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STYRETS ÅRSBERETNING 2011

Varamedlemmer fram til 26. april 2011: 
Varamedlemmer før 26. april 2011:
1. vara: Jørund Ruud, Telemark fylkeskommune
2. vara: Hanne Torkelsen, KS Bedrift
3. vara:

Varamedlemmer etter 26. april 2011:
1. vara: Jørund Ruud, Telemark fylkeskommune
2. vara: Hanne Torkelsen, Advokatfi rmaet Torkelsen & Kinn
3. vara: Hege Mørk, Gol kommune

Valgkomité 
Leder Astrid Sommerstad, Kongsberg kommune  
Harald Orekåsa, Nome kommune    
Petter Berg, Tønsberg kommune

Ansatte
Wenche Risdal Lund, daglig leder
Torleif Lind, fagleder
Steinar Marvik, rådgiver eldre arkiv
Torfi nn Fønseth, fagarbeider
June Wahl, rådgiver rettighetsdokumentasjon
Ina Halle-Knutzen, rådgiver formidling
Knut Jordheim, rådgiver formidling
Roger Kristoffersen, rådgiver arkivdanning 
og elektroniske arkiv
Vibeke Hammerhaug, rådgiver eldre arkiv
Anne Magnussen, sekretær
Eli Tuv, fagarbeider
Marte Osen, protokollregistrering
Vivi Gundersen, ordning
Solvita L. Brandbu, ordning
Lars Christian Berger, ordning

Eksterne administrative tjenester
Regnskap og lønn ble ivaretatt av Horten kommune.
Vestfold kommunerevisjon IKS har revidert regnskapet.

Om selskapet
Styret har avholdt åtte styremøter. Styret behandlet 
32 saker.
Det ble avholdt informasjonsmøte med eierne i forbindelse 
med nye arkivlokaler 20. januar 2011.

Selskapet hadde 15 tilsatte i 2011, ti faste, en 
prosjektstilling med lønnstilskudd fra NAV, tre på 
tiltaksmidler og en sommervikar. Til sammen utgjorde 
stillingene 10,6 årsverk (2010: 9,8 årsverk. 
Tiltak ikke iberegnet).

Langtidsfraværet i 2011 var til sammen i 44 uker mot 
12 uker i 2010, dette inkludert gradert sykmelding. 
Sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold. 
Korttidssykefraværet var 45 dager mot 28 dager i 2010.

Det er ingen lønnsforskjeller basert på kjønn. Selskapet 
søker bevisst å oppnå en jevn fordeling mellom kvinner 
og menn, kulturell bakgrunn og aldersfordeling. Selskapet 
søker å tilrettlegge for ansatte i alle livsfaser. Arbeidet for et 
godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess.

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.

Regnskap 2011 viser et regnskapsmessig mindreforbruk 
på kr 707 024,32. Dette foreslås avsatt til styrets 
disposisjonsfond.

Styret er av den oppfatning at forutsetningen for videre drift 
er tilstede.

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

Selskapets organisering og verv
Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste styringsorgan. 
Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 29. april 
2011 på Quality Grand Hotel i Kongsberg.
Representantskapet ble ledet av Harald Lillo Pedersen, 
Ringerike kommune.

Styret i 2011:

Leder Geir Langhelle Mathiesen, Horten kommune
Nestleder Steffen Stordalen, Siljan kommune
Styremedlem Bengt Erlandsen, Svelvik kommune
Styremedlem Anne Lise Wibstad, Nedre Eiker kommune
Styremedlem Linda Verde, Buskerud fylkeskommune
Ansattes representant er June Wahl
Statsarkivet i Kongsberg har observatørplass i styret.

Det var ingen endringer i styret i 2011.

Andebu kommune
Asker kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Hurum kommune

Kongsberg kommune
Kviteseid kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Lier kommune
Nedre Eiker kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Notodden kommune
Nøtterøy kommune
Porsgrunn kommune
Re kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune

Røyken kommune
Sande kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Øvre Eiker kommune
Ål kommune

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har kontorlokaler 
og magasin i Nansensgate 1 og magasin i Bussedalen 7, Kongsberg.
Arbeidet med å få et samlokalisert og fremtidsrettet arkivsenter har vært selskapets 
hovedfokus i 2011. Selskapet hadde 48 eiere i 2011 - 46 kommuner og to fylkeskommuner.

