ARKIV1/mafartr.dat Uttrekk fra tabellen MAFARTR

fartøyregister
/ARKIV1/mamrkre.dat Uttrekk fra tabellen MAMRKRE

maritimt merknadsregister (A/P)
/ARKIV1/marafre.dat Uttrekk fra tabellen MARAFRE

maritimt arbeidsforholdsregister
/ARKIV1/maranre.dat Uttrekk fra tabellen MARANRE

ligningsansettelser - sjø fra inntektsåret 1989.
/ARKIV1/mareder.dat Uttrekk fra tabellen MAREDER

rederopplysninger - sjø
/ARKIV1/marpdre.dat Uttrekk fra tabellen MARPDRE

maritimt personregister





KONTORETS VIRKSOMHET

Oljeskattekontoret ble opprettet 20.10.1978 i Prinsensvei 1 i Sandnes som en
oljebeskatningsavdeling av Skattedirektoratet. 
Avdelingen fikk ti stillinger og et lokale på 300 m2.

Kontorets oppgaver var:
*   registrering av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere på

kontinentalsokkelen og i oljerelatert virksomhet på land
*   koordinering av kontrollvirksomheten
*   bistand/service til lokale ligningsmyndigheter

I 1980 ble vi en avdeling av Oljeskattekontoret i Oslo.

Ligning på den norske kontinentalsokkelen

Fra og med inntektsåret 1980 ble all sokkelaktivitet lignet av
Oljeskattekontoret i Sandnes.
Vi fikk egen kemner (skatteoppkrever) underlagt Stavanger kemnerkontor og eget
kommunenummer - 2312.

Kontrollvirksomhet



Esso Norge AS










