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Behandling av forliksrådenes arkiver
Vi viser til tidligere korrespondanse og ~elefonsamtalerangående forliksrådenes
arkiver.
Riksarkivaren fastsetter med dette at forliksrådenes arkiver skal behandles som
følger:
Oppbevaring
Kommunene skal selv oppbevare mate4alet frem til omorganiseringstidspunktet
(01.01.2006) og sørge for at arkivene settes i den stand arkivforskriften krever. Dette
inkluderer ordning, pakking og kassasjon.
Kassasjon
For politiet gjelder egne kassasjonsregler som er godkjent av Riksarkivaren i 2005.
Disse reglene inkluderer forliksrådene og skal brukes på det materialet som skapes
etter omorganiseringen. For forliksrådenes materiale f~jomorganiseringen gjelder
de kommunale kassasjonsregler som er gitt i forskrift av 01.12.1999 nr. 1566
(Riksarkivarensforskrift), kapittel V. Disse reglene er imidlertid ikke særlig
anvendbare, og vi ber derfor om at man venter med å kassere noe til Riksarkivaren
har fattet nytt bevarings- og kassasjonsvedtak for materialet etter forliksrådene som
er produsert frem til 01.01.2006.
Overføring
Forliksrådene skal overføre deler av materialet til politidistriktene. Riksarkivaren har
innhentet synspunkter på hva som bør overføres, bl.a. fra Justisdepartementet og
noen forliksråd, og det er en del ulike oppfatninger av hva som er mest
hensiktsmessig.
Riksarkivaren mener det er nødvendig med en enhetlig behandling for alle distrikter
og har ut fra en samlet vurdering kommet til at materialet fra de siste 10 år
(01.01.1996-31.12.2005) skal overføres til politiet. Dette inkluderer da også
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papimtskrift av elektroniske journaler/registre. Hos politiet skal materialet behandles
som et bortsettingsarkiv og ikke tilføres nye saker. Overføringen skal skje i henhold
til forskrift av 11.12.1998 nr.1189 (arkivforskriften) §~3-22 og 3-23. Kommunene
må utarbeide overføringsliste, og det respektive arkivdepot skal motta kopi av denne
ved overføring til politiet. Politiet skal sørge for avievering av det overførte
materialet til arkivdepot når det administrative behovet er utløpt.
Forliksrådenes materiale fra perioden frem til 31.12.1995 skal ordnes og avieveres
til arkivdepot. Dette er kommunenes ansvar. Kommunene skal utarbeide
overføringsliste og avleveringsliste og informere politidistriktene om hvor materialet
fra perioden 1930-1995 er avievert.
Hvor skal man avievere?
Arkivmaterialetfrem til 1930
Alt arkivmateriale fra tiden før 1930 skal i henhold til rundskriv av 12.07.1933,
24.07.1933 og 22.07.1953 fra Justisdepartementet avieveres til statsarkivene.
Arkivmaterialetfra perioden 1930-1995
•
De forliksrådene som allerede har avievert noe til statsarkivene, skal avievere
til statsarkivene.
•
De forliksrådene som allerede har avievert noe til kommunalt arkivdepot, skal
avievere til kommunalt arkivdepot.
•
De forliksrådene som har avievert både til et statsarkiv og til et kommunalt
arkivdepot, skal avieveretil kommunalt arkivdepot.
•
De forliksrådene som ikke har avievert noe tidligere skal avlevere til
statsarkivene.
Det materialet som er overført fra kommunene til politidistriktene skal avieveres i
henhold til den ovenstående fordelingsnøkkelen.
Spørsmålet om overføring av arkiv mellom depotinstitusjoner når forliksrådene
tidligere har avlevert to steder, må behandles som egen sak uten presedens. I enkelte
tilfeller vil det være særegne forhold som gjør at Riksarkivaren må fatte særskilte
vedtak.
Politidistriktene/kommunene skal avtale med mottakende arkivdepot når avievering
skal skje. Det åpnes her for lokale løsninger både for avleveringstidspunkt og
arkivmaterialets alder.
Hva skal avieveres?
Alt som i henhold til regelverket er bevaringsverdig, skal avieveres i henhold til
arkivioven § 10. Da Fsys2000 og andre elektroniske systemer som man benytter i
forliksrådene, ikke er av godkjent Noark-format, skal disse avleveres som utskrifter
på papir og i en slik form at det er mulig å gjenfinne dokumenter og saker ut ifra
utskriftene. Det materialet som skal avleveres, skal være i en slik tilstand som
beskrevet i arkivforskriftens kapittel V og Riksarkivarens forskrift, kapitlene VI og
VII. Fellesblankett X-0064 som omtales i sistnevnte forskrift bør byttes ut med en
elektronisk avleveringsliste, som finnes på Riksarkivarens web-sider.
Elektronisk avleveringsliste:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/loverfkrav/avleveringslister.html
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Riksarkivaren er informert om at avtalen om fagsystemet Fsys2000 er sagt opp fra
01.01.2006. Dekommunene som ikke kan bruke systemet etter denne datoen, må
sørge for at de utskrifter som kreves, tas i løpet av inneværende år.
Da Politidirektoratet allerede har opprettet stillinger som lokale prosjektledere i
omorganiseringsfasen, ber vi om at Politidirektoratet videreformidler Riksarkivarens
vedtak angående forliksrådenes arkiver.

Med hilsen

John Herstad
riksarkivar

Ivar Fonnes
avdelingsdirektør