Eiere

STYRETS ÅRSBERETNING 2011



4 5

REGNSKAP 2011 MED NOTER REGNSKAP 2011 MED NOTER REGNSKAP 2011 MED NOTER 



6 7

NoterNoter



8 9

Ranet på ligningskontoret
Den 30. oktober 1944 ble Tønsberg ligningskontor 
ranet for kr 58 722,48 av fi re maskerte menn. En 
kommunistisk motstandsgruppe ble mistenkt, men saken 
ble ikke oppklart. 

Noter
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Revisors 
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Revisors 
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FATTIGDOM - 
EN DOBBEL BYRDE

Arkivdanning er den prosessen som fører til at arkiver blir 
skapt. Dette betyr i praksis at fagfeltet beskjeftiger seg 
med alle delene av dokumentfl yten fra postbehandling til 
arkivering, periodisering og bortsetting. IKA Kongsberg 
tilbyr sine eiere rådgiving og kurs i alle arkivrelaterte 
temaer innenfor arkivdanningen. Arkivplanprosjekter, 
overgang til elektronisk arkiv, omorganiseringsprosjekter, 
digitaliseringsprosjekter og rutineutarbeidelse er de vanlige 
temaene for større prosjekter der IKA Kongsberg er med. 
Når det gjelder kursvirksomheten innenfor fagområdet 
arkivdanning, har det også i 2011 vært etterspørsel 
etter kurs i den nye offentlighetsloven. I tillegg har det 
blitt holdt kurs i generell arkivlære og foredrag knyttet til 
bevisstgjøring av både arkivansatte, saksbehandlere og 
ledere.

Faglig produksjon:
Hjartdal og Sauherad kommuner gjennomførte prosjekter 
knyttet til overgang til fullelektronisk arkiv i 2011. I tillegg 
ble nye tilsvarende prosjekter igangsatt i Stokke og 
Holmestrand kommuner. De sistnevnte er planlagt ferdigstilt 
i 2012. I alle disse prosjektene har IKA Kongsberg bidratt 
med generell rådgiving, rutineutarbeidelse og opplæring.

Det er igangsatt et større prosjekt i de tre 
Numedalskommunene Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg. 

Prosjektet, som har fått navnet NUARK, har som målsetting 
å etablere en felles arkivtjeneste for de tre kommunene, 
samt å innføre fullelektronisk arkiv for alle kommunene. IKA 
Kongsberg har etter forespørsel fra kommunene, takket ja til 
å påta seg prosjektlederansvaret i NUARK. Forstudiet ble 
ferdigstilt høsten 2011, og alle kommunestyrene har vedtatt 
å gå videre med prosjektet. 

Gjennom IKA Kongsbergs rolle i LLP (Landslaget for lokal- 
og privatarkiv) har institusjonen også vært representert 
i Riksarkivarens arbeidsgruppe for utarbeidelse av nye 
bevarings- og kassasjonsregler for kommunale arkiver. 
I den forbindelse ble det foretatt kartlegging av funksjoner 
og arkiver i kommunene Nore og Uvdal, 
Øvre Eiker og Horten.

ARKIVDANNING

• Det har blitt gjennomført 74 kommunebesøk med  
  ulike tema innenfor arkivdanning
• Det har blitt arrangert 11 kurs, med til sammen 
  294 deltakere innenfor fagområdet
• Det har blitt besvart 111 telefonhenvendelser om  
  arkivfaglige problemstillinger
• IKA Kongsberg har bidratt med tre foredrag på  
  eksterne samlinger i 2011

Samferdsel
Kommuner og fylkeskommuner 
har ansvaret for et bredt spekter 
av velferdsoppgaver i samfunnet. 
Samferdsel er en av fl ere oppgaver 
som krever et nært samarbeid 
mellom forvaltningsnivåene.

