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INNLEDNING
Denne veiledningen er utarbeidet for å gi retningslinjer og hjelp i arbeidet med å etablere
gode og ryddige arkivforhold så vel i store arkivenheter som i mindre enheter.
Begrepet arkivleder vil være knyttet til større avdelinger med en egen arkivfunksjon.
I mindre enheter vil dette ansvaret være knyttet opp mot kirkeverge eller daglig leder.

Kirkearkivar

Vi har i denne sammenheng innført begrepet kirkearkivar i avdelinger med en egen
arkivleder.

Elektroniske system

Elektronisk saksbehandling med elektronisk journal, elektronisk lagring av dokumenter,
inngående skanning av dokumenter er på full fart inn også i kirkelige organ. De nye
bevarings- og kassasjonsreglene for elektronisk arkivmateriale legger nettopp til rette for
elektronisk sak/arkiv. Reglene krever imidlertid at saksbehandlingssystemene skal ha
Riksarkivarens NOARK – godkjenning.

Noen begreper

I dette dokumentet er det brukt noen begreper som skal gis en nærmere forklaring.
 Offentlig organ – Riksarkivaren har definert kirkelig organ som offentlig organ. Dette
innebærer blant annet at kirkelige organer er omfattet av forvaltningsloven og
offentlighetsloven. Se for øvrig Kirkeloven § 38.
 Organ er å forstå som; kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest eller prost. Hvert
organ skal ha sitt arkiv, det vil si at kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og
prost skal ha sitt eget atskilte arkiv, selv om en velger å samarbeide om å løse de
praktiske arkivoppgaver.
 Kirkearkivar – stilling som er tillagt funksjoner spesielt knyttet til arkivarbeidet, kan
være del av en annen stilling, sekretær eller saksbehandler.
 Kontekst – i arkivmessig sammenheng betyr det at dokumentene plasseres i sin rette
sammenheng, slik at man har det nødvendige grunnlag for en riktig forståelse av
innholdet.
 Proveniensprinsippet – arkivmaterialets opphav, altså hvem som er arkivskaperen.
 Akkvisisjon - anskaffelsespolitikk og samlingsutvikling i arkivsammenheng.
 Aksesjoner – tilvekst – tilkomst til arkivet.
 Autensitet – at et dokument er hva det gir seg ut for å være, for eksempel at
avsenders identitet er riktig.
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Hvordan få gjennomført arkivtiltak?
Det er mange som hevder det er vanskelig å få gjennomslag for viktige arkivtiltak i egen
administrasjon.
Det er helt klart et behov for å høyne holdningene til arkivarbeidet mange steder. Ofte er det
manglende forståelse for arkivarbeidet. Hva gjør vi hvis det er manglende motivasjon for
gode arkivrutiner. Syter og klager over at ingen forstår oss? Eller tar vi fatt på oppgavene
med optimisme og gjør noe? Har man konkrete resultater og prosjekter å vise til er det
lettere å argumentere for ressurser til arkivarbeidet.
Sammen med IT-ansvarlig er organets arkivansvarlige (kirkearkivaren) hoved-personer når
det gjelder å få til en velfungerende, rasjonell og forskriftsmessig arkivdanning.
Sikkerhetsrutiner og arkivrutiner går hånd i hånd og overlapper hverandre. Det anbefales å
bruke den kompetanse og støtte IT-folkene kan gi. De har ofte stor forståelse for
nødvendigheten av bevaring av informasjon og behovet for standardisering. Gå sammen om
å få til nødvendig og forskriftsmessig periodisering, og for å få utarbeidet interne regler for
bruk av IT i saksbehandling og arkivforvaltning.
Det anbefales at det lages en "virksomhetsplan" over hvilke oppgaver som skal løses i løpet
av året innenfor arkivområdet, og denne legges fram for ledelsen. Andre tiltak som gjør
arkivarbeidet synlig bør også vurderes. Organets arkivforvaltning bør ses på som en helhet,
og en bør sørge for at arkivet er i overensstemmelse med gjeldene arkivbestemmelser og
standarder. Det kan være nyttig å hente informasjon om hvordan liknende problem er løst i
nabofellesråd og i kommunen.
Ta gjerne kontakt med KA (brev/tlf./e-post) for rådgivning, opplæring, tilrettelegging og
oppfølging. KA kan også kontaktes for tilbakemeldinger på lokale planer mv. og annen
praktisk veiledning i arkivsaker.
God og saklig argumentasjon og en balansert framstilling av problemene bidrar ofte til
løsninger. Vær realistisk og ta en ting om gangen. Tenk langsiktig, lag planer for
utviklingsarbeidet og diskuter arkiv og arkivforvaltningen med jevne mellomrom for å holde
saken varm.
Lykke til med arkivarbeidet.
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AKTUELLE ARKIVBESTEMMELSER
Veiledningsmateriell
Som veiledning til en del bestemmelser nedenfor henvises det til ARKIVHÅNDBOKEN som er
utgitt av Riksarkivaren september 2000.

