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I 2019 ble det årlige eiermøtet i IKA Kongsberg arrangert 15 januar. Tema for møtet var eierfinansierings-
ordningen. Styret ønsket eiernes innspill før saken skulle behandles i representantskapet i april.
Synspunkter fra eiermøtet ble innarbeidet i saken, og styrets anbefalinger ble enstemmig vedtatt av
representantskapet.
Gjennom hele året ble det arbeidet med IKA Kongsbergs strategiplan kalt IKA2025, både i styret og i 
organisasjonen. Resultatet av prosessen er presentert i forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024.
I strategiplanen er IKAs samfunnsoppdrag formulert slik: «IKA Kongsberg er våre eieres
kompetanseinstitusjon. Gjennom å forvalte, formidle og styrke eiernes arkiver bidrar vi til måloppnåelse av 
arkivlovens intensjoner». Dette konkretiseres med mål og tiltak i strategidokumentet.
Region- og kommunereformen har medført mye arbeid knyttet til dokumentasjonsflyt og arkivering for IKA 
Kongsbergs eiere. Fram mot sammenslåingstidspunktet, har IKA Kongsberg bistått med å sikre og gjøre 
tilgjengelig analoge og digitale arkiver fra avsluttede kommuner/fylkeskommuner og samtidig bidratt til god 
dokumentasjonsforvaltning i de nye kommunene/fylkeskommunene. Det tette samarbeidet med eierne 
bidro til at IKA Kongsberg startet utviklingen av en innsynsløsning (IKA Innsyn). Løsningen skal gi saksbe-
handlere et enkelt oppslagsverktøy i avsluttede fagsystemer, og lokal drift av utgåtte systemer hos eierne 
kan avsluttes.
Denne løsningen vil gi store økonomiske innsparinger for de eierne som tar den i bruk.
I 2019 ble store mengder arkiv på forskriftsmessig måte pakket ned, merket og sendt til IKA Kongsberg. 
Det er lagt ned stor arbeidsinnsats både hos arkivskapere og arkivinstitusjon. Totalt 4,5 kilometer med 
papirarkiv er fraktet til vårt felles arkivdepot i 2019. Arkivene har blitt profesjonelt behandlet og sikret der 
for ettertiden.
På nasjonalt nivå har 2019 vært et innholdsrikt arkivår. Arkivlovutvalgets rapport og forslag til ny arkivlov, 
«Fra kalveskinn til datasjø», kom i april. IKA Kongsberg har avgitt høringsuttalelse på vegne av både seg 
selv og eierne. En artikkel med noe av det viktigste innholdet i høringsuttalelsen står på trykk i denne 
årsmeldingen.
Etter flere medieoppslag om utfordringer med skjeggkre, kan vi nå si at dette skadelige insektet har blitt 
utryddet på IKA Kongsberg. Ved testing har det vist seg at kakerlakkgift og nedfrysing av infiserte arkiver 
har vært effektivt i bekjempelsen av skjeggkre.
2019 er preget av at daglig drift er svært godt ivaretatt, samtidig med at det satses på utviklingsarbeid og 
prosjekter hos eierne.

Kongsberg 05.02.2020
Styrets leder
Astrid Sommerstad
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Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) har siden 24. mars 2014 
hatt kontorlokaler og arkivmagasin i Frogs vei 48, Kongsberg. 

Styrets hovedfokus har vært arbeidet med strategier for neste periode, kommune- og regionreform, 
eierfinansieringsmodell og organisasjonsstruktur.

Selskapet hadde i 2019 42 eiere - 40 kommuner og to fylkeskommuner. 

 

Selskapets organisering og verv
Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste styringsorgan. Ordinært representantskapsmøte ble avholdt 
30. april 2019. Representantskapsmøtet ble ledet av Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune

Leder og nestleder i representantskapet
Leder Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune 
Nestleder Thorvald Hillestad, Re kommune

Bamble kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune

Kragerø kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Modum kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Re kommune
Ringerike kommune Rollag 
kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sauherad kommune

Seljord kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Ål kommune

EIERE
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Styret 

Til 30. mai 2019:
Leder Astrid Sommerstad
Nestleder Bjørg Tveito Lundefaret
Styremedlem Kurt Orre
Styremedlem Grete Vallumrød
Styremedlem Steffen Stordalen
Styremedlem June Wahl, ansattvalgt

Varamedlemmer
1. varamedlem Tarjei Gjelstad
2. varamedlem Hege Mørk
3. varamedlem Sven Tore Løkslid
Bjørn Ole Hovda, ansattvalgt

