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RETNINGSLINJER FOR ARKIVBEGRENSINGOG KASSASJONI NORGES TEKNISKE
HØGSKOLESARKIV

INNLEDNING

Hva retninslin'eneomfatter:
Retningslinjene omfatterNTH's hovedarkiv,personell-og studentar-
kiv, og alle andre arkiv oppståttsom en følge av NTH's og
delinstItusjonersvirksomhet.

Hvilkettidsromretnin slin'enedekker:
Dersom intet annet er nevnt i de spesielle kassasjonsbestemmelsene
for de enkeltesaksområder, dekker retningslinjene tidsrommetfra
og med 1979/1980og gjelderden arkivmassesom omfattesav Arkiv-
nøkkel for Norges TekniskeHøgskolegodkjent av Riksarkivaren i
1981 samt visse andre kategorier arkivsaker.Kassasjoneri eldre
arkivmateriale som ikke er særskiltomtalt i de spesielle kassa-
sjonsbestemmelsenefor de enkelte saksområder,må godkjennesi hvert
enkelttilfelle

RETNINGSLINJENE

Arkivberensin :
Arkivbegrensing går ut på å hindre både at overflødig arkivstoff
oppstårog at unødvendigstoff blir opptatt i arkivet.

Med arkivbegrensningforstårvi at det ikke registrereseller arkiv-
leggesmaterialesom er uten verdi for senere saksbehandlingeller
dokumentasjon.

Arkivbegrensning foretasnormalt så snart en sak er ferdigbehandlet
og før den arkivlegges. Utskilt materiale tilintetgjøres eller
oppbevares separat utenfor arkivet, for eksempel i bibliotek,
trykksaklager0.1.

Ved arkivleggingrenses sakene for alt arkivuverdigog arkivfremmed
materiale.

Følgendematerialeskal fjernesfør arkivlegging:

a.Tr kksaker man foldi 'ortmaterialeo blanketter
- Unntatt herfra er publikasjonerog dokumentersomNTH ellerNTH's
delinstitusjonerselv utgir, eller som er nødvendigevedlegg til de
enkeltesaker. Disse tas i arkivetvare på i ett eksemplar. Like-
ledesbevaresmanuskriptersom er forsyntmed notater og påtegninger
som er vesentligefor sakens forståelseog sammenheng.

b.Rundskriv

Unntattherfra er NTH' eller delinstitusjonersegne rundskriv. Av
disse oppbevares i arkivet ett eksemplar og de nødvendige
forarbeidene.
Unntatt er ogsårundskrivsommedførersaksbehandlingeller er
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nødvendigevedlegg til en sak.

c.Konseter kladdenotater fotoko ier møteinnkallelserm.v.
Unntattherfra er konseptersom er forsyntmed notater og påtegnin-
ger som er nødvendigefor sakens forståelseog sammenheng,og kopier
av utgåendebrev som legges i saksmappeeller i kopibok. Det samme
gjelderfor kopier som er nødvendigevedlegg til en sak, samt kopier
som settes i egne vedleggsseriertil møtebøker, f.eks. råds- og
utvalgssaker.

d.Praktisk 'ennomfrin
Som en generell regel gjelder at arkivuverdig stoff ikke må
behandlessom arkivmateriale. Arkivlederog arkivpersonaletskal
samråd med saksbehandler påse at uvedkommende og likegyldig
materiale fjernes fra sakene før arkivlegging. Det utskilte
materialet tilintetgjøres eller oppbevares separat utenfor
arkivet, for eksempel i bibliotek, trykksaklager,rundskrivmapper
o.l. Er trykksaker, mangfoldiggjorteutredninger o.l. som skal
arkivbegrenses,av betydningfor en sak, leggeset notat om dette i
saksmappen.

Generellekassas'onsreler

a.G'ennomående saker
En sak blir ofte behandleti flere instanser. Den kan være innom
flere institusjonerog kontor både innen NTH eller delinstitusjo-
ner og kan også være blitt gjennomgåttav andre høyere læreanstal-
ter, av departementog andre statligeorgan eller av fylkeskommune
og kommune. Vi kaller disse sakene for gjennomgåendesaker.
Med moderne kopieringsteknikk medfører dette at identiske
dokumenter blir arkivertflerte steder. Av praktiskegrunner kan
slik dobbeltarkiveringvære nødvendig, men det er unødvendigat ett
og samme dokumentblir permanent oppbevartpå flere stederog i
flere saksmapper. Dokumenteri Riennomgåendesaker tilsendtNTH
eller delinstitus'onerfra andre offentligeinstitusioner skal
størst mulig Rrad kasseres. Særlig gjelderdette om NTH eller
delinstitusjonerbare har mottatt slike dokumenteri rent oriente-
ringsøyemed. Dokumenter i saker som har sin opprinnelse i NTH
eller delinstitusjoner,men som har vært behandlet av flere
kontorerinterntog ofte også av andre statlige organ, fylkeskom-
mune eller kommune, skal bare oppbevarespermanenti en saksmappe;
kopier i alle andre saksmapperskal tilintetgjøres,jfr. b.Arkivleg-
ging på A- og B-mapper.