Arkivloven og arkivforskriften
Både i § 6 i arkivloven og i § 1-1 i arkivforskriften beskrives arkivansvaret i offentlige organer.

§ 6 i arkivloven:
Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er
tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.

§ 1-1 i arkivforskriften:
Offentlege organ pliktar å halde arkiv i samsvar med føresegnene i forskrifta her. Som
offentleg organ blir rekna statleg,(kyrkjeleg*), fylkeskommunal eller kommunal institusjon
eller eining, jf arkivlova § 2. Det overordna ansvaret for arkivarbeidet i eit offentleg organ
tilligg den øvste leiinga i organet.( I kyrkjeleg fellesråd, sokneråd, sokneprest og prost er
arkivansvaret ein del av det overordna administrative ansvaret som er tillagt kyrkjevergen,
dagleg leiar, sokneprest eller prost.*)
Eit offentleg organ har ansvaret for at underliggjande organ får nødvendige rettleiingar, råd
og instruksar for arkivarbeidet i samsvar med føresegner gitt i eller i medhald av arkivlova.
Organet har det overordna arkivansvaret for offentlege utval som organet har nedsett.
Arkivansvaret etter dei enkelte føresegnene i forskrifta her er knytte til organet, ikkje den
enkelte tenestemann, med mindre anna er særskilt fastsatt.
* Vår tilføyelse
Dette innebærer at det er den øverste ledelse som står ansvarlig for at arkivarbeidet blir
utført i tråd med de lover og regler som gjelder for offentlige arkiv, dvs. arkivloven og andre
lover som vedrører arkiv samt forskrifter til disse lovene.
Oppgaver tilknyttet arkivet kan delegeres, også overordnete funksjoner og kontrolloppgaver,
men ansvaret som sådant kan ikke delegeres. Kirkevergen eller daglig leder, sokneprest eller
prost må alltid forsikre seg om at arkivarbeidet holder mål, og det er kirkevergen, daglig
leder eller sokneprest og prost som står ansvarlig utad på organets vegne, blant annet i
forhold til Riksarkivaren som tilsynsmyndighet.
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Kirkelige organ er små enheter sammenliknet med stat og kommune, vi må derfor finne
praktiske tilnærmelser til lov og forskrift. I arkivsammenheng er det derfor viktig å finne
samarbeidsmodeller mellom fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost der hvor
forholdene ligger til rette for det. Det er ingen ting i veien for at alle disse organene kan ha
en felles arkivleder – kirkearkivar. Men organene må ha hver sin arkivenhet.
I følge ARKIVHÅNDBOKEN vil det overordnete ansvar omfatte de oppgaver som er nødvendig
for å oppfylle kravene, og følgende vil stå sentralt:
 Å tilsette eller utnevne en arkivansvarlig som har det operative (daglige) ansvar for
arkivarbeidet, og etablere en felles arkivtjeneste under dennes ledelse.
 Å sørge for tilstrekkelig bemanning til å utføre arkivarbeidet etter forutsetningene.
Dersom den arkivansvarlige også har andre oppgaver, må det sørges for at det settes
av tilstrekkelig tid til arkivarbeidet.
 Å stille tilfredsstillende lokaler og nødvendig utstyr til disposisjon for arkivtjenesten.
Lokaler og utstyr skal oppfylle de krav som er fastsatt i gjeldende regelverk.
 Å sørge for at arkivtjenesten har de nødvendige ressurser til å utføre arkivarbeidet
etter forutsetningene, blant annet midler til innkjøp av nødvendige varer og
tjenester.
 Å legge forholdene til rette for at arkivpersonalet holder en tilfredsstillende faglig
kompetanse, blant annet gjennom mulighet for kursdeltakelse og andre
opplæringstiltak.
 Å sørge for tilfredsstillende rapportering fra arkivtjenesten slik at denne kan oppfylle
sitt overordnete ansvar etter forutsetningene.