Etter 30. april 2019:
Leder Astrid Sommerstad 
Nestleder Bjørg Tveito Lundefaret
Styremedlem Kurt Orre
Styremedlem Hanne Krokrud
Styremedlem Gisle Dahn
Styremedlem June Wahl til 31. oktober 2019, etter Nils Olav Berge, ansattvalgt   

Varamedlemmer
1. varamedlem Tarjei Gjelstad
2. varamedlem Sven Tore Løkslid
3. varamedlem Hege Mørk
Nils Olav Berge til 31.oktober 2019, etter Lena Saur, ansattvalgt

Valgkomité frem til valg 
Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
Mette Haugholt, Sauherad kommune
Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune

Valgkomité etter valg
Leder Mette Haugholt, Midt-Telemark kommune
Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune
Bjørn Ole Gleditsch, Sandefjord kommune

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

Styret har avholdt sju styremøter og behandlet 40 saker. 

Ved inngangen til 2019 hadde selskapet 42 ansatte og det samme antallet ved årets slutt (2018:41). 
Dette tilsvarer 40,7 årsverk – inkludert to på pensjonistavtaler. Det har i løpet av året vært et forbruk på 
om lag 1,5 årsverk til midlertidige stillinger – primært sommervikarer (8). I 2019 har vi hatt tre personer på 
tiltaksmidler og lønnsmidler.

Samlet sykefravær for 2019 er 6,7% (2018: 6,0%) hvor om lag 30% er egenmeldte fravær og 70% er 
legemeldte fravær. Det legemeldte fraværet har individuelle årsaker uten innbyrdes sammenheng og er i 
liten grad relatert til arbeidet. Vi har registrert 59 dager (2018:26) fravær grunnet sykt barn.

Det er ingen lønnsforskjeller basert på kjønn. Selskapet søker bevisst å oppnå en jevn fordeling mellom 
kvinner og menn, kulturell bakgrunn og aldersfordeling. Ved utgangen av 2019 var kjønnsfordelingen 57% 
med overvekt kvinner (2018: 56% med overvekt kvinner). Selskapet søker å tilrettelegge for ansatte i alle 
livsfaser. Arbeidet for et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess.

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet.

IKA Kongsbergs driftsresultat viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 770 851.
                                                          
Styret er av den oppfatning at forutsetningen for videre drift er til stede.

Kongsberg 05.02.2020
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ARKIVDANNING

Fakta

Arkivdanning er den delen av arkivfaget som tar for seg de prosessene som fører til at arkiver
blir skapt. Fagområdet konsentrerer seg derfor i stor grad om å organisere god dokumentflyt og
dokumentproduksjon, samt å sørge for god dokumentasjon av prosesser, rutiner og systemer i 
arkivplanene. IKA Kongsberg tilbyr sine eiere rådgiving og kurs i alle arkivrelaterte temaer innenfor 
arkivdanningen.

De seneste årene har arbeid knyttet til kommune- og regionreformen stått sentralt. Fem sammenslåinger 
har blitt gjennomført innenfor vårt distrikt i 2019, og IKA Kongsberg har i større eller mindre grad 
vært innblandet i alle sammen. Sammenslåingene av Bø og Sauherad kommuner til Midt-Telemark 
kommune, og sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommuner til nye Vestfold og Telemark 
fylkeskommune, er de to prosjektene som har krevet mest ressurser foregående år. Prosjektledelse, 
prosjektdeltakelse og rådgiving har vært de tjenestene som har stått sentralt i disse arbeidene.
 

• Det har blitt gjennomført 89 kommunebesøk med ulike tema innenfor arkivdanning
• Det har blitt arrangert 6 kurs Innenfor fagområdet, med til sammen ca 180 deltakere
• Det har blitt avholdt 5 prosjektmøter knyttet til prosjektene for PPT-veileder og bevarings- og kassasjonsplan

Faglig produksjon
Andre oppgaver som har preget 2019, har vært bistand i utarbeidelse og oppdateringer av arkivplaner i 
eierkommunene. Det har også blitt holdt foredrag og kurs ute i kommunene etter ønske fra våre eiere.
I 2019 ble det igangsatt et prosjekt for utarbeidelse av en mal for bevarings- og kassasjonsplan for eierne. 
Dette arbeidet ledes av IKA Kongsberg, og gjennomføres i samarbeid med kommunene Tønsberg, 
Sandefjord, Horten, Midt-Telemark og Holmestrand. Bevarings- og kassasjonsplanen er planlagt ferdigstilt 
i 2020.
Det ble i tillegg initiert et prosjekt for utarbeidelse av en veileder for behandling av arkiv i PPT. Også dette 
prosjektet ledes av IKA Kongsberg, og samarbeidspartnerne er Kongsberg og Midt-Telemark kommuner. 
Veilederen skal ferdigstilles i 2020
I tillegg til arbeidet med kommunesammenslåingene og ovennevnte prosjekter, har det vært opprettholdt et 
normalt tjenestetilbud til resten av eierkommunene.
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ELEKTRONISK ARKIV