b.Arkivle in å A- o B-ma er
A-mapper og B-mapperskal opprettesfor de saksområdene som det
ikke er knyttet særskiltekassasjonsbestemmelsertil (se nedenfor).
For de saksområder som har fått slikebestemmelser, skal normalt
bare benyttes B-mapper. Unntatt fra dette er om det til enkelte
av disse saksområdeneogså er knyttetvisse bevaringspåbud; for
dokumentersom skal bevares,opprettesi tilfelleA-mapper.
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A-mappeneog B-mappeneholdes fra hverandre ved forskjelligefarger
og oppbevaringssymboler. A-mappeneer gule og påstemples stor
A; B-mappeneer grå og påstemplesstor B.
På A-mappenelegges ett eksemplarav arkivstoffinnen de saks-
områdene som det ikke er knyttet særskilte kassasjonsbestemmelser
til, eller eventuelt særskilt arkivstoffsom det er knyttet
bevaringspåbud til innen saksområdersom ellers kan kasseres.
Slikt arkivstoffer mellom annet reglerog retningslinjer, prinsi-
pielleavgjørelser, utvalgs-og rådssaker. Normalt er det origi-
naleksemplaret som skal leggespå A-mappen: det eksemplar som er
forsyntmed opprinneligegenhendigunderskrift.
På B-mappene legges alt materialesom kommer inn under kassa-
sjonsbestemmelsene knyttet til enkeltesaksområder(se nedenfor).
Videre leggesher kopier og alt annet arkivstoffsom kommer inn
under retningslinjenefor arkivbegrensing(se ovenfor), men som
det av administrativegrunnerkan være ønskeligå oppbevareen viss
tid i stedetfor strakså tilintetgjøre. På B-mappenelegges også
gjennomgåendesaker som kan kasseres. Videre skal her legges møte-
innkallelser,kurstilbud,saklisterog liknende.
Alle A-mapper skal bevares; alle B-mapperskal kasseres. Før
kassasjonfinnersted, må mappenekontrolleres.

c.Kassas'onsfrister
Dersom intet annet er fastsatti kassasjonsbestemmelseneknyttet til
de enkeltesaksområdene, fastsetterNTH's eller delinstitusjonenes
administrasjon selv kassasjonsfristenefor de ulike saksområdene
som tillates kassert. Normalt bør kassabelt arkivstoff tilin-
tetgjøressenest fem år etter endt saksbehandling.

d.Tilintet rin
Arkivmateriale som skal kasseres, skal tilintetgjøres i makule-
ringsmaskineller i forbrenningsovn. Arkivpersonaletsørger for og
er ansvarligfor at det materialetsom skal kasseres,blir forsvar-
lig tilintetgjortslik at ingen uvedkommendefår adgang til det.

S esiellebevarin s åbud
Alt arkivverdig materiale som ikke er kassabelt etter de her
foreliggenderetningslinjerog bestemmelser, skal bevares.Spesielt
understrekes at ett eksemplarav følgende typer arkivmateriale
skal bevares:

Forhandlingsprotokoller/møtebøker/rådssaker/utvalgssakermed ved-
leggsserier
Eksamensprotokoller/karakterprotokoller/karakterlister
Innstillingerfra faste eller midlertidigeutvalg, råd og styrer
Kopibøkerog eventuelleregistretil disse
Journaler/journalkort/journalregistre
Postlisterdersomvedkommendeavdeling/institusjonikke fører jour-
nal/journalkort/journalregistre
Personalmapper/personalkort/personalregistre
Studdhtmapper/studentkortIstudentregistre
Innstillings-,bedømmelses-og ansettelsessaker
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Presedenssakerog andre saker av prinsipiellkarakter
Lydbåndopptakeller eventuelleutskrifterav lydbånd
Videoopptak
Mikrofilmav alt arkivmaterialeunntatt regnskapsbilag

S esiellekassas'onsbestemmelserfor de enkelte saksområdene
De følgendekassasjonsbestemmelserknyttet til enkelte saksområder
er inndelt i overensstemmelsemed Arkivnøkkelfor Norges Tekniske
Høgskole, godkjentav Riksarkivareni 1981. Saksområdermed arkiv-
numre som ender på - 0 Genereltog -9 Diverse, er ikke nevnt
disse bestemmelsene. For slike saksområdergjelder følgende:

a.Saksområdermed arkivnumresom ender å -0 Generelt
Hovedregelen for disse saksområdeneuansetthvilket nivå de er på,
hovedgruppe,gruppe,undergruppe,er at de skal bevares. Men en god
del av det materialesom ofte er blitt plassertunder "generelt"
kommer inn under reglenefor arkivbegrensing(se ovenfor)og skal
enten fjernes eller leggespå B-mapperfor senere å bli kassert.
Dette gjelderblant annet:
Lover. 