§ 2-1 i arkivforskriften:
Arkivarbeidet i eit offentleg organ skal som hovudregel utførast av ei eiga eining, ei
arkivteneste, under dagleg leiing av ein arkivansvarlig. Arkivtenesta skal vere felles for
organet. Dersom ikkje særlege omsyn tilseier noko anna, skal ho vere underlagd den
administrasjonseininga som har ansvaret for organets fellessaker.
Det operative arkivansvar, dvs. den daglige ledelse av arkivarbeidet i organet, skal etter
forskriften være plassert ett sted, hos en arkivansvarlig. Den arkivansvarlige skal være daglig
leder for arkivtjenesten som utfører arkivarbeidet i organets administrasjon. Arkivtjenesten
skal organiseres som en egen enhet og være felles for hele organet.
Videre beskriver arkivforskriften en rekke oppgaver og plikter lagt til arkivtjenesten - som
altså skal ledes av en arkivansvarlig - fra dokumentets tilblivelse til de ender i et arkivdepot. I
forskrift til arkivlova kap. 2 Arkivorganisering og arkivsystem og kap. 3 Arkivrutiner beskrives
oppgavene tillagt arkivtjenesten detaljert.
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Forskrift om offentlege arkiv kap 2 og kapitel 3.
Kapittel II. Arkivorganisering og arkivsystem
A. Organisering og ordning
§ 2-1. Organisering av arkivarbeidet
§ 2-2. Arkivplan
§ 2-3. Arkivnøkkel
§ 2-4. Arkivordning
§ 2-5. Oppstilling av arkivet
B. Journal og elektroniske arkivsystem
§ 2-6. Journalføring og anna registrering
§ 2-7. Opplysningar i journal- og arkivsystem
§ 2-8. Journalar på papir
§ 2-9. Elektronisk journalføring
§ 2-10. Kvalitetssikring av elektronisk journal og arkivsystem
C. Lagringsmedium
§ 2-11. Generelt
§ 2-12. Papirkvalitet
§ 2-13. Elektroniske saksdokument
§ 2-14. Anna elektronisk arkivmateriale
§ 2-15. Mikrofilm som arkivmedium
Kapittel III. Arkivrutinar
A. Behandling av post og saksdokument
§ 3-1. Mottak og opning av vanleg post
§ 3-2. Behandling av telefaks og elektronisk post
§ 3-3. Behandling av dokument på ulike medium
§ 3-4. Stempling av saksdokument
§ 3-5. Registrering og fordeling
§ 3-6. Behandling av dokument som tilhøyrer den same saka
§ 3-7. Oppfølging av saksbehandlinga
§ 3-8. Avskriving og arkivlegging
§ 3-9. Kopibok
§ 3-10. Interne utlån, intern informasjon
§ 3-11. Eksterne utlån
B. Periodisering av arkiv
§ 3-12. Journalperiodar
§ 3-13. Skarpt periodeskilje eller overlappingsperiode
§ 3-14. Bortsetjing av arkivmateriale
§ 3-15. Periodeinndeling i elektronisk journal og arkiv
§ 3-16. Framfinning i elektronisk journal og arkiv frå avslutta periodar
§ 3-17. Klargjering av elektronisk journal og arkiv for deponering i arkivdepot
C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring
§ 3-18. Definisjonar
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§ 3-19. Arkivavgrensing
§ 3-20. Bevaringspåbod
§ 3-21. Kassasjon
D. Overføring av arkiv
§ 3-22. Overføringsliste
§ 3-23. Behandling av overført arkiv
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HVA ER EN KIRKEARKIVAR?
En effektiv arkivtjeneste forutsetter at overordnet ansvar for utstyr, lokaler, arkivmateriale
og oppgaver er avklart.
En viktig del av arkivorganiseringen er å gjøre ansvaret for overordnete funksjoner og
løpende oppgaver entydig og spesifisert. Det vil si en fordeling av ansvar og oppgaver
mellom kirkeverge/dagligleder, kirkearkivar og den øvrige arkivtjeneste (arkivmedarbeidere).
I vanlig språkbruk er arkivleder synonymt med det arkivforskriften kaller arkivansvarlig og
slik benyttes det også i arkivhåndboken. En kan også bruke begrepet "kirkearkivar" om
arkivlederen i kirkelig sektor. I en slik stilling vil det som regel inngå en del oppgaver ut over
de rene arkivdanningsoppgavene. Slike oppgaver kan være sekretær og
saksbehandlingsoppgaver.
Stillingsbetegnelsen "Arkivleder" var tidligere mest brukt i statsforvaltningen. Det fantes
også en egen instruks for arkivledere i staten, og en del av ordlyden er brukt som grunnlag
for de aktuelle bestemmelsene i arkivforskriften.
Kirkearkivarens er leder for organets arkivtjeneste, som utfører arkivoppgavene, og leder de
arkivfaglige daglige gjøremål. Han/hun innehar en funksjon som øverste faglige ansvarlige
for arkivtjenesten i organet enten dette er en heltids- eller deltidsstilling.
Det løpende ansvaret for både arkivdanningen og arkivbevaringen kan legges til
kirkearkivaren, som da blir faglig overordnet alle de arkivansvarlige på de enkelte
tjenestesteder og virksomheter. Det faglige lederansvaret innebærer i utgangspunktet ikke
personallederansvar, men det kan være mulig at arkivlederoppgaven legges til en stilling
med personallederansvar. I enkelte tilfeller kan kirkearkivaren også være tillagt
systemansvar for elektroniske journaler og sak/arkivsystemer. Oppgaver, ansvar og
myndighet for en slik stilling vil således variere fra fellesråd til fellesråd.

