
Lokalarkiverne i Århus Kommune

Beretning fra Arkivudvalget for året 2015

1. Arkivudvalgets sammensætning
Arkivudvalget består af 6 personer. En person udpeget fra hvert af de tre arkivområder - Nord,
Syd og Vest. Det var i 2015 Marianne Vasard Nielsen fra Nord, Kirsten Williams fra Syd og
Svend-Erik Christiansen fra Vest. Derudover sidder der i udvalget en repræsentant fra
Lokalhistorie på Hovedbiblioteket / Dokk1 (Merete Aaby Nielsen), en repræsentant fra
lokalbibliotekerne (Mikkel Hartvig Haaning) samt en repræsentant fra Stadsarkivet (Søren
Bitsch Christensen). Selvfølgelig sidder også Arkivudvalgets sekretær med til møderne. Efter
omrokeringer i biblioteksvæsenet blev Mikkel Randlev Møller i foråret 2015 afløst af Britta
Bitsch.

Oprindelig var der også en repræsentant fra Erhvervsarkivet (senest Lone Hedegaard
Liljegren) med i Arkivudvalget, men med Erhvervsarkivets neddrosling og lukning i Aarhus
er denne plads nedlagt.

2. Lidt statistik fra arkivernes årsberetningerne for 2015 sammenlignet med 2012-2014

2012
(21 arkiver)

2013
(19  + 1 arkiver)

    2014
(20 + 1 arkiver)

     2015
(21 arkiver)

Åbningstimer pr. måned 170 148      + 100 128   + 100 12 arkiver

ugentlig

9 arkiver

1-3 gg/md

Antal medarbejdere 132 125       + 10 135    + 12 150

Antal besøgende på arkivet 1833 1603     + 1100 1713     + 1200 2072

Mundtlige ekspeditioner 565 377     + 1200 417    + 150 440

Skriftlige besvarelser 724 869      + 150 727    + 100 744

Afleveringer 482 407        + 85 454        + 100 515

Interview + videooptagelser 18 + 4 19 + 2    + 0+0 36 + 6  + 15 + 0 17 + 7

Udstillinger 36 29        + 2 70        + 2 53

Udgivelser 62 52        + 2 53     + 300 41 + 5 + 6

Foredrag 46 55        +32 66       + 5 49

Der er bl.a. oplyst, at 11 arkiver har egen hjemmeside med besøgstal fra 2000 til 61.003.  
Der er oplyst, at 16 arkiver har 101.343 billeder (uklare opgørelser), at 15 arkiver har 6967
arkivfonds, at 4 arkiver har 72 film, at 9 arkiver har 653 videobånd, og at 11 arkiver har 548
lydoptagelser.

Som sædvanlig må tallene tages med alle mulige forbehold, da præcise opgørelser i flere
tilfælde ikke er mulige, og flere af tallene kan uden nærmere forklaring være misvisende.



3. Fordelingen af driftsmidlerne til arkiverne
Den kommunale bevilling til arkiverne har de senere år været fastfrosset til i alt 523.000
kroner, som skal dække både drift og løn.

Fordelingen af driftsmidlerne til arkiverne kan foregå efter mange forskellige kriterier.
Det kunne f.eks. være efter dækningsområdets størrelse, arkivets størrelse, antallet af
frivillige, antallet af beboere i dækningsområdet osv. Alle fordelingskriterier kan diskuteres.
For lang tid siden - vist tilbage i 1990'erne - blev en fordelingsnøgle vedtaget, der bygger på
indbyggertallene på områdeniveau (som de var på daværende tidspunkt), og det er trods alt
nok den bedste løsning. Denne fordelingsnøgle bruges stadig. Alligevel en fælles kasse.
32,2 % af befolkningen bor i Vest, 37,7 % bor i Syd og 30,2 % bor i Nord. Og indenfor hvert
område ramme-fordeles driftsmidlerne til gengæld med samme beløb til hvert arkiv. 

Beløbet, som er afsat til selve driften af arkiverne, har de senere år været fastlagt til 128.000
kroner. På et tidspunkt, da fællesudgifterne næsten kun var de leasede kopimaskiner, blev der
fratrukket et beløb på 34.900 kroner svarende til udgifterne til denne kopimaskinekontrakt.
Dette fradrag kunne sagtens fjernes, men vi bliver hverken rigere eller fattigere ved dette - det
er udelukkende et spørgsmål, om hvor mange penge arkiverne skal have direkte i hånden.
Med voksende fællesudgifter og nye fælles muligheder kunne man endda argumentere for en
forøgelse af det fratrukne beløb.