DersomNTH eller delinstitusjonerer trukket inn i lovforberedelser
skal korrespondanseog uttalelserbevares, men selve den trykte
eller mangfoldiggjortelovtekstenarkivbegrenses.
Forskrifter re lementer:
Ett eksemplarav NTH's eller delinstitusjoners forarbeider eller
uttalelser bevares, likeledes ett eksemplar av egenproduserte
ferdige forskrifterog reglementer, Forskrifterog reglementerfra
andre arkivbegrenses.
Statistikk anal ser ro onoser ro ram laner
Dersom dette materialeter utarbeidetav NTH eller delinstitusjoner,
skal ett eksemplarbevares. Det gjelderogså forarbeidersom inne-
holder mer vesentliginformasjonikke tatt inn i sluttdokumentet,
eller uttalelser til statistikk,analyser,progonosermed mer utar-
beidet av andre. Trykt eller mangfoldiggjortstatistikk,progonoser
med mer tilsendtfra andre arkivbegrenses.
Prinsi ielle saker resedenssaker
Prinsipielle saker er saker der det tas avgjørelsersom får virk-
ninger for senere saksbehandlingspraksis. Presedenssaker er et
spesialtilfelleav prinsipiellesaker: enkeltsakersom blir ret-
ningsgivendefor saksbehandlerpraksisi liknendesaker. Ett eksemp-
lar av prinsipiellesaker, presedenssakerbevares;kopier arkivbe-
grenses.

b.Saksområdersom ender å -9 Diverse
Under forutsetning av at det her på alle nivåer blir plassert
bagatellsaker og saker som har kortvarig interesse, kan disse
saksområdenekasseres. Mappenemå imidlertidofte gjennomgås så
eventuelt bevaringsverdig materiale kan bli skilt ut og lagt på
andre saksområdermed andre arkivnumre.
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KASSASJONSBESTEMMELSERKNYTTET TIL ENKELTE SAKSOMRÅDER

Arkivnr. Saksområde Bestemmelse


004.4 Blanketter Kasseres

005.3 Fortegnelseover utlendinger Kasseres under
forutsetningav at
personalmapper
eller studentmap-
per opprettesfor
utenlandskeansat-
te eller studenter

007.1 Medlemskapi foreningero.1. Kasseres

007.2 Innsamlingav opplysningertil Kasseres
kataloger,adressebøkero.l.

007.4 Blomster,telegrammer,kranser, Kasseres
takkeskriv

008.31 Møter, symposier Kasseres

008.32 Konferanser,foredrag,seminar Kasseres

008.33 Utstillinger,messer Kasseres

008. 37 Rektormøter Kasseres

008.38 Andre kongresser,jubileero.l. Kasseres

008.4 Film- og billedtjeneste(ALFA) Kasseres

008.5 Besøk ved institusjonen,omvis- Kasseres
ning, også fra utlandet

008.6 Publikasjoner,brosjyrer,foldere,
interne utgivelser 1 eksemplar av

egne publikasjo-
ner, brosjyrer,
foldere, interne
utgivelser skal
tas vare på. Pub-
likasjoner, bro-
sjyrer, foldere
fra andre institu-
sjoner makuleres
eller settes i
biblioteket.
Skriv angående
bestillinger,for-

5
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Arkivnr. Saksområde Bestemmelse

sendelser av pub-
likasioner, bro-
sjyrer, foldere,

interneutgivelser 
kasseres


008.8 Andre spørsmålom informasion,

opplysninger,møter Kasseres


020.5 Eiendom.Disponeringogbruk
(søknaderleie/utlånåpnings-
tider romfordelingosv.) Kasseres


031 Kontorhold Kasseres


032.1 Inventarogutstyr - anskaffelser Kasseres


032.6 Rekvisita Kasseres


033.21 Kontortelefoner Kasseres


033.24 Telex Kasseres


033.3 Boligtelefoner Kasseres


033.6 Porto-ogtienestemerker Kasseres


034.2 Offentligepublikasioner(her stor-
tin sdokumentero.1.) Kasseres


034.3 Avisabonnenter- aviser Kasseres


034.4 Tidsskrifter,tidsskrifthold Kasseres


034.8 Andre spørsmålom bøker, aviser,
tidsskrifter Kasseres


038 Forvaltning,lagerkontroll,salg,

avgangsføring Kasseres


043.2 Anskaffelserog lån. Biler Kasseres
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Arkivnr. Saksområde
 Bestemmelse

	

113.1 Nye stillinger(budsjettforslag) 1 eksemplar av
egne forslag fra
NTH eller NTH's
delinstitusjoner
bevares. Forslag
fra andreoffent-
lige og private
institusjonerkas-
seres

	

113.2 Budsjettforslag 1 eksemplar av
egne forslag fra
NTH eller NTH's
delinstitusjoner




bevares.Forslag
fraandre offent-
lige og private
institusjonerkas-
seres

Under 113.6 Fordelingav bevilgninger;jfr.