Altså:

Det å være kirkearkivar betyr at man har en bestemt funksjon mer enn en
bestemt stilling. Denne funksjonen går ut på å være leder og faglig
ansvarlig for organets arkivtjeneste.
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KIRKEARKIVARENS ANSVAR OG OPPGAVER
Ansvar og fullmakter
Funksjonen som kirkearkivar er avgjørende for at arkivarbeidet skal bli utført
tilfredsstillende. Det er derfor viktig at kirkearkivaren får de fullmakter som er nødvendige,
og den oppfølging som er tillagt det overordnete arkivansvar. På tilsvarende måte kan det
forventes at den som er tillagt funksjonen som kirkearkivar utfører oppgaven med den
nøyaktighet og fokus som oppgaven forutsetter.
All delegering av ansvar skal skje skriftlig. Med ansvar må det følge med en viss myndighet.
Mange arkivfolk har ofte mye ansvar, men liten myndighet. Blir man utpekt til å fungere som
kirkearkivar og gitt dette ansvar, må det bli informert om det internt i organisasjonen. Dette
er kirkevergens/daglig leders oppgave.

KIRKEARKIVARENS OPPGAVER
Kirkearkivaren er delegert lederansvar for arkiv- og informasjonsforvaltningen i organet.
Kirkearkivaren leder arkivtjenesten i organet og har normalt bl.a. følgende oppgaver:
(I følge Arkivhåndboken vil følgende oppgaver være sentrale og bør normalt legges til
organets arkivleder)
 Utarbeidelse av planer for organets arkivarbeid i samarbeid med ledelsen, herunder
melde inn og begrunne arkivtjenestens behov for bemanning, lokaler, utstyr og
annet materiell samt eksterne tjenester.
 Iverksette planene på grunnlag av de vedtak som er fattet.
 Personalansvar for og ledelse av de ansatte i arkivtjenesten.
 Å sørge for tilstrekkelig faglig kompetanse i arkivtjenesten. Intern og ekstern kursing
og opplæring, jobbrotasjon og arbeidsfordeling.
 Å påse at arkivarbeidet, både de daglige og de periodiske oppgavene, blir utført i
tråd med gjeldende lov- og regelverk. Dels gjennom egeninnsats, dels gjennom
oppfølging av de ansatte i arkivtjenesten.
 Å holde oversikt over organets arkivmateriale, arkivorganisasjon, samt interne
instrukser og internt regelverk, jf. bestemmelsene om arkivplan.
 Jevnlig rapportering til kirkeverge/dagligleder, særlig om forhold som krever tiltak
for å bli i overensstemmelse med gjeldende regelverk.
 Arbeidsoppgaver for øvrig:
a) føre tilsyn med at postbehandling og arkivlegging skjer i samsvar med de reglene
som er fastsatt i arkivplanen
b) avleveringer til og betjene fjernarkivet
c) føre tilsyn med at gammelt og avsluttet arkiv i organet er forsvarlig oppbevart og
sikret
d) tilpasse arkivrutiner for personregister i samarbeid med de registeransvarlige
e) ta initiativ til nødvendig opplæring av arkivpersonalet
f) ta initiativ til oppdateringer/endringer i arkivplanen
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g) være leder for arkivforum i organet

Følgende forhold er viktig for et godt fungerende arkiv:
1. At arkivering skjer etter de forutsetninger som er lagt til grunn i arkivnøkkelen, at det
skjer en entydig arkivering av saker etter emne og logikk. Dette gjør gjenfinning av
saker enkelt. Arkivleder må gi rettledning og ha ansvaret for at alle som bruker
arkivet får tilstrekkelig opplæring.
2. Arkivet skal fungere hensiktmessig som informasjonsbase for saksbehandlerne dvs.
at post- og ekspedisjonsrutinene er klare og funksjonelle, tilrettelagt for
organisasjonen. Informasjon må være lett tilgjengelig for alle.
3. Arkivrutinene blir fulgt i hele organisasjonen, for eksempel at utlån av arkivmateriale
skjer kontrollert, at det sørges for regelmessig arkivperiodisering, bortsetting og
overføring til fjernarkiv/arkivdepot.
4. Arkiver med personopplysninger skal være spesielt godt sikret og det skal finnes
konsesjon for de personregistre man har i virksomheten.
5. Oppbevaringsforholdene skal være i overensstemmelse med de krav som er fastsatt i
lov og forskrift
For å få til en forbedring av arkivrutinene og opprydding i arkivet er det viktig at følgende
forhold er på plass:
1. Delegering av arkivansvar og myndighet skjer skriftlig fra ledelse til arkivpersonale. En får
da spesifisert hva som er delegert og hvilke arbeidsoppgaver kirkearkivaren har ansvar
for. Slik delegering av myndighet skal fremgå av arkivplanen.
2. Det lages en liste over arbeidsoppgaver som hører med til arkivet, slik at en får en skriftlig
ansvars- og oppgavefordeling.
3. Forslag til endringer/tiltak legges fram skriftlig i en punktvis oversikt, gjerne med oversikt
over kostnader hvis det må gjøre innkjøp eller frikjøp av personale.