Fattigunderstøttelse
Fattigomsorgen har gjennom 
historien i all hovedsak vært et 
lokalt, kommunalt ansvar. 
Det er derfor mange eksempler 
på dette ansvaret i 
fattigvesenets protokoller. 
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I IKA Kongsbergs strategiplan er det nedfelt en målsetting 
om å nå ut til alle brukergrupper, og en visjon om 
å være en kilde til kunnskap. I dette arbeidet står 
formidling sentralt. Det er derfor en viktig oppgave ved 
IKA Kongsberg å formidle arkivets unike kildemateriale 
til et bredt publikum. Slik kan det skape interesse blant 
lokalhistorikere, slektsforskere, skoleelever, politikere, 
journalister med fl ere. En aktiv formidling gjør arkivet 
relevant for dagens mennesker og kan ha en demokratisk 
betydning i samfunnet

Faglig produksjon:
Skoleprosjektet ”Straff i skolen” har i løpet av 2011 blitt 
videreutviklet. Med bakgrunn i kilder fra deponerte arkiver, 
tolker kjente serieskapere et alvorlig tema gjennom egne 
tekster og tegninger. Det er et omfattende og fl erårig 
prosjekt delt inn i ulike faser. Prosjektet skal delfi nansieres 
ved eksterne midler. Det er sendt en rekke søknader til 
potensielle støttespillere, men med varierende resultat. 
Vi har imidlertid fått god økonomisk drahjelp fra Norsk 
kulturråd og mye positiv respons. Prosjektet er både 
beskrevet som kreativt og nyskapende, og med et 
nasjonalt potensial.

I anledning 100 års markeringen av alminnelig stemmerett 
i Norge i 2013, har vi innledet et prosjektsamarbeid med 
arkiver i vår geografi ske nærhet. Målet er å presentere 
relevante kilder og problemstillinger i egen 
utstilling i 2013. 

Tema for Arkivdagen 2011 var ”Protest”. I den anledning 
produserte vi en enkel nettutstilling. Her viser vi noen 
historiske eksempler på hvordan enkeltmennesker og 
grupper har brukt sin demokratiske rett til å ta vare på egne 
interesser og påvirke beslutningstakere. 

FORMIDLING

• I løpet av året ble det publisert 
  12 smakebiter fra arkivene
• Det ble produsert én nettutstilling
• Det har vært sju avisoppslag i lokalpressen
• Det er arrangert en workshop med 
  tegneserieskapere
• Det ble produsert en kalender for 2012 med 
  arkivmateriale fra eierkommunene
• Vi har hatt besøk av studenter fra kulturstudiet på  
  Høyskolen i Telemark
• IKA Kongsberg deltok med stand og foredrag på 
  et arrangement i regi av Databehandling i 
  Slektsforskning (DIS)

Rettighetsdokumentasjon er å defi nere som ”dokumentasjon 
vedrørende lovbestemte rettigheter for enkeltpersoner 
eller grupper av personer”. Innen offentlig forvaltning 
behandles det store mengder personopplysninger som 
inngår i personregistre, blant annet innen barnevern, 
sosial, oppvekst og helse. Kommunene skal etterleve et 
omfattende lovverk for å tilfredsstille alle de krav som stilles. 
IKA Kongsberg fungerer her som rådgiver, støttespiller og 
kompetanseinstitusjon.
IKA Kongsberg er eiernes arkivdepot for personregistre 
som er ute av administrativ bruk. Her forvaltes 
registrene i henhold til lovverket når det gjelder ordning, 
katalogisering, tilgjengelighet og innsyn.

Faglig produksjon:
Arbeidet med retningslinje for elektroniske personalsaker 
ble ferdigstilt og avsluttet i 2011.  På høsten ble det 
igangsatt et nytt prosjekt for utarbeidelse av retningslinje for 
elektroniske saker vedrørende barn i barnehager. Denne 
ble sendt på høring i november og ferdigstilles på nyåret 
2012. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Tokke, 
Tinn og Hjartdal kommuner. 

Et stadig økende antall innsyns fra eierkommunene, 
oppreisningsordningene, staten, private personer og 
organisasjoner, gjør at arbeidet 
med betjening av arkivene 
har hatt høy prioritet og fokus. 
Registrering av barnevernets 
møtebøker er videreført i 2011. 
Disse registrene er til stor hjelp i 
forbindelse med forespørslene. 
Arbeidet med registrering av de 
deponerte personregistrene i 
ASTA er også videreført.