Fakta

Digitalt skapte arkiver skal på lik linje med arkiver skapt på papir, deponeres ved IKA Kongsberg. Archon 
er også tilrettelagt for denne typen deponeringer. Vi har stor kapasitet på serverrom og det er investert i 
infrastruktur som skal kunne sikre og tilgjengeliggjøre eierkommunenes digitale arkiver.
Sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av disse arkivene krever mye spesialkompetanse. I 
bredt samarbeid med kollegaer, spesielt gjennom KDRS (Kommunearkivinstitusjonenes Digitale 
RessursSenter), arbeides det både med konkrete problemstillinger og med å utarbeide felles rutiner og 
standarder. Dette samarbeidet bidrar til å sikre eierkommunenes deponerte arkiver i felles digitalt depot 
gjennom optimal bevaring av sikkerhetskopier. 

Faglig produksjon
I 2019 har IKA Kongsberg fortsatt arbeidet med å utvikle og strukturere e-depottjenesten til våre
eierkommuner. Vi har mottatt i alt 19 deponeringer av elektronisk arkiv fra eierne. Deponeringene er testet 
og sikret lokalt. Ved utgangen av 2019 var i alt 14 deponeringer sikret i digitalt sikringsmagasin (KDRS 
DSM).

Arbeidet med effektivisering og forbedring av arbeidsprosessene foregår kontinuerlig, og har også 
vært i fokus i 2019. IKA-Uploader ble utviklet i 2018, og har blitt brukt ved alle deponeringene i 2019. 
Dette programmet sørger for en effektiv og sikker overføring av elektroniske arkiver fra arkivskaper til 
arkivdepot.

Eiernes behov for innsyn i avsluttede og deponerte elektroniske arkiver er stadig økende. For å svare på 
dette behovet har IKA Kongsberg i 2019 begynt utviklingen av programmet IKA-Innsyn. Ideen har blitt 
svært godt mottatt både blant eierne og ellers i arkivsektoren. Utviklingen av programmet fortsetter, og 
pilotering av systemet er planlagt i 2020.

I 2018 var IKA Kongsberg en aktiv bidragsyter i malsettprosjektet (beskrivelser av uttrekk fra kommunale 
fagsystemer) til KDRS. På grunn av interne prioriteringer ved IKA Kongsberg, har institusjonens bidrag til 
dette prosjektet vært minimal i 2019. I 2020 starter vi imidlertid opp beskrivelsene av fagsystemer igjen. 
En viktig effekt av dette arbeidet vil være mer effektiv arkivering i KDRS DSM (Digitalt sikringsmagasin).

• Det ble deponert 19 digitale arkivpakker til IKA Kongsberg i 2019
• Det ble holdt 10 foredrag om bevaring og tilgjengeliggjøring av elektronisk arkiv
• IKA Kongsberg har deltatt på samlinger og kurs i regi av KDRS
• E-depotteamet har holdt foredrag og innlegg på i alt 4 eksterne arrangementer
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RETTIGHETS-
DOKUMENTASJON

Fakta

Begrepet rettighetsdokumentasjon kan defineres som «dokumentasjon vedrørende lovbestemte rettigheter 
for enkeltpersoner eller grupper av personer».
I kommunal forvaltning behandles det store mengder rettighetsdokumentasjon, for eksempel innen
barnevern, sosial, oppvekst, helse osv. Disse personregistrene dannes i kontakten mellom forvaltningen 
og innbyggerne, og oppfyller således sine primærfunksjoner som informasjonskilder i samtiden. I ettertid 
fungerer arkivene som informasjons- og dokumentasjonskilder for forvaltningen og innbyggerne, og da 
spesielt i forbindelse med erstatningssaker og dokumentasjon av den enkelte innbyggers egen historie.
Kommunene skal etterleve et omfattende lovverk for å tilfredsstille alle de krav som stilles. IKA Kongsberg 
fungerer her som rådgiver, støttespiller og kompetanseinstitusjon for sine eiere.
Personregistre som er ute av aktiv bruk deponeres til IKA Kongsberg, som er eierkommunenes arkivdepot. 
Her forvaltes registrene i henhold til lovverket når det gjelder ordning, katalogisering, tilgjengelighet og 
innsyn.