Andre aktuelle oppgaver:
En stadig aktuell oppgave er ansvar knyttet til elektronisk produsert og lagret arkivmateriale,
slik som e-post og andre dokumenter som bare finnes elektronisk. Det er også behov for
arkivfaglig vurdering og behandling når systemer avsluttes og nye tas i bruk fordi
dokumentasjonen skal være lesbar i uoverskuelig framtid. Kirkearkivaren bør altså være
aktiv deltaker ved innkjøp/bytte av elektroniske systemer brukt til journalføring eller annen
registrering av saksdokument. Elektroniske arkivsystem skal ha NOARK-godkjenning fra
Riksarkivaren.
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Kirkearkivaren bør også sørge for at det etableres en arkivgruppe/et arkivforum i organet,
der alle som har ansvar for arkivbehandling skal delta. Det er naturlig at kirkearkivaren er
leder for dette forum.
Kirkearkivaren skal holde seg oppdatert om den arkivfaglige og teknologiske utvikling som
har konsekvenser for organets arkivbehandling, og gjennom arkivforum formidles dette
videre til resten av arkivtjenesten.

Hva er kirkevergen, daglig leders ansvar og oppgave?
Det er kirkevergen/daglig leder som har ansvar for arkivenes sikkerhet og ansvar for at
nødvendige ressurser og kompetanse stilles til rådighet. Videre må kirkevergen/daglig leder
bidra til at jevnlig rapportering kan skje og formidle arkivfunksjonens viktighet til rådenes
politikere.

Oppsummering
Kirkearkivarens oppgaver vil nok variere en del fra organ til organ.
Dette vil blant annet avhenge av organets størrelse og organisasjon, og
av hvilke fullmakter som er gitt arkivlederen for eksempel når det
gjelder personalansvar og økonomi.
I små organer med få ansatte vil det være naturlig at arkivlederen er
kirkevergen/daglig leder. Ansvaret vil da helt og holdent ligge hos
kirkeverge/daglig leder. I større organer delegeres mye av det utførende
til arkivtjenesten for øvrig.
Det bør utarbeides instruks for kirkearkivaren, gjerne i forbindelse med
utarbeidelse av en arkivplan.

Organisering av arkivtjenesten
Kirkeverge

Kirkearkivar/
arkivleder
Arkivmedarbeidere

Arkivmedarbeidere
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EGENUTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING
Vår tids hurtige endringer innen teknologi og organisasjonsformer stiller store krav til dem
som skal lede arkivtjenesten på en profesjonell og velkvalifisert måte.
Det vil derfor være nødvendig at arkivfolk må være i permanent kvalifisering og
profesjonalisering. Dette stiller krav til de som skal lede arkivtjenesten.
Mange har lang erfaring og høy kompetanse, men liten formell utdannelse i arkivfaget.
Læring gjennom gjøring har vært den vanlige metoden.
Å få formalisert egen kompetanse kan være hensiktsmessig av hensyn til innflytelse,
myndighet og egen selvfølelse. Formell utdannelse kan også gi mer faglig sikkerhet til å
hevde arkivenes sak.
KA gir i en viss utstrekning økt kompetanse gjennom sine arkivkurs. Det er likevel aktuelt å
styrke arkivkompetansen gjennom lokale arkivfora knyttet opp mot kirkevergelagene eller i
prostinettverket.

Hvilken arkivutdanning finnes i Norge i dag?
1. Semesteremne og grunnfag i Arkivkunnskap ved Universitetet i Oslo. Til denne
utdanningen kreves det generell studiekompetanse.
2. Arkivakademiet, som er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Arkivråd og
Riksarkivaren. Har eksistert i en 10 års tid.
3. Dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Er imidlertid veldig innrettet
mot biblioteksektoren. Studenter må ha studiekompetanse, men kan få godkjent
arbeidserfaring som kompetansegivende.
4. KA’s kurs og opplæringstiltak. Disse er ikke formelt kompetansegivende, men er å
betrakte som interne opplæringstiltak.
5. Norsk Arkivråd tilbyr også en grunnopplæring på seks deler delt inn i 3 moduler.
Dette blir arrangert regionalt. De har også større faglige seminarer i forbindelse med
årsmøter både sentrale og de i regionale avdelingene.
Ved akutte motivasjonsproblemer:


Søk sammen som arkivledere i kirkevergelagene eller i prostienhetene.
Søk støtte blant kolleger.