4. Udviklingspuljen
Når vi ikke opbruger de årlige kommunale midler, så vil det let kunne tolkes som et tegn på,
at vi får for mange penge. For nogle år siden øremærkede vi 300.000 kroner, og lagde dem i
en særlig kasse kaldet Udviklingspuljen. Dels for bedre at kunne holde fast i disse penge, men
også for at vi foruden de faste tildelte driftsmidler til hvert arkiv, kunne støtte særlige
projekter. Arkivaktiviteter af forskellige slags koster næsten uundgåeligt et eller andet, og man
kan sige, at puljen er med til at støtte aktive arkivers arbejde.

I efteråret 2014 og igen i foråret 2015 fik arkiverne efter ansøgning mulighed for at få 5.000
kroner ekstra til driften, hvis de kunne begrunde et sådant ekstra behov. Første gang blev
beløbet trukket af udviklingspuljen, mens det i anden omgang (foråret 2015) blev betalt af de
ubrugte midler, som vi skubber foran os.    

5. Lønsituationen for lokalarkiverne
Inden kommunesammenlægningen i 1970 var der tilsyneladende flere arkiver, som havde en
lille smule lønmidler tilknyttet - enten til en lokal bibliotekar eller en privatperson. Gamle
oplysninger tyder på, at der på denne måde lå samlet godt 40 timer pr uge. Efterhånden som vi
kommer ind i mands minde, var dette reduceret til omkring 28 timer pr. uge, formodentlig
som følge af biblioteksnedlæggelser, skift i arkivledere, arkivsammenlægninger/ændringer.
Det er historie og svært at udrede i dag. Vi skal her forholde os til den nuværende situation. 
Men de ubrugte lønmidler kom meget passende samtidig med, at arkivernes driftsudgifter
voksede i takt med at moderne teknik vandt indpas på arkiverne.

I 2015 har vi haft 28 timer pr uge fordelt på 11 af de 22 arkiver, og dette timetal har været
næsten uændret i de seneste 10-15 år. Mens lønnen i Syd og Nord har været knyttet til en
bestemt person / arkiv, har de 3 timers løn i Vest gået på skift. 

Indtil 2014 havde vi i Arkivudvalget aldrig kigget på lønnens størrelse. Formodentlig har alle
troet, at der var tale om en standardløn pr. time, som fulgte nogle overordnede satser. I 2014
blev vi opmærksomme på, at dette ikke var tilfældet, idet timelønnen var afhængig af
ancinitet, kvalifikationer og baggrund. I princippet skulle der være lønforhandlinger med hver



enkelt - vel en gang om året. Lønudbetalingerne var også blevet formaliseret med
timeskemaer, der skulle udfyldes, hvor administrationen (Kirsten Pedersen i Åby)
efterfølgende skulle beregne den enkeltes løn med aftentillæg og feriepenge osv. Nogle
skemaer blev udfyldt forkert, andre arkivledere sendte slet ikke skemaerne ind, og de
opdagede, at de fik løn alligevel. Generelt noget besværligt rod.

Vi har i 2025 i Arkivudvalget arbejdet med en forenkling af hele lønudbetalingen, ligesom vi
finder det rimeligt, at en person (arkivlederen) kan blive lønnet / honoreret for at sørge for, at
de få nødvendige opgaver, der er ved driften af et arkiv, bliver gjort (åbningstid, tilgængelig-
gøre arkivalierne og værne om dem, lidt administration så som årsberetning, mailsvar m.m.).
En honorarløsning er måske vejen at gå, men der er forskellige regler/principper, som driller
lidt. Det er noget som Arkivudvalget vil forsøge at finde en lettere løsning af.

Midt i disse løndiskussioner, kom så en slags hjælpende hånd fra uventet side - et kommunalt
spareudvalg havde nemlig fået øje på denne løn, og foreslog den sparet væk.

6. Det kommunale spareforslag i december 2015
Den 11. december 2015 blev et af de tilbagevendende sparekataloger fremlagt med en
høringsfase til d. 8. januar. 

