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Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) er et interkommunalt selskap eid av
samtlige kommuner i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune og ble etablert i 1990.

En av IKAVAs oppgaver er å ivareta den lovpålagte funksjonen som arkivdepot for våre
eieres eldre og avsluttede arkiver, jfr. arkivforskriftens § 5-1. Dette er samme forskrift og
paragraf som utpeker Arkivverket til statens arkivdepot. Oppgavene arkivdepotene er pålagt
er de samme for statlige, fylkeskommunale og kommunale institusjoner. Blant oppgavene er å
legge forholdene til rette slik at publikum kan bruke materialet "innanfor dei rammene som
følgjer av gjeldande føresegner om innsynsrett, teieplikt og gradering" (arkivforskriften § 5-

Dette arbeidet gir depotene erfaring i å behandle arkivmaterialet med utgangspunkt i ulikt
lovverk, og kompetansen vokser stadig. Det er også viktig å understreke at samlingen av
kompetanse for flere kommuner i interkommunale arkiver, gir mulighet for et større
erfaringsgrunnlag for behandling av tilgang til arkivene enn tidligere, da den enkelte
kommunen sto alene om oppgaven.

Dagens ordning for kommunalt materiale oppleves tungvint sammenlignet med ordningen for
statlig materiale som er avlevert til Arkivverket og underlagt Riskarkivarens myndighet. Det
kan ofte være uklart hvilket departement som har fagansvaret, departementene er selv ofte
ikke klar over at de har myndigheten og ansvaret for å behandle sakene og sakene kan derfor
av flere grunner få en noe sen behandling. Denne skjevheten vil blant annet kunne gi en
uheldig helling mot forskningsmessig bruk av mer statlig fremfor kommunalt arkivmateriale i
forskningen.

Mye av materialet som kan være aktuelt for forskningsmessig innsyn er eldre arkiver og i
flere tilfeller vil det være behov for spesialkompetanse til å finne fram i, tolke og forstå
sammenhenger i materialet. Denne kompetansen vil ikke nødvendigvis det enkelte
fagdepartement være i besittelse av, mens de kommunale depotene har som en av sine
hovedoppgaver å forvalte slik materiale til daglig.
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På denne bakgrunn mener vi at det bør åpnes for endringer slik at adgangen til å gi
forskerinnsyn i arkivmateriale som er avlevert i offentlig arkivdepot gis på lik linje til alle
offentlige arkivdepoter. Dette vil sidestille alle offentlige arkivdepoter, både kommunale,
fylkeskommunale (herunder interkommunale) og statlige. For å unngå at mindre
arkivinstitusjoner blir pålagt en oppgave de ikke føler seg kompetente til å gjennomføre, kan
myndigheten gis som en mulighet og ikke et pålegg.

Med hilsen

Kjetil Reithaug
Arkivsjef
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