RETTIGHETSDOKUMENTASJON

• Det har vært 430 forespørsler om innsyn og   
  tilbakelån av rettighetsdokumentasjon
• Det er kommet inn 46 deponeringer på til sammen  
  145 hyllemeter
• 46 hyllemeter er ordnet og redusert med 1,5 hm 
• Det er ordnet og deponert 28 hyllemeter med  
  pasientjournaler fra privatarkivet Betanien hospital
• Det er skrevet en artikkel om behandling av 
  rettighetsdokumentasjon ved IKA Kongsberg
• Det er avholdt 11 møter med kommunene. Tema for  
  møtene har vært informasjon, veiledning og 
  befaring av arkivtilstand
• Det er avholdt ett møte med 
  Oppreisningsordningen i Vestfold
• Det er avholdt tre kurs/foredrag med tema 
  personopplysningsloven og arbeid med 
  rettighetsdokumentasjon. Til sammen 50 deltakere  
  var til stede på disse kursene.
• Det er utarbeidet søkbare innholdsregistre av møte- 
  bøker fra barnevernsnemndene for kommunene  
  Fyresdal, Hole, Horten, Brunlanes, Hedrum, 
  Stavern, Larvik og Tjøme.

Brevhoder
Et brevhode kan skape identitet 

og oppmerksomhet. Noen er 
fulle av symbolikk, mens andre er 
ganske enkle. De sender signaler 
om soliditet, styrke og kreativitet, 

men også om produkter og 
virkeområder. 

FORMIDLING

Formannskapslovene
I 1837 fi kk vi lokalt selvstyre i Norge som gav oss 
kommunale styringsorganer både i byene og på landet. 
Kommunene skulle ledes av kommunestyrer 
og formannskap. 
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Brennevinsamlag
Ved lov av 3. mai 1871 ble all handel
med brennevin, øl, vin og sider lagt til

brennevinsamlag i byene. Fra 1896
ble alle samlagene godkjent ved

folkeavstemninger. Kommunestyrene skulle
godkjenne vedtekter og utføre revisjon.

ELEKTRONISK ARKIV

• Det ble deponert i alt elleve baser 
  og sju sak/arkiv-uttrekk
• Det er blitt avholdt tre møter med eiere
• Det ble deponert 95 lydfi ler fra kommunestyremøter i  
  Tinn kommune
• En plan for deponering, og skjema for kartlegging  
  og deponering ble utarbeidet og sendt til eierne
• Vi har deltatt på nettverksmøter og samlinger i det  
  nasjonale samarbeidet 

Samfunnets overgang til digital kommunikasjon gjelder 
også for kommunal sektor. Fagområdet elektronisk arkiv 
omfatter både uttrekk, tilgjengeliggjøring og vedlikehold 
over tid, og innebærer de største utfordringene innen 
arkivfaget. Et samlet arkivlandskap med både statlige og 
kommunale institusjoner samt krefter fra høgskolemiljøet, 
jobber kontinuerlig på fl ere fronter for å løse disse 
utfordringene. IKA Kongsberg deltar aktivt i fl ere av 
disse prosjektene.

Faglig produksjon:
IKA Kongsberg har i 2011 blant annet jobbet med et 
prosjekt i samarbeid med Høyskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) som tar sikte på å løse migreringsproblemstillingen 
med uttrekk fra Noark-4 system (Norsk arkivsystem). Det 
har lenge vært ytret behov for et slikt verktøy. Allerede 
høsten 2011 var HIOA i gang med å forske på et 
Noark-4 uttrekk etter ønske og avtale med kommunene i 
Hallingdal og IKA Kongsberg. Dette er et ressurskrevende 
forskningsprosjekt, noe som resulterte i en felles 
prosjektsøknad om forskermidler til Kulturrådet. 

De seneste årene har det blitt mer vanlig å lage bilde 
og/eller lydopptak av kommunestyremøter. Filene som 

genereres, er å regne som arkivverdige dokumenter. IKA 
Kongsberg mener disse dokumentene vil bli svært verdifulle 
historiske kilder som kan belyse demokratiske prosesser 
på en ny og interessant måte. Som en konsekvens av 
dette, har IKA Kongsberg i 2011 tatt imot en deponering 
bestående av 95 lydfi ler fra kommunestyremøter 
i Tinn kommune.  