Faglig produksjon
Vi har dette året startet arbeidet med å utvikle et program for registrering av personregistre på mappenivå. 
Programmet skal bidra til å høyne sikkerheten, foreta bedre og mer effektive søk, samt få en bedre 
sammenheng og oversikt over registre som oppbevares.
Det har vært stor aktivitet knyttet til deponeringer av rettighetsdokumentasjon fra eierne i 2019. I alt er det 
mottatt 1550 hyllemeter materiale som fortløpende er pakket ut, registrert i aksesjonsloggen og plassert i 
magasinet.
I tillegg er det foretatt intern flytting av betydelige mengder arkiv i forbindelse med at Archon 2 ble tatt i bruk 
i 2018.
IKA Kongsberg ble invitert som høringsinstans til å gi tilbakemelding på Riksarkivarens forskrift § 7-29 om 
bevaring av pasient- og journalopplysninger. I mars ble det sendt inn høringssvar til Arkivverket, og de nye 
bevaringsreglene er nå gjeldende.
Etter en forespørsel fra Nore og Uvdal kommune har teamet i samarbeid med kommunen og 
digitaliseringsteamet igangsatt et prosjekt for skanning og tilgjengeliggjøring av papirbaserte 
personalmapper. Prosjektet videreføres i 2020.
For øvrig har IKA Kongsberg utarbeidet en databehandleravtale for å regulere forholdet mellom IKA 
Kongsberg og den enkelte eier knyttet til behandling av personopplysninger i deponert arkivmateriale
.

• Vi har hatt 607 forespørsler om innsyn og tilbakelån av 
  rettighetsdokumentasjon
• 1550 hyllemeter med rettighetsdokumentasjon er deponert
• 254 hyllemeter arkiv er ordnet og listeført
• Det har blitt gjennomført 5 kommunebesøk
• Det ble holdt ett foredrag på eksternt arrangement
• To kommuner har fått opplæring knyttet til deponering på Archon
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PRESERVERING
MUGGSANERING, SKADEDYR OG KONSERVERING

Fakta

De senere årene har det kommet tydelig fram at mye offentlig papirarkiv har blitt lagret i uegnede lokaler, 
og som følge av dette har blitt utsatt for skadedyr og/eller mugg. Fagområdet «Preservering» har ved IKA 
Kongsberg som formål er å sørge for at det iverksettes nødvendig tiltak for å sikre skadet papirarkiv på en 
god faglig måte.

Faglig produksjon
Muggsanering
IKA Kongsbergs muggsaneringsanlegg, hvor vi renser mugginfisert arkiv til kostpris for eierne våre, har hatt 
god produksjon 2019. Vi har fortsatt hatt fokus på å effektivisere av arbeidsprosessene, med omfattende 
testing av deponert materiale, og materiale ute i kommunene der det er mistanke om mugg.  Flere av 
arkivene som ble renset i 2019 var i en noe dårligere forfatning enn de som ble renset i 2018, og dette 
har ført til at gjennomsnittsprisen pr. hyllemeter gikk fra ca. 16 450,- kroner i 2018 til ca. 25 503,- kroner i 
2019. Vi har håndtert både rettighetsdokumentasjon og administrativt arkiv, og det har blitt arbeidet med til 
sammen 16 ulike prosjekter i løpet av året. 8 prosjekter ble ferdigstilt. Vi har også fortsatt arbeidet med å 
digitalisere muggskadet materiale som er for skadet og skjørt til å bli sanert. I 2019 ble det digitalisert 4434 
sider med muggskadet materiale mot 775 sider i 2018.

Skadedyr
Vi har arbeidet videre med samordnet skadedyrkontroll (IPM) med fokus på limfellekontroll, gode rutiner for 
avfallshåndtering av papp og papir og renhold. I samarbeid med en av våre eierkommuner har det blitt fryst 
en større deponering som tiltak mot skjeggkre, og vi har også fryst mindre deponeringer her på huset i vår 
egen lavtemperaturfryser. I mars 2019 fikk vi Nokas skadedyrkontroll til å sette ut giftåte mot skjeggkre i hele 
bygningsmassen, dette viste seg å være svært effektivt og i løpet av få måneder var skjeggkrebestanden 
redusert med 97% sammenlignet med 2018.

