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Hva saken gjelder:
Etter innføringen av parlamentarisk styringssystem i Bergen kommune i 2000, ble det
fremlagt en sak om arkivorganiseringen og arkivansvaret i kommunen (byrådsak 1272/02).
I byrådssak 1272/02 ble det vedtatt at Bergen kommune skal regnes som to organ etter
arkivloven.
I arkivforskriften heter det i §1.1 at: " Den enkelte kommune og fylkeskommune skal fastsetje
kva for institusjonar og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta
her”. På bakgrunn av forskriften definerte Bergen kommune selv en løsning med to
arkivorgan; bystyret med sine underliggende organer ble regnet som ett organ og resten av
kommunen under byrådets ledelse som et eget organ. Det ble også opprettet to separate
databaser for håndtering av kommunens dokumenter/arkiv, en database for bystyresiden og en
database for byrådssiden. Som en konsekvens av dette er kommunen per i dag organisert med
to sentrale arkivtjenester: Sentralarkivet og arkivet ved Bystyrets kontor.
Løsningen med to ulike databaser fungerte ikke godt i praksis. En og samme sak som var til
behandling i det politiske systemet, fikk hvert sitt saksnummer i de ulike databasene og hver
sin mappe i papirarkivet. Ved årsskiftet 2003/2004 innførte Bergen kommune en felles
database, slik at prosessen rundt saker som var/skulle til politisk behandling, ble samlet under
et felles saksnummer i databasen og én saksmappe i papirarkivet. Det innebærer at både
administrativ og politisk sak er én sak i kommunens sak - arkivsystem. Saksbehandlere på
byrådsiden og ved Bystyrets kontor har fra og med 2003 utført saksbehandling i samme sak i
kommunens sak-/arkivsystem (BKSAK).
I byrådets forslag til budsjett for 2012, heter det at: "Bergen Byarkiv er innstilt på å overta alle
Bergen kommunes arkiver, med driftsfordeler for kommunen og økt rettighetssikkerhet for
alle”. Ved overgangen til ny valgperiode, ønsker Bystyrets kontor derfor å overføre sin
arkivtjeneste til Sentralarkivet.
Bergen kommune går nå mot å bli et fullelektronisk arkiv. Bystyrets kontor har innført
fullelektroniske møter i de fleste av sine politiske utvalg. Ved en eventuell flytting av
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Bystyrets kontors arkiv til Bergen byarkiv, er Bystyret innstilt på å bli fullelektronisk i løpet
av prosessen.
I forbindelse med overføring av bystyrets arkivtjeneste til Sentralarkivet, samt det pågående
arbeidet med å bli et fullelektronisk arkiv, er det behov for å revidere kommunens tidligere
vedtak om arkivorganisering. I byrådsak 1272/02 ble kommunen definert som to ulike
arkivorgan, men i det elektroniske sak-/arkivsystemet har kommunen siden 2004 fungert som
ett arkivorgan. Dette ved at det ble innført en felles database i 2004 og ved å bruke intern
korrespondanse mellom de to organene (N-dokumenter). Det ble i nevnte byrådsak 1272/02,
stadfestet at byarkivaren fra byrådet er delegert arkivmyndighet for hele kommunen.
Lov- og regelverk har ingen avgrensninger ved denne måten å organisere den kommunale
saksbehandlingen på. Eventuelle unntak fra innsyn vil som i dag bli ivaretatt gjennom
lovgivningen om offentlig innsyn (offentleglova) og styres via prosesser i sak-/arkivsystemet.
Byråden anbefaler derfor at Bergen kommune fra og med 010112 defineres som ett
arkivorgan. Kommunen kan videreføre en praksis som har vist seg å fungere i det elektroniske
sak-/arkivsystemet og samtidig få på plass et vedtak som viser hvordan kommunen faktisk har
organisert sine arkiver.

Vedtakskompetanse:
Byrådets fullmakter er fastsatt i b.sak 102/06 av 24. april 2006. Den videre delegering av
byrådets fullmakter til den enkelte fagbyråd ble gjort i byrådssak 1035/07 i møte den 24.
januar 2007. Fagfullmakter blant annet innen fagområdene kultur, kirke og idrett ble sist
endret den 1. november 2011 i sak 1471-11.

Byråden for kultur, næring, idrett og kirke innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
1. Bergen kommune skal fra 01.01.2012 regnes som ett organ etter arkivloven, med en
felles arkivtjeneste (jf arkivforskriften § 2-1).
2. Byarkivarens myndighet endres ikke ved dette vedtaket.

Gunnar Bakke
byråd for kultur, næring, idrett og kirke
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