Tillegg til arkivnøkkelfor




NTH, gjelder følgendebestem-
melser




113.6-01.1.7 Sykevikarerm.v.(vikar for rek-




tor) Kasseres

113.6-01.3.2 Eksamenssensorerog -inspektører Kasseres

113.6-01.3.3 Bedømmelse Kasseres

113.6-01.3.5 Timelærere Kasseres

113.6-01.3.6 øvingslærere Kasseres

113.6-01.4 Lærlingerm.v. Kasseres

113.6-01.5 Renholdspersonale Kasseres

113.6-01.6 Personalepå overgangsstatus Kasseres

113.6-01.7 Styrer,utvalg Kasseres

113.6-01.7.2 Planleggingsutvalg Kasseres

113.6-01.8 Trygd Kasseres

113.6-01.9 Vikarved stipendiepermisjon Kasseres
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Arkivnr. Saksområde Bestemmelse

113.6-11.1 Maskiner,inventarog utstyr Kasseres

113.6-11.1.1 Tekniskutstyr Kassseres

113.6-11.1.2 Inventar Kasseres

113.6-11.1.4 Kontorutstyr Kasseres

113.6-11.1.5 Leie og vedlikeholdav utstyr Kasseres

113.6-11.2 Forbruksmateriell Kasseres

113.6-11.2.1 Undervisningsmateriell Kasseres

113.6-11.2.2 Kontorrekvisita Kasseres

113.6-11.2.3 Kopiering,offset Kasseres

113.6-11.3 Reiseutgifterm.m. Kasseres

113.6-11.3.1 Reiseutgifterfor undervisnings-




formål Kasseres

113.6-11.3.2 Reiseutgifterfor administrative




formål Kasseres

113.6-11.3.4 Kursavgifter Kasseres

113.6-11.3.8 Velferdsutgifter Kasseres

113.6-11.3.9 Representasjon,bespisning Kasseres

113.6-11.4 Kontortjenesterm.m. Kasseres

113.6-11.4.1 Kontorservice Kasseres

113.6-11.4.2 DatabehandlIngstjenester Kassseres

113.6-11.4.4 Trykningsutgifter Kasseres

113.6-11.4.5 Kunngjøringer Kasseres

113.6-11.4.6 Porto Kasseres

113.6-11.4.7 Telefon Kasseres

113.6-11.5.1 Bøker Kasseres

113.6-11.5.2 Tidsskrifter Kasseres

113.6- 11.5.3 Innbinding Kasseres

8
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Arkivnr. Saksområde Bestemmelse

113.6-11.6 Ymse driftsutgifter Kasseres

113.6-11.6.3 Industrivern Kasseres

113.6-11.6.4 Kjøp av undervisningstjenester Kasseres

113.6-11.6.5 Kjøp av helsetjenester Kasseres

113.6-11.6.9 Ymse driftsutgifter Kasseres

113.6-11.7 Vedlikeholdog drift av maskiner Kasseres

113.6-11.7.1 Drift av biler og maskiner Kasseres

113.6-11.7.2 Vedlikeholdav biler og maskiner Kasseres

113.6-11.7.9 Skatterog avgifter Kasseres

113.6-11.8 Vedlikeholdav bygg og anlegg Kasseres

113.6-11.8.2 Forbruksmateriell Kasseres

113.6-11.8.6 Vedlikeholdstjenester Kasseres

113.6-11.9 Drift av bygninger Kasseres

113.6-11.9.1 Elektrisitet Kasseres

113.6-11.9.2 Olje og annen brensel Kasseres

113.6-11.9.3 Forbruksmateriell Kasseres

113.6-11.9.4 Leie av lokaler Kasseres

113.6-11.9.5 Festeavgift Kasseres

113.6-11.9.8 Vaktho1d Kasseres

113.11.9.9 Skatterog avgifter Kasseres

113.6-21 Driftsutgifterfor institutter,
avdelingerog bibliotek Kasseres

9
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Arkivnr.
	

Emneområde Bestemmelse

12 Regnskaperog revisjon Hovedbøker be-
vares. Kontobø-
ker, regnskaps-
vedlegg kasseres
etter 10 år. Un-
derbilagfor ut-
levertetjeneste-
merker, telefon-
og telegramreg-



ninger med mer
kasseres så snart
de er kontrol-
lert. Kassarap-



porter (kvartals-
og årsrapporter),
regnskapsekstrakter
og liknendeopp-
gaver, kontout-



skrifter,rutine-
korrespondanse
vedrørende regn-
skapene kasseres
når materialet
ikke lenger har
administrativ
betydning

121.1 Regnskapsordninger 1 eksemplar av
regnskapsordninger
og kontoplaner
utarbeidetav NTH
eller NTH's del-
institusjoner
bevares. Andre
regnskapsordninger
og kontoplaner
kasseres

122 Statsregnskapet forklaringerm.v 1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
egne forklaringer
og kommentarertil
statsregnskapet
bevares. Annet
kasseres

123.1 Regnskapsoversikter Kasseresetter 10
år

10
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Arkivnr. Emneområde Bestemmelse