Kompetansebygging, utvikling og rådgiving
I løpet av 2019 har vi vært på 9 kommunebesøk, hatt kurs og foredrag for eierne våre, samt faglige møter 
med andre arkivinstitusjoner om preserveringsfeltet. IKA Kongsberg har i samarbeid med IKA Østfold og 
flere andre institusjoner, vært med på å starte opp et nasjonalt IPM forum for ABM-sektoren. I desember 
2019 ble prosjektet «Frysing av arkivmateriale som tiltak mot skjeggkre» ferdigstilt og sluttrapporten 
ble levert til Arkivverket. Til første nummer av Arkheion 2019, skrev vi en artikkel om hospiteringen ved 
konserveringsavdelingen til Køln byarkiv i 2018, i tillegg har vi fått mediedekning i form av et radiointervju 
med NRK om muggsanering, et TV-innslag på NRK om skjeggkre og en artikkel i Laagendalsposten om 
skjeggkre.

• Det har blitt gjennomført ni kommunebesøk i 2019
• 731 dagsverk har gått med til sanering og digitalisering av til sammen 138 hyllemeter mugginfisert papirarkivarkiv    
  og til pakking og listeføring av i alt 200 hyllemeter arkiv hos eierne
• Vi har holdt fire kurs og foredrag eiere og kollegaer
• Vi har fortsatt arbeidet med samordnet skadedyrkontroll (IPM)
• Ved hjelp av nedfrysing av skjeggkreinfisert arkiv, samt giftåtebehandling, er skjeggkrebestanden redusert med 97 %
• Det har blitt arbeidet med 16 ulike prosjekter i muggsaneringsanlegget, og åtte av disse er ferdigstillt 
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ADMINISTRATIVE ARKIV
DEPONERING, ORDNING OG MAGASIN

Fakta

Bevaring av arkiv er et ansvar som påhviler alle offentlige organer. Kommunale arkiver er viktige historiske 
kilder, og har stor verdi for både forvaltningen, samfunnet og enkeltindividet. Etter arkivlova med forskrifter 
skal kommunal forvaltning ha en depotordning for eldre og avsluttede arkiver. IKA Kongsberg er eiernes 
arkivdepot. Sentrale oppgaver knyttet til depottjenesten er mottak, ordning, registrering og betjening av 
deponert arkivmateriale. Målsettingen er å øke tilgjengeligheten til eiernes deponerte arkiver.

Faglig produksjon – administrative papirarkiv
I 2019 har teamet hatt fokus på å effektivisere prosessen med mottak av deponeringer. Dette har vi klart 
gjennom oppdatering av rutiner, mer faglig spesialisering av ansatte og mer delegering av ansvar. Som et 
resultat av dette tok vi i 2019 imot det største antall hyllemeter arkiv siden «deponeringssjokket» i 2014 
etter å ha tatt i bruk nytt arkivbygg. 

På bakgrunn av stor etterspørsel fra eierne, så har vi i 2019 utviklet et nytt tjenestetilbud, 
«deponeringsbistand». Tilbudet går ut på at IKA Kongsberg gjør den delen av deponeringsarbeidet som er 
eiernes ansvar – dvs. grovordning, identifisering, ompakking, merking, listeføring, pakking m.m. Arbeidet 
gjøres både ute hos eierne før deponering, og på Archon etter deponering. Arbeidet faktureres til kostpris. 
Dette tjenestetilbudet er fortsatt under utvikling, og mer informasjon vil komme etter hvert. 

Ellers har vi i 2019 tatt imot en nedfryst deponering for første gang. Det var 265 hm arkiv som var fryst 
grunnet skjeggkre i arkivrommene. Materialet ble tint opp under kontrollerte former i mottakslokalet på 
Archon, og materialet kunne plasseres uskadet og fritt for skjeggkre i magasinet.
I tillegg til magasinstyring og flytting, har det normale tjenestetilbudet blitt opprettholdt, med
kommunebesøk, rådgiving, deponeringer og ordningsarbeid.

• Det har blitt gjennomført 51 kommunebesøk med til sammen 118 dagsverk. 97 dagsverk har vært betalte   
  oppdrag i forbindelse med bistand til deponeringsprosessen hos eierne
• Vi har mottatt 47 deponeringer fra 14 ulike eiere med til sammen 2761 hyllemeter administrativt arkiv
• Det er ordnet ca. 468 hyllemeter arkiv, som etter arkivbegrensning er redusert til 365 hyllemeter
  Ca 160 hyllemeter fra gamle Svelvik kommune er pakket og levert til Drammen byarkiv
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