
Trondheim byarkiv – Årets arkiv 2013
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T A K K
• til de fantastiske, positive og arbeidsomme 

medarbeiderne ved Trondheim byarkiv, som er 
årsaken til at vi når målene våre år etter år!

• til Trondheim kommune som gir oss så stor frihet 
og styringskraft som mulig, innenfor de trange 
økonomiske rammene

• til den som tok seg bryet med å nominere oss til 
prisen for Årets arkiv

• til Juryen som la merke til at vi over tid har 
forsøkt å yte ”det lille ekstra”



Trondheim byarkiv 2013
Visjon: ”Byens hukommelse”

Rådmannen , kommunaldir. Organisasjon Elin  R. Solbu 
Enhetsleder Elin E. Harder
54 faste ansatte  + 7-11 midlertidig/praksisplasser/
arbeidsmarkedstiltak 
Prosessorganisert 

Sentralarkivet

Service og formidling

System og utvikling

Grafisk senter og Digitaliseringsfabrikken

Trondheim byarkiv – 2013



Ledelse
 Arkivsenteret, Organisasjon/Finans, Fagledere i byarkivet, Tillitsvalgte, 

HR/Økonomi, Arbeidsmiljøgruppa, Controllerfunksjon

 Allmøter og workshops, Medarbeidersamtaler (årlige tema)

 ”Å vite når toget går..”

 ”Å feste blikket langt fram”

AMG-status for Trondheim byarkiv 2012



Forankring i verdier

• Åpen – Modig – Kompetent

• Likeverd – God vilje – Lojalitet

Byarkivets 

QR-kode

http://www.trondheim.kommune.no/byarkivet


Arbeidsmiljø

Sosiale arrangement

AMG-status for Trondheim byarkiv 2012



Service og arbeidsmiljø

AMG-status for Trondheim byarkiv 2012

Vi fikk kommunens 

Servicepris i 2012!



Kompetent

Kompetanse

 Kompetansestrategi, kartlegging

 Arkivakademiet, Arkivskolen

Arkivkurs samarbeid Arkivsenteret:
Stort kompetanseløft , og supre 
tilbakemeldinger på hvor bra det er!

 Jus, Kommunikasjon

AMG-status for Trondheim byarkiv 2012

”Jeg føler meg mye tryggere i jobben min etter 
at jeg gjennomførte Arkivskolen.” 

Medarbeider ved Sentralarkivet



Takk til Rådmannen

• Dugnadsbevilgning til innsamling av arkiver i tre år
– 183 arkivskapere har avlevert  sine arkiver, 100 på vent

• Ordning og registrering

• Organisasjonshistorie

• Digitalisering
– Investering i ustyr og programvare til skanning av byggesaksarkivet

– Bidro til søknad om skjønnsmidler; Kommunesamarbeid

• Rutiner for deponering av fagsystem, forberedelse av 
pilot



Innsyn og saksbehandling

• Forvaltningsloven

– Vårt lille ekstra er at vi gir raskere responstid på 
saksbehandling og partsinnsyn enn det loven 
krever av oss. 

• Offentleglova:

– ”Formålet med lova er å leggje til rette for at 
offentleg verksemd er open og gjennomsiktig…”



Direkte innsyn, enkel bestilling



Chat – eDialog24

”Ble noen drept med øks i Strandveien 
for ca lenge siden? 
Vi bor her og trur at det spøker” 

Gullkorn fra eDialogmunn kl. 23.03 en fredag



Fri flyt

på Yammer !

Internt i

kommunen



Trondheim kommune
Trondheim byarkiv
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim

Telefon: 72 54 82 80

Tydelig: Kommunal profil

”Vi har lagt merke til hvor godt Trondheim kommune ivaretar den grafiske 
profilen. Det gleder oss å se at dere er så konsekvente ”

Scanpartner designbyrå



Flickr – 2 mill. visninger

10.000

av

18.000



”Så fantastisk formidlingsarbeid dere gjør her på Flickr! 
Dere har virkelig mange fine bilder og mye god informasjon 
her…”

”Tusen takk for lenke til leksikonartikkelen om Kolbjørn Heje! 
Nå skal vi oppdatere den slik at den blir lengre, mer moderne 
og får flere lenker”

Fra lesere av Store Norske Leksikon

• Publisering på  Facebook øker trafikken til Flickr



Arkivsenteret



Arkivsenteret

Arkivenes dag

Første lørdag i november: ”Møteplasser”
Foredrag, jazzkafé, omvisninger

Samlokalisering med felles lesesal

Samhandlingsavtale

Utarbeidet felles verdier

Gevinster av satsninger hos samarbeidsparter



Arkivsenteret
”Når det drypper på 

klokkeren - lykkes vi!”



Positive og kreative medarbeidere

AMG-status for Trondheim byarkiv 2012

Å tenke ”utenfor boksen”

• Beredskap CIM

• App’er: 

– Lederapp.  Brannapp. 

• Nettbrett 

• Fullelektronisk kommune  2013
80/20 = Organisasjonsutvikling = Effektivisering

• Samarbeid HiOA Brukerundersøkelse