123.3 Kasserapporter Kasseresetter 10
år

123.4 Fakturaer-regninger Kasseresetter 10
år

123.5 Regnskapsmessigavskrivning Kasseresetter10
år

125.2 Kasseforsterkninger Kasseresetter 10
år

126.1 Kasseettersyn(ALFAi deler av




institusjonen) Kasseresetter10
år

126.5 Kassetelling- stedligekasser Kasseresetter 10
år

127.1 Revisjonsnotat Kasseresetter10
år

127.2 Revisjonsantegnelse Kasseresetter 10
år

128 Andre spørsmålom regnskaperog




revisjon Kasseres

132 Skatter Kasseres

133.1 Toll Kasseres

133.3 Merverdiavgift Kasseres

133.8 Andre spørsmålom toll og avgifter Kasseres

144 Privateutgifterog refusjoner Kasseres

162.11 NTH's universitetsstipend 1eksemplarav
reglerogret-
ningslinjerbe-
vares.Under
forutsetningav at
tiltrekkeligeopp-
lysningerfinnes
personalmapper,
registre, årsmel-
dinger og kopibø-
ker kan søknader
og tildelinger
kasseres bortsett
fra 5 søknaderfra

11
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Arkivnr. Emneområde Bestemmelse

hvert år som skal
bevares som prøve

162.12 NTNF's stipend

162.13 NAVF's stipend

162.14 Fiskerihøgskolen- univ.stipend

162.15 Vitenskapeligestipendier
(utbygg.sekr.- interimsstyret)

1 eksemplar av
regler og ret-
ningslinjer be-



vares. Under for-
utsetning av at
tilstrekkelige
opplysninger fin-
nes i personalmap-
per, registre,
årsmeldinger og
kopibøkerkan søk-
nader og tildelin-
ger kasseresbort-
sett fra 5 søkna-
der fra hvert år
som skal bevares
som prøve

1 eksemplar av
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Søknader
og tildelinger
kasseres

1 eksemplar av
regler og ret-
ningslinjer be-



vares. Under for-
utsetning av at
tilstrekkelige
opplysninger fin-
nes i personalmap-
per, registre,
årsmeldinger og
kopibøker kan
søknaderog tilde-



linger kasseres
bortsett fra 5
søknaderfra hvert
år som skal be-
vares som prøve

1 eksemplar av
regler og ret-
ningslinjer be-



vares. Under for-



utsetning av at

12



162.2Vikarstipend (NTNF)

tilstrekkelige
opplysninger fin-
nes i personalmap-
per,registre,
årsmeldingerog
kopibøkerkan søk-
nader og tildelin-
ger kasseresbort-
sett fra 5 søkna-
der fra hvert år
som skal bevares
som prøve

1 eksemplar av
reglerogret-
ningslinjerbe-



vares. Under for-
utsetning at til-
strekkeligeopp-



lysningerfinnes i
personalmapper,
registre, årsmel-
dinger og kopibø-
ker kan søknader
ogtildelinger
kasseres bortsett
fra 5 søknaderfra
hvert år som skal
bevares som prøve

171.1 Bankkonti Kasseres

210.1Kunngjøringer - søknader 1eksemplar av
søkerlistenebe-
vares.1 eksemp-
lar av tilsattes
søknader med bi-
lagsfortegnelse
og uttrykte ved-
legg som vitnemål,
attester, sakkyn-
digeuttalelser
med mer bevarespå
personalmappene.
Trykte eller mang-
foldiggjorte pub-
likasjonerfra
tilsatte tilstil-
lesbiblioteket.
Søknaderom ledige
professoratog
ledendeadmini-
strative stillin-

13
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Arkivnr. Bestemmelse	 Emneområde

ger kasseres ikke.
Forespørsler og
søknader fra øv-
rige ikke tilsat-
te kasseres. Ved-
legg til søknader
fra ikke tilsatte
returneres

211.5Styring av embeterog stillinger
under ledighet- ledig gasje 1 eksemplar av

NTH's eller del-
institusjoners
reglerogret-
ningslinjerbe-
vares.Alle en-
keltsakerkasseres

	

214.1 Sykepermisjoner Kasseres

	

214.2 Svangerskapspermisjoner(fødsels-
og omsorgspermisjon) Kasseres

	

214.3 Militærtjeneste,svilarbeider-
tjeneste,sivilforsvarstjeneste,
permisjonero.l.

	

214.4 Utdannelsespermisjoner.Permi-
sjoneri studieøyemed

	

214.5 Permisjonerfor å utføre offent-
lige verv og organisasjonsmessige
oppdrag

	

214.6 Velferdspermisjonerog idretts-
permisjoner

	

214.7 Permisjonerfor å delta i inter-
nasjonaltsamarbeid

	

214.8 Andre permisjoner

Kasseres

Kasseres

Kasseres

Kasseres

Kasseres

Kasseres

14
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Arkivnr.
	