12

Arkivleder i fellesråd
Bokmål 2008
© KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon


YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR
ARKIVARER
Alle som arbeider med arkiv i en kirkelig sammenheng får tilgang til mye sensitiv og/eller
taushetsbelagt informasjon om andre mennesker. Særlig ved innføring av sentralarkiv
kommer en i en posisjon der mye informasjon om menighetenes innbyggere tilflyter arkivet
og blir samlet ett sted.
De regler om taushetsplikt som finnes i forvaltningsloven, personopplysningsloven og i
særlovgivningen skal sikre personvernet. Dessuten har flere kommuner som tjenesteytere til
fellesråd og menighetsråd interne regler om tilgang til informasjon og utveksling av
informasjon. Det er ikke slik at alle bør ha tilgang til alt, selv om vi gjennom IT har fått uante
muligheter.
Selv om lovverket pålegger oss klare regler for både arkivbehandling og taushetsplikt, vil vi
stadig befinne oss i situasjoner hvor lovverket ikke kan hjelpe oss og vi må gjøre valg der
etiske retningslinjer er en hjelp for å kunne gjøre riktige valg.
På generalforsamlingen i Beijing i september 1996 vedtok den internasjonale
arkivorganisasjonen, International Council on Archives (ICA), yrkesetiske retningslinjer for
verdens arkivarer. En norsk oversettelse kom i 1998, og er utgitt som eget hefte i
Riksarkivarens skriftserie "Rapporter og retningslinjer".
Regelverket er delt inn i 10 grunnregler og hver grunnregel følges av en kommentar. Til
sammen utgjør de det internasjonale regelverket. Se vedlegg.
Det handler om arkivyrkets etiske hovedtemaer: Hvorfor skal vi bevare arkiver for
ettertiden? Hva skal vi sikre tilgjengelighet til?
I det internasjonale etiske regelverket for arkivarbeidet, er det skissert en del
arbeidsoppgaver som arkivmedarbeiderne skal ivareta ut fra et yrkesetisk perspektiv.
I denne sammenheng vises her til etiske retningslinjer som er trykt som vedlegg, for
ytterligere informasjon og fordypning, henvises det til arkivverkets hjemmesider med disse
adressene: http://www.arkivverket.no/arkivverket/lover/yrkesetikk/retning.html og
http://www.arkivverket.no/arkivverket/lover/yrkesetikk.html
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Veiledende stillingsbeskrivelse for
arkivleder
Administrativ plassering
 Kirkearkivaren er administrativt underlagt kirkevergen/daglig leder eventuelt direkte
plassert under den leder som har ansvaret for virksomhetens administrative fellessaker.
Ansvar
 Kirkearkivaren har et overordnet faglig ansvar for organets samlete arkivtjeneste, for
arkivdanningen og for bevaringen av arkivmateriale.
 Kirkearkivaren er systemansvarlig for elektronisk journal for saksarkivet og elektronisk
sak/arkivsystem.
 Kirkearkivaren skal påse at arkivvirksomheten er i samsvar med gjeldende lover og
reglement og at arbeidsoppgavene utføres på en rasjonell og effektiv måte slik at
brukerne får den service og de tjenester de har krav på, samt at arkivarbeidet utføres i
tråd med de yrkesetiske retningslinjene for arkivarer
 Kirkearkivaren skal rapportere til nærmeste overordnete, har plikt til å påpeke mangler
og feil og påse av disse blir rettet opp
 Kirkearkivaren skal være representert i utvalg som behandler saker av betydning for
organets arkivforvaltning og skal avgi uttalelser i saker som angår arbeidsområdet
 Kirkearkivaren er organets kontaktperson utad i saker som gjelder arkivvirksomheten
Arbeidsoppgaver:
 Arkivfaglig lederansvar for personale som utfører arkivarbeid.
 Ansvar for at det gis nødvendig opplæring, veiledning og oppfølging innenfor
arbeidsområdene.
 Ansvar for at det utarbeides en helhetlig arkivplan og at denne blir vedlikeholdt.
 Ansvar for at det utarbeides instrukser og reglement innenfor arbeidsområdene.
 Ansvar for at det brukes godkjent arkivnøkkel og at denne til enhver tid er oppdatert.
 Ansvar for at det brukes elektroniske sak/arkivsystemer som følger offentlige
standarder.
 Ansvar for at arkivbegrensning og kassasjon foregår etter gjeldende regelverk.
 Ansvar for å føre tilsyn med arkivlokaler og arkivrom og påse at disse er i
forskriftsmessig stand.
 Ansvar for at organets historiske arkivmateriale til enhver tid er tilgjengelig (ordnet,
katalogisert og på lesbart medium).
 Ansvar for bruk og utlån av materiale fra arkivdepot.
 Ansvar for å innkalle til felles arkivforum med jevne mellomrom, lede møtene og skrive
referat.
Deler av disse ansvarsområdene og arbeidsoppgavene kan etter bestemmelser av kirkelig