Oppbevaring av arkiv er et ansvar som påhviler alle 
offentlige organer. Kommunale arkiver er viktige historiske 
kilder, og har stor verdi både for forvaltningen, samfunnet 
og enkeltindividene. Etter forskriftene til arkivloven skal 
kommunal forvaltning ha en egen depottjeneste for sine 
eldre arkiver. IKA Kongsberg er eiernes arkivdepot. 
Mottak, arkivbegrensing, ordning, registrering og betjening 
er sentrale arbeidsoppgaver knyttet til depottjenesten. 
Målsetningen er til enhver tid å gjøre eiernes deponerte 
arkivmateriale tilgjengelig for bruk så fort som mulig.

Faglig produksjon:
I løpet av året er alle våre arkivkataloger blitt tilgjengelige 
i den nasjonale søketjenesten www.arkivportalen.no. 
Dette er en enorm forbedring i forhold til den gamle 
søkemodulen som tidligere var tilgjengelig på våre 
hjemmesider.

Arkivet til Telemarkkonsertar AS, har på oppdrag 
fra Telemark fylkeskommune, vært til ordning på IKA 
Kongsberg. Arkivet inneholder dokumentasjon om 
de konsertprosjektene som selskapet har produsert i 
årene 1990 – 2010. Det viser også hvilke artister og 
samarbeidspartnere som har vært involvert. Arkivet gir et 
godt bilde av virksomheten på denne tiden og har derfor 
stor kultur- og musikkhistorisk betydning for Telemark.

I 2011 har IKA Kongsberg hatt et økt fokus på muggsopp 
i arkivmateriale. Vi har jobbet aktivt for å tilegne oss ny 
kunnskap og erfaringer om muggsopp i papirarkiv, både 
når det gjelder helseproblematikk knyttet til muggsopp og 
rengjøring/sanering av arkivmateriale. 

I løpet av året har det blitt utarbeidet en plan for IKA 
Kongsbergs videre arbeid med fotografi sk arkivmateriale. 
Første ledd i oppfylling av planen er å gjøre en konkret 
kartlegging av typer og omfang av fotografi sk materiale 
som fi nnes i kommunene. Fotografi sk materiale er spesielt 
sårbart for temperatursvingninger, luftfuktighet og lys. Derfor 
bør man begrense antall stoppesteder for oppbevaring så 
godt det lar seg gjøre. 

ELDRE ARKIV

• Det har vært 35 arkivbrukere på lesesalen
• Det har vært 196 forespørsler om innsyn i det  
  administrative arkivmaterialet
• Det har kommet inn 37 deponeringer med til   
  sammen 387 hyllemeter administrative arkiver
• Det er ordnet og registrert 118 hyllemeter   
  administrative arkiver, og omfanget er redusert 
  med 42 hyllemeter
• Det er bundet inn 86 bind med møtebøker,   
  kopibøker og journaler
• Vi har hatt omvisning i arkivmagasinet for i alt fi re  
  besøkende grupper
• Det har blitt foretatt seks befaringer hos eierne 
• Vi har arrangert ett seminar for    
  kommunearkivinstitusjoner med standardisering 
  som tema
• Ved utgangen av 2011 var arkivmengden   
  3658 hyllemeter administrative arkiver hvorav 
  1926 hyllemeter er ordnet

ELEKTRONISK ARKIV
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GENERELLE OPPLYSNINGER

Arkivmedarbeiderkurs
Det ble avholdt sentrale arkivmedarbeiderkurs for eierne 
på Kongsberg. Kurset består av tre samlinger på til 
sammen fem dager. Det faglige innholdet på kurset var 
grunnleggende innføring i arkivfaget med spesiell vekt 
på lovverk, rutiner, K-koder, rettighetsdokumentasjon 
og behandling av eldre og avsluttet arkiv. Det var 22 
deltakere på del 1, 11 deltakere på del 2 og 17 
deltakere på del 3.

Arkivlederseminar
IKA Kongsbergs årlige seminar for arkivlederne ble i 2011 
holdt i Vrådal i Telemark. Kviteseid kommune var vertskap 
for seminaret. Temaene for seminaret var forskningsmessig 
tilnærming til arkivfaget og presentasjonsteknikk. Thomas 
Sødring og Philippe de Massey fra HiOA foreleste om 
sine forskningsprosjekter, mens Ståle Hegna fra Midt-
Telemarkrådet kurset deltakerne i presentasjonsteknikk. 
Utgiftene til kursholderne ble dekket av OU-midler tildelt av 
KS, noe som resulterte i en hyggelig seminaravgift for de 
28 deltakerne.