Lokalarkiverne, der de senere år har fået et uændret kommunalt tilskud på 523.000 kroner til
drift og til løn til de medarbejdere, som modtager en lille smule løn. Vi skulle fremover have
tilskuddet reduceret med 300.000 kroner, hvor de 100.000 kroner dog ville blive tilbageført
igen. Det fremgik ikke, om vi selv skulle fordele disse 100.000 kroner, eller det skulle være en
kommunal styret fordeling. Men netto skulle vi således have reduceret lokalarkivernes tilskud
fra de 523.000 kroner til 323.000 kroner ifølge spareforslaget. 

Begrundelsen for besparelsen var, at nogen medarbejdere fik lidt løn, men for at alle skulle
stilles lige, så skulle ingen have løn fremover. Ikke nok med at begrundelsen var lidt søgt,
men spareforslaget, hvilede også på forkerte oplysninger, idet det fremgik, at vi brugte ca.
300.000 kroner af den årlige bevilling til løn. Vi har i de senere år blot brugt omkring 170.000
kroner til løn, så en reduktion på 300.000 kroner vil også gribe ind i de midler, som vi kan
bruge og bruger til driften af arkiverne.

Fra flere sider blev der indsendt skriftlige indsigelser mod denne besparelse - også fra
Arkivudvalgtes repræsentanter fra Nord, Vest og Syd. Mundtligt blev også flere politikere
kontaktet og nærmere orienteret om sagen.

Ved det politiske forlig den 31. januar 2016 blev spareforslaget heldigvis opgivet - i hvert fald
set med arkivøjne. Besparelserne må nu findes på anden vis i Magistraten for Kultur og
Borgerservice.

7. Vedtægterne for vores arkivforening til opdatering
I 2014 fandt vi det efterhånden nødvendigt at justere de vedtægter, som vi kører vores
arkivforening efter, da virkeligheden omkring os har ændret sig. Det var tale om konsekvens-
rettelser som følge af bl.a.  omlægninger i biblioteksvæsenet, ændringer i samarbejdsgangen
med biblioteksvæsenet, og senest Erhvervsarkivets repræsentant i Arkivudvalget.  

De ændrede vedtægter skal formelt godkendes af kommunen og SLA. Ændringerne var i
foråret 2015 ude til høring/orientering hos arkiverne. 



8. Diverse
Et projekt omkring en digitalisering af sognerådsprotokollerne er efter vurderinger af
opgavens omfang blevet påbegyndt i 2015, men reelt kommer det vist først til at ske i 2016.
En seniorjobber er knyttet til projektet; der vil komme mere herom i den kommende tid.

Arkivet i Hasselager, der i 2015 flyttede fra Kolt Skole og til Hasselager Skole, der nu har
taget navneforandring til Bavnehøj Skole, fik kort tid efter indflytningen vand ind på gulvene.
Men en hurtig indsats med bl.a. træklodser under arkivskabene minimerede skaderne.
Stil aldrig arkivalier direkte på gulvene, da vandskader i sagens natur jo ofte starter nedefra.

I 2015 tog vi tilløb til udstillingen på rådhuset i forbindelse med dets 75 års jubilæum her i
april måned 2016, men mere herom i næste års beretning.

I 2015 har vi fået ny arkivleder i Viby, Kurt Boch Andersen.

I 2015 har vi også fået ny arkivleder i Højbjerg, Kaj Jensen.

I foråret 2015 blev afholdt 2 Arkibaskurser for lokalarkivfolk i Århus Kommune. Vi lånte et
lokale med computere, og hyrede en underviser til at komme til Århus.

Den 24. august 2015 var der møde i område Syd med emnet arkivsikkerhed. Snedige
computernørder kan give os store problemer. Der blev orienteret om mulige forholdsregler.

Omkring juni måned fik vi mulighed for at gå på strandhugst i overskudsinventar i det
fraflyttede bibliotek i Mølleparken. Flere arkiver hentede brugbart inventar ved denne
lejlighed.

Siden 2014 er referaterne fra Arkivudvalgsmøderne samt årsmøderne gjort tilgængelige på
Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside under Lokalhistorie - altså også referaterne fra
2015.

Husk at al skriftlig korrespondance ud til arkiverne foregår pr. mail, og skifter I mailadresse,
så sørg for at give besked til Britta Bitsch, der styrer vores mailliste. Og det er selvfølgelig
ikke nok at have en mailadresse, hvis der ikke er en klar aftale om, hvem der dagligt/jævnligt
tjekker for tilsendte mails og sørger for eventuel handling bliver iværksat, og “kunder” der pr.
mail henvender sig, bør få et svar (af en slags) inden for en overskuelig tid.

På Arkivudvalgets vegne
Svend-Erik Christiansen