fellesråd løses gjennom internt kirkelig samarbeid.
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Retningslinjer for arkivarer
1. Arkivarer bør verne om arkivmaterialets integritet i enhver sammenheng, og på den
måten sikre at det også i fremtiden forblir en pålitelig kilde til kunnskap om fortiden.
Arkivarenes viktigste oppgave er å opprettholde integriteten i det arkivmaterialet som de
har i sin forvaring. Arkivarene bør i sitt arbeid ta hensyn til de legitime, men av og til
motstridende rettigheter og interesser som kan oppstå hos arbeidsgivere, eiere og brukere
av arkiver og personer som er registrert i arkiver - i fortid, nåtid og fremtid. Arkivarenes
objektivitet og upartiskhet er et mål på deres profesjonalitet. De bør motstå ethvert press
som kan ha til hensikt å manipulere bevis for å skjule eller forvrenge fakta.
2. Arkivarer bør vurdere, velge ut og oppbevare arkivmateriale i dets historiske, juridiske
og administrative kontekst; og slik overholde proveniensprinsippet, bevare og tydeliggjøre
arkivdokumentenes opprinnelige sammenheng.
Arkivarene bør arbeide i overensstemmelse med alminnelig godtatte prinsipper og praksis.
De bør løse sine oppgaver i samsvar med arkivfaglige prinsipper, med hensyn til
1. hvordan aktive arkiver og bortsettingsarkiver - også elektroniske arkiver og arkiver i
multimediaformat - oppstår, vedlikeholdes og arkivlegges
2. utvelgelse og akkvisisjon av arkiver
3. sikring, bevaring og konservering av de arkivene som de har ansvar for
4. ordning, katalogisering, publisering og tilgjengeliggjøring av arkivene
Arkivarene bør vurdere arkiver upartisk og basere sin avgjørelse på en grundig kjennskap til
sin institusjons administrative behov og akkvisisjonspolitikk. De bør ordne og katalogisere de
arkiver som skal bevares i henhold til arkivfaglige prinsipper (særlig hensynet til ytre og indre
proveniens) og godtatte standarder, så snart som ressursene tillater det. Arkivarene bør ta
imot arkiver i henhold til arkivinstitusjonens akkvisisjonspolitikk og ressurser. De bør ikke
erverve arkiver dersom dette kan skade arkivdokumentenes integritet eller sikkerhet; men
samarbeide med andre arkivarer for å sikre at arkiver kommer til den arkivinstitusjonen der
det er mest naturlig at de oppbevares. Arkivarer bør også samarbeide med sikte på å
tilbakeføre arkiver som er kommet på avveier til det oppbevaringssted der de naturlig hører
hjemme.
3. Arkivarer bør forsvare dokumentenes autentisitet under arkivordning, bevaring og bruk.
Arkivarer bør sikre at et arkivs verdi (også elektroniske arkiver og arkiver i
multimediaformat) ikke blir forringet gjennom kassasjons-, ordnings- og
katalogiseringsprosessen. Et eventuelt utvalg av arkivmateriale bør skje i overensstemmelse
med gjennomtenkte metoder og kriterier. Hvis originale dokumenter vurderes erstattet av
andre formater, bør dette skje under hensyn til originalens rettslige verdi, egenverdi og
informasjonsverdi. Dersom klausulerte dokumenter midlertidig er tatt ut av et arkiv, skal
brukere gjøres oppmerksom på dette
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4. Arkivarer bør sikre at arkivdokumenter også i fremtiden forblir tilgjengelige og tydbare.
Arkivarer bør velge ut dokumenter for bevaring eller kassasjon i første rekke for å bevare
viktige kilder til kunnskap om aktiviteten hos den person eller institusjon som skapte eller
samlet arkivet, men også med øye for at forskningens behov er skiftende. Arkivarer bør være
seg bevisst at innsamling av arkivdokumenter av tvilsomt opphav - uansett hvor interessante
de er - kan virke oppmuntrende på ulovlig omsetning av dokumenter. De bør samarbeide
med andre arkivarer og myndigheter som søker å straffeforfølge personer mistenkt for tyveri
av arkivmateriale.
5. Arkivarer bør dokumentere sine disposisjoner i forhold til arkivmateriale, og bør være i
stand til å forsvare sine disposisjoner på faglig grunnlag.
Arkivarer bør hevde gode arkivrutiner gjennom dokumenters hele livssyklus, og i samarbeid
med arkivskapere være spesielt oppmerksomme på nye informasjonsbærere og nye måter å
behandle informasjon på. De bør ikke bare være opptatt av eksisterende arkiver, men også
forsikre seg om at dagens informasjons- og arkivsystemer helt fra starten har innebygd
rutiner som sikrer at verdifulle dokumenter blir bevart. Arkivarer som forhandler om
avlevering av et arkiv med arkiveieren eller hans arkivpersonale, bør søke å oppnå