Saksområde Bestemmelse


221 Personalmapper,personalkort,
ruller

242.1 Søknaderom flyttingsgodtgjørelse

Personalkort,til-
sattes søkna-



der med vedlegg,
permisjoner, tje-
nestefrihet, lønn
under fravær, di-
siplinærforhold,
tilsettingsbrev,
skriv vedrørende
fratredelse av
stilling og annet
som er av varig
betydningfor be-
dømmelse av den
tilsattesarbeids-
og tjenesteforhold
bevares. Rutine-



korrespondanse
uten varig betyd-
ning for den til-
sattes tjeneste-



forhold;slikt som
søknaderog brev-
vekslingom bolig-
telefon, bruk av
eget skyssmiddel,
flyttingsgodtgjørelse
og beordrings-



og kompensasjons-
tillegg,kasseres.
Sykemeldingerkas-
seresnår sykefra-
været er notert på
personalkorteller
registrert på an-
nen måte. Bort-



settingav ovenfor
anført bevarings-
verdig materiale,
som skal legges
A-mapper, skal
skje når vedkom-
mende stillingsin-
nehaver slutter
eller går over i
annen stilling

Kassereres (jfr.
221)
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Arkivnr. Emneområde


244.1 Tillatelsetil bruk av eget skyss-
middel for året

	

244.2 Tillatelsetil bruk av eget skyss-
middel for enkelte reiser

	

245.51 Konsulenterog sakkyndige.Honorarer.
Ved søknadertil professoratog
professoratII

Bestemmelse


Kasseres (jfr.
221)

Kasseres (jfr.
221)

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Enkeltsa-
ker kasseres

245.52 Konsulenterog sakkyndige.Honorarer.
Ved søknadertil dosenturog dosentur
II 1 eksemplar av

NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Enkeltsa-
ker kasseres

245.53 Konsulenterog sakkyndige.Honorarer.
Ved søknadertil andre stillinger

245.54 Konsulenterog sakkyndige.Honorarer.
Ved søknaderom opprykk

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Enkeltsaker
kasseres

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Enkeltsa-
ker kasseres

245.55 Konsulenterog sakkyndige.Honorarer.
Ved tildelinav gullmedaljer,priser,
prisbelønninger 1 eksemplar av

NTH's eller del-

16
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Arkivnr. Saksområde Bestemmelse


institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Enkeltsa-
ker kasseres

245.56 Konsulenterog sakkyndige.Honorarer.
I forbindelse med doktorgradenog
dr. ing. graden

273.11 Opplæringsplanerog programmer

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Enkeltsa-
ker kasseres

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
egne opplærings-
planer og program-
mer bevares.Andre
opplæringsplaner
og programmerkas-
seres

	

273.13 Saksbehandleropplæring 1 eksemplar av
NTH's eller del-



institusjoners
planer og program
for saksbehandler-
opplæringbevares.
Andre opplærings-
planer og prog-
rammerkasseres

	

273.18 Andre spørsmålom opplæring Kasseres

273.21Kursplaner og programmer 1eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
kursplanerog pro-
grammerbevares.
Andre kursplaner
og programmerkas-
seres

17
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Arkivnr. Saksområde Bestemmelse

273.22 Organisasjons-og administrasjons-
kurser 1eksemplarav

NTH'sellerdel-



institusjoners
organisasjons-og
administrasjonskurser
bevares.Andre
organisasjons-og
administrasjonskurser
kasseres

273.23 Kontortekniskeog arkivkurser 1eksemplarav




NTH'sellerdel-
institusjoners
kontortekniskeog
arkivkurserbe-
vares. Andrekon-
tortekniskeog
arkivkurserkas-
seres

273.24 EDB-kurser 1eksemplarav




NTH'sellerdel-
institusjoners




EDB-kurserbe-
vares.Andre EDB-
kurser kasseres

273.25 Budsjett-og regnskapskurser 1eksemplarav




NTH'sellerdel-
institusjoners
budsjett-og regn-
skapskurserbe-
vares.Andre bud-
sjett-ogregn-
skapskurserkas-
seres

273.28 Andre kurser 1eksemplarav




NTH's ellerdel-
institusjoners
kurser bevares.
Andre kurser kas-
seres

18
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Arkivnr. Saksområde Bestemmelse

273.6 Stipendieri forbindelsemed kurser 1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Enkeltsaker
kasseres bortsett
fra 5 fra hvert år
som bevares som
prøve

273.7Utveksling av tjenestemenn 1eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
reglerogret-
ningslinjerbe-
vares.Enkelt-
saker kasseres

331 Timeplaner,pensumlister,utdannings-
program,oppgaver,forespørslerom
studium 1 eksemplar av

NTH's eller del-
institusjoners
egne utdan-
ningsprogram og
oppgaver bevares.
Enkeltsaker kas-
seres

332 Studieplaner NTH's eller del-
institusjoners
eller undervis-
ningspersonells
kommentarer og
forslag til stu-
dieplaner be-



vares. Selve stu-
dieplanene kas-



seres etter at de
er blitt trykt
eller mangfoldig-
gjort

343Praktisk undervisning,praktikant-
tjenesteog utvekslingturnus-



tjeneste 1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
reglerogret-
ningslinjerbe-
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Arkivnr. Emneområde