Kontaktseminar
Kontaktseminaret 2011 ble avholdt på Statsarkivet i 
Kongsberg.
Temaet for seminaret var elektronisk arkiv og 
migreringsstrategier. Ledende fagfolk fra både kommunalt 
og statlig arkivmiljø var invitert for å belyse temaet. 
IKA Kongsberg presenterte som en avlutning på 
Kontaktseminaret, et nytt deponeringsskjema. Det er 
produsert i PDF-format med mulighet for elektronisk 
utfylling - og sendt til alle arkivledere pr e-post. Det var 40 
deltakere fra kommunene til stede på kontaktseminaret som 
denne gangen ble arrangert kostnadsfritt for eierne.

SENTRALE KURS FOR EIERNE

Å holde sammen
Ved ordning av arkiv dukker de opp. 
Noen er originale og andre er kjedelige, 
mange er rustne og noen er blanke. Deres 
livsoppgave er å holde dokumenter samlet 
– helt til de møter arkivaren. 

Nytt arkivbygg
Representantskapet vedtok på sitt ordinære møte 29. april 
at det skal bygges et nytt arkivbygg for IKA Kongsberg i 
tilknytning til Statsarkivet i Kongsberg. Administrasjonen 
startet i etterkant av vedtaket opp prosessen for å få 
regulert tomt til formålet og satte i 2011 i gang arbeidet 
med å lyse ut konkurransen for arkivbygget.

Arkiv i interkommunale samarbeidsordninger
IKA Kongsberg tok høsten 2011 initiativ til å nedsette 
en arbeidsgruppe for å øke kvaliteten på dokument- og 
arkivhåndteringen i interkommunale samarbeidsordninger. 
I november sendte vi ut en nettbasert kartlegging til alle 
kommuner og fylkeskommuner i Buskerud, Telemark 
og Vestfold. Kartleggingen ble avsluttet før jul med en 
svarprosent på 73 %. Denne første kartleggingen vil 
være et godt utgangspunkt for det videre arbeidet mot 
å utarbeide en ”bruksanvisning” for håndteringen av 
dokument og arkiv i de interkommunale selskapene.

HMS
IKA Kongsberg har fortsatt fokus på helse og livsstil. Via 
Hjelp24 har vi gjennomført livsstilskartleggingen eMed. 
Førstehjelpskurs har vært gjennomført for alle ansatte. 
I tillegg har det blitt arrangert skrittellerkonkurranse, 
”Dytt.no”, hvor alle ansatte har deltatt aktivt. 

Internseminar
Alle ansatte ved IKA Kongsberg deltok i mai på et internt 
arbeidsseminar på Lampeland i Flesberg kommune. Tema 
for seminaret var HMS (førstehjelpskurs) og IKA Kongsberg 
på vei inn i nye lokaler.

Livsløpspolitikk
IKA Kongsberg satt i 2011 i gang et internt prosjekt som 
skal se på institusjonens livsløpspolitikk. Det ble nedsatt en 
prosjektgruppe som har ferdigstilt forstudiet. 

Nettsidene
På IKA Kongsbergs hjemmesider www.ikakongsberg.no 
og www.detvarengang.no har det i løpet av 2011 vært 
ca 16 000 unike brukere. På ikakongsberg.no ble det 
publisert kontinuerlig oppdateringer av arkivfaglige nyheter, 
samt informasjon om aktiviteter i regi av oss. På vår 
formidlingsportal detvarengang.no har det i løpet av 2011 
blitt publisert tolv smakebiter fra arkivene og 
en nettutstilling.

Sosiale medier
I 2011 har vi utarbeidet en plan for vår bruk av sosiale 
medier. Formålet med å delta i sosiale medier for 
IKA Kongsberg er å få en mer uformell dialog med 
arkivlederne, ansatte i kommunene og brukere av våre 
tjenester. For å forsterke vår bruk av sosiale medier 
ytterligere har vi i løpet av 2011 opprettet en facbookprofi l 
for IKA Kongsberg.