hensiktsmessige avtaler med utgangspunkt i følgende hensyn: Myndighet til å overføre,
donere eller selge arkivet; økonomiske betingelser; planer for videre arbeid med arkivet i
depot; opphavsrett og vilkår for adgang. Arkivarer bør kontinuerlig dokumentere aksesjoner,
konserveringstiltak og alt annet arbeid som gjøres med arkivene.
6. Arkivarer bør søke å fremme størst mulig tilgjengelighet til alt arkivmateriale og yte
upartisk hjelp til alle brukere.
Arkivarer bør utarbeide både generelle og spesielle fremfinningsmidler for alle arkiver som
de har i sin varetekt. De bør tilby upartisk rådgivning til alle, og utnytte tilgjengelige ressurser
for å gi et balansert tilbud av tjenester. Arkivarer bør svare høflig og beredvillig på alle
rimelige henvendelser, og oppmuntre til en videst mulig bruk av arkivene innenfor de
rammer som er gitt av institusjonens retningslinjer, bevaringshensyn, lovverk og
avleveringsavtaler. De bør gjøre rede for hvilke adgangsbegrensninger som gjelder, og disse
begrensningene bør håndheves rettferdig. Arkivarer bør fraråde regler som i urimelig grad
begrenser adgang til og bruk av arkiver, men kan foreslå eller godta en tidsbegrenset
klausulering når dette er nødvendig for å oppnå en avlevering. Arkivarer bør rette seg etter
de avtaler som er inngått i forbindelse med en avlevering, men de bør søke å reforhandle
slike avtaler når omstendighetene tilsier det, for å tilstrebe en friere adgangspraksis.
7. Arkivarer bør respektere så vel retten til adgang som personvernet, og arbeide innenfor
rammene av relevant lovgivning.
Arkivarer bør passe på at så vel personvernet som den nasjonale sikkerhet blir ivaretatt uten
at informasjon ødelegges, spesielt med hensyn til elektroniske arkiver, der oppdatering og
sletting er vanlig praksis. De bør trygge personvernet for både dem som har skapt arkivene,
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og for dem som finnes registrert i arkivene, særlig de som ikke har hatt noen innflytelse på
bruken eller håndteringen av materialet.
8. Arkivarer bør forvalte den tillit som de er gitt til beste for samfunnet, og ikke utnytte sin
stilling til fordel for seg selv eller andre.
Arkivarer bør avholde seg fra å delta i virksomhet som kan skade deres profesjonelle
integritet, objektivitet og upartiskhet. De bør ikke ha økonomiske eller andre personlige
fordeler på bekostning av deres arkivinstitusjon, brukerne eller kollegene. Arkivarer bør ikke
samle på originaldokumenter eller delta i noen som helst handel med arkivdokumenter for
egen regning. De bør unngå å delta i virksomhet som kan gi publikum inntrykk av at de pleier
egne interesser. Arkivarer kan benytte arkivene i institusjonen til forskning og publisering,
forutsatt at det skjer på like vilkår med øvrige brukere. De bør ikke bruke eller gi videre
opplysninger som de har fått gjennom sitt arbeid med adgangsbegrensede arkiver. De bør
ikke la sin private forsknings- eller publiseringsvirksomhet komme i veien for utøvelsen av
sine oppgaver for arkivinstitusjonen. I sin bruk av arkiver bør de ikke benytte seg av sin
kunnskap om andre forskeres upubliserte resultater, uten først å gjøre oppmerksom på
dette. De kan anmelde og kommentere andres arbeid innefor sitt fagområde, også arbeid
med grunnlag i materiale fra egen institusjon. Arkivarer bør ikke la seg påvirke av press fra
noen utenfor profesjonen i forhold til hvordan de utøver sitt yrke eller oppfyller sine
yrkesforpliktelser.
9. Arkivarer bør søke å perfeksjonere seg i yrket ved systematisk og kontinuerlig å
oppdatere sine arkivfaglige kunnskaper, og dele resultatene av sin forskning og erfaring.
Arkivarer bør strebe etter å utvikle sin yrkesforståelse og ekspertise, bidra til helheten av
profesjonell kunnskap, og forsikre seg om at personer under deres veiledning blir satt istand
til å utføre sine oppgaver på en fullgod måte.
10. Arkivarer bør arbeide for bevaring og bruk av vår felles arv av arkivmateriale, gjennom
samarbeid med medlemmer av deres egen profesjon og andre.
Arkivarer bør søke å fremme samarbeid og unngå konflikter med deres yrkesbrødre, og løse
vanskeligheter ved å oppmuntre til at arkivfaglige standarder og etiske normer etterleves.
Arkivarer bør samarbeide med medlemmer av beslektede profesjoner på et grunnlag av
felles respekt og forståelse.

For mir informasjon se utdrag fra internasjonalt regelverk http://www.arkivverket.no
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