361 Videregåendeskoler

37 Eksamen,sensur,karakterer

Bestemmelse


vares. Søknader,
forespørsler og
andre enkeltsaker
kasseres

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
utredninger og
kommentarer be-
vares. øvrigt ma-
teriale kasseres

Eksamensprotokoller
og eksamensoppga-
ver bevares.
For kassasjon av
eksamensbesvarelser
og eksamensoppmel-
delser
har Riksarkivaren
gitt disse bestem-
melsene:
F 1 ende eksamens-
besvarelserkasseres ikke:
1. Besvarelser
fram til og med år
1900.
2.Besvarelser fra
det førsteår ele-
ver/studenter ble
uteksaminerti et
fag/emneeller fra
det førsteår bes-
varelser er be-
vart.

Besvarelserfra
semestre/år som
reflekterer gjen-
nomgripende fo-



randringeri eksa-
mensordningen.

Hovedfags-og
magistergradsavhandlinger,
semester- og andre
spesialavhandlinger
(f.eks. prosjekt-
arbeider).

Hver 10. årgang
som ender på 0.
Fra og med 1970
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kan det gjøres et
utvalg i denne
årgang etter føl-
gende regel: I fag
som har mer enn
100 besvarelser
pr. semester,tar
man ut til oppbe-
varing de 20 før-
ste og de 20 siste
kandidatnumrene i
hvert semester.
Andre eksamensbes-
varelserkan kas-
seres når de har
mistet sin admini-
strative aktuali-
tet. Universite-



ter og høgskoler
kan bevare et større
utvalg av eksa-
mensbesvarelser
enn det som er
fastsatt under
punkt 1-5, dersom
spesielle forsk-



ningsmessigeinte-
ressergjør dette
ønskelig.
Eksamensoppmeldinger
kan kasseres når
de har mistet sin
administrative
betydning

Under 370

370 - 1

Eksamensreglementet;jfr.
Tilleggtil arkivnøkkelfor NTH,
gjelderfølgendebestemmelser: 1 eksemplar av

NTH's eller delin-
stitusjonersnota-
ter, utredninger
og rapporter be-
vares og legges
på mappe 370.
Normgivende en-



keltsakerangående
eksamensreglementet
bevares.Bortsett
fra dette kasseres
innholdet i føl-
gende mapper:

Adgang til eksamen Kasseres bortsett
fra normgivende

21
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Arkivnr.
	

Emneområde Bestemmelse

370 - 2Fritak fra eksamen

enkeltsakerav
betydningfor ek-



samensreglementet

Kassseresbort-
settfra norm-
givende enkeltsa-
ker av betydning
for eksamensregle-
mentet

370 - 3 Inndelingav studietog studietid Kasseres bortsett
franormgivende
enkeltsakerav
betydning for ek-
samensreglementet

370 - 4Eksamen og eksamensnemnder Kasseres bortsett
franormgivende
enkeltsakerav
betydningfor ek-
samensreglementet

370 - 5 Skriftlige/muntligeprøver.Legi-
timasjon Kasseres bortsett

fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for
eksamensreglementet

370 - 6Karakterskala. Pensumved gjen-
tak av eksamener Kasseres bortsett

franormgivende
enkeltsakerav
betydning for ek-
samensreglementet

370 - 7 Sensorer Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet

370 - 8Bedømmelse på grunnlagav
prøve og øvingsarbeid Kasseres bortsett

franormgivende
enkeltsakerav
betydning for ek-
samensreglementet

22
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Arkivnr.
	

Emneområde Bestemmelse


370 - 9 Tidspunktfor eksamener

370 - 10 Oppmeldingtil eksamenunder
studiets1. del

370 - 11 Adgang til å påbegynnestudiets
2. del

370 - 12 Oppmeldingtil prøver under
studiets2.del

370 - 13 Vilkår for adgang til eksamen

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet

370 - 14 Hovedoppgaven Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for ek-
samensreglementet

	

370 - 15 Frivilliggjentakav bestått
eksamen

	

370 - 16 Fravær fra eksamen

23


Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for
eksamensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet
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Arkivnr.
 Bestemmelse


Eksamen i frivilligefag

Tellendekarakter

Bestemmelse

370 - 17

370 - 18

Kasseres bortsett
franormgivende
enkeltsakerav
betydning for ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
franormgivende
enkeltsakerav
betydningfor ek-
samensreglementet

370 - 19 Hovedkarakter Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for ek-
samensreglementet

370 - 20 Vitnemål.Karakterutskrifter

370 - 21 Godkjenningav forfallved
prøver

370 - 22 Permisjon

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydning for ek-
samensreglementet

Kasseres bortsett
fra normgivende
enkeltsaker av
betydningfor ek-
samensreglementet

Kasseres

370 - 23 Dispensasjon

370 - 24 Reglementetsikrafttreden

372.11 Oppmeldingtil eksamen
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Arkivnr. Emneområde Bestemmelse

372.12 Tider for eksamen Kasseres

372.14 Hjelpemidlerunder eksamen 1eksemplarav




NTH's eller delin-



stitusjonersreg-
lerogretnings-
linjerbevares.