Noen viktige verv
IKA Kongsberg var representert i Landslaget for lokal- og 
privatarkiv (LLP) med nestleder og leder i fagseksjonen 
for kommunale arkiv, bedriftsmedlem i KS Buskerud og 
styremedlem i Stiftelsen Asta

KAI-konferansen
I september deltok IKA Kongsberg på den årlige 
konferansen for landets kommunearkivinstitusjoner (KAI). 
Konferansen ble avholdt i Drammen med Drammen 
byarkiv som vertsinstitusjon. IKA Kongsberg bidro med 
ett foredrag. I forbindelse med konferansen ble det også 
avholdt styringsgruppemøter og eiermøter i de nasjonale 
samarbeidsprosjektene arkivplan.no, Arkheion, 
earkiv-nettverk og ledermøtet.

Arkheion
IKA Kongsberg er deltaker i en større gruppe med 
kommunale arkivinstitusjoner som gir ut fagtidsskriftet 
Arkheion. Hovedtema for utgivelsene av årets to 
tidsskriftet var: 
01/2011: ”WikiLeaks og arkiv” 
02/2011: ”Bevaring av minnematerialet etter 
22. juli 2011”

GENERELLE OPPLYSNINGER
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Minnematerialet etter 22. juli
I etterkant av 22. juli, og i påvente av sentrale føringer, 
sendte IKA Kongsberg et brev til sine eiere. Der oppfordret 
vi dem til å sikre eget minnemateriale etter tragedien 22. 
juli. I september inviterte Riksarkivaren arkivinstitusjoner 
og andre interesserte til et møte for å komme fram til en 
nasjonal plan. Riksarkivaren åpnet her opp for at de som 
ønsket, kunne avlevere minnematerialet til Riksarkivet. 
IKA Kongsberg har hele tiden støttet opp om denne 
løsningen, og anbefaler eierne å avlevere minnematerialet 
til Riksarkivet. Materialet vil der bli registrert, digitalisert og 
forvaltet etter de til en hver tid gjeldende retningslinjer. 

Innspill til sentrale myndigheter
I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid 
med den forestående stortingsmeldingen om arkiv, 
leverte IKA Kongsberg sitt innspill på departementets 
innspillskonferanse. 
IKA Kongsberg leverte også uttalelse til høringsnotat knyttet 
til foreslåtte endringer i arkivforskriften og til høringen om 
opprettelse av Norsk Helsearkiv på Tynset.

Kompetanse- og nettverksbygging
For å kunne yte best mulig tjenester til eierne innenfor et 
fagfelt som utvikler seg raskt og mye, er kompetanse- og 
nettverksbygging en forutsetning. I tillegg til den årlige KAI-
konferansen som er nevnt ovenfor, deltok IKA Kongsberg 
på følgende nasjonale arenaer i 2011
• Ledermøte i KAI-miljøet på Gardermoen
• Samlinger i regi av Kommunearkivinstitusjonenes  
 digitale ressurssenter (KDRS) i  Trondheim
• Det 5. Norske Arkivmøtet i Tromsø
• Norsk Arkivråds kommunearkivkonferanse i Oslo
• Workshop for nettverksbygging mellom høgskolemiljø  
 og det kommunale arkivfaglige miljøet i Oslo
• LLPs privatarkivkonferanse i Trondheim
• ASTA-kurs i Oslo
• Fotoarvprosjekt i Buskerud
• Møter om elektroniske arkiv i Oslo og Lillestrøm
• Nasjonalt møte om minnematerialet etter 22. juli i Oslo
• Åpning og invitasjon til deltakelse til MoW i Olso
• Nettverksmøter om privatarkiv i regi av Vestfoldarkivet
• Hospitering i Riksarkivet og Bergen Byarkiv for bistand  
 til muggsopproblematikk
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Har du mulighet til å leie ut et krypinn til studenter eller andre som trenger tak over hodet, håper jeg du slipper å komme ut for det samme som denne utleieren gjorde.

I Fredriksvern husleienemnds saksarkiv fra 1928 fi nnes dette kortfattede brevet som tyder på fortvilelse over leietakeres uansvarlige omgang med andres eiendom.

Til Husleienevnen

Er der tillatt og utkaste Leiefolk da Di slaas, og river i stykker saa som kakelovn. Samt at føre med sig en mængde utøi, og en forfærdelig usund stank?

    Ærbødigst 

    Johan

    Vognmann

Boforhold og hygiene
Trangboddhet, dårlig hygiene og haltende sanitære forhold var et problem i 
samfunnet.Her skriver Johan til husleienemnda i Fredriksvern kommune. 
Han hadde fått nok av leiefolk som sloss, av utøy og vond lukt.