Forespørslerog
andreenkeltsaker
kasseres

372.15 Adgang eksamen Kasseres

372.17 Overgangtil annen avd./linje Kasseres

372.18 Andre spørsmålom eksamensav-




vikling Kasseres

372.22 Hovedoppgaven(Det store eksa-




mensarbeid) Hovedoppgavenbe-
vares. 1 eksemplar
av NTH's eller
delinstitusjoners
regler og ret-
ningslinjerbe-
vares.Forespørs-
lerog henvendel-
ser om hovedoppga-
ven kasseres

373.12 Sensur i enkeltefag Kasseres

373.13 Sensurpå hovedoppgaven/sen-




surlister Kasseres

373.15 Klage på sensur Kasseres

374.21 Vitnemål 1eksemplarav




NTH'sellerdel-
institusjoners
reglerogret-
ningslinjerbe-
vares.Spørsmål
ettervitnemål,
forsendelseav
vitnemålogandre
enkeltsakerkas-
seres

374.22 Karakterutskrifter Kasseres
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Arkivnr.


374.23

374.28

374.5

Saksområde


Bevitnelser(bekreftelser)

Andre spørsmålom vitnemål,
karakterutskrifter,bevitnelser

Vurderingav utdannelse

Bestemmelse

Kasseres

Kasseres

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
generelle utred-
ninger, notater,
kommentarer, reg-
ler og retnings-
linjer bevares.
Søknader om rett
til bruk av siv.ing-
tittelen og hen-
vendelser fra en-
keltpersoner om
vurdering av
norsk eller uten-
landsk utdannelse
kasseres

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer, dok-
toravhandlinger
og bedømmelse av
disse, oppnevnelse
av bedømmelsesko-
mite, klager på
bedømmelseog an-
net som har be-
tydning for for-
ståelsen av av-
handlingersviten-
skapelige verdi
bevares. Spørsmål
angående trykking
eller mangfoldig-
gjørelse, henven-
delser om tilsen-
ding av doktorav-
handlinger eller
doktorgradsreglement
og liknende kas-
seres

432.1 Doctor technicae
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Bestemmelse


1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer, dok-
toravhandlingerog
bedømmelse av
disse, oppnevnelse
av bedømmelsesko-
mite, klager på
bedømmelse og
annet som har be-
tydning for for-
ståelsen av av-
handlingenes vi-
tenskapeligeverdi
bevares. Spørsmål
angående trykking
eller mangfoldig-
gjørelse, henven-
delser om tilsen-
ding av doktorav-
handlinger eller
doktorgradsreglement
og liknende kas-
seres
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Arkivnr. Saksområde


432.2 Doktor ingeniør

502 Hospitanter 1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Meldinger,
henvendelser og
andre enkeltsaker
vedrørende hospi-
tering og hospi-
tanterkasseres

511 Immatrikulering 1 eksemplar av
NTH's regler og
retningslinjer
bevares. Fore-



spørsler, meldin-
ger og andre en-
keltsaker om
immatrikulering
kasseres
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Bestemmelse

Søknaderom opptak
til studier/kurs
ved NTH kasseres
når de har mistet
sin administrative
betydning. Det må
imidlertid oppbe-
vares enkelteprø-
ver av søknadene,
f. eks. 5 - 10 pr.
år

Kasseres

Kasseres

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Fore-
spørsler, søkna-
der, tildelinger
og andre enkeltsa-
ker kasseres

1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Fore-
spørsler, meldin-



ger og andre en-



keltsakerkasseres

Kasseres

Kasseres

Arkivnr. Saksområde


512 Opptak

	

513.1 Navnelister/navneendringer

	

513.3 Studentersom slutter.Døds-
fall

	

513.4 Legitimasjonskort

516.1 Utenlandskestudenters
oppholdstillatelse

	

518.1 Opplysningerom studenter
og uteksaminertesivilin-
geniører

	

518.8 Andre spørsmålvedr. opptak
og studentregistrering
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Arkivnr.
	

Saksområde Bestemmelse


553.2 Studentboliger,hybler 1 eksemplar av
NTH's eller del-
institusjoners
regler og ret-
ningslinjer be-
vares. Saker som
vedrørerdrift av
Singsaker stu-
denthjem bevares.
Forespørsler og
meldinger om leie
av studentboliger
kasseres

553.4Kantiner, idrettsanlegg 1 eksemplar av
planer og planteg-
ninger bevares. 1
eksemplarav NTH's
eller delinstitu-
sjonersregler og
retningslinjer
bevares.Enkelt-
sakerangående
utleie, åpningsti-
der med mer kas-
seres

553.8 Andre spørsmålom velferd.
Semesteravgift Kasseres

567 Støtte til reiser,konferanser,
seminar,reisemoderasjon(kon-
taktstipend) Kasseres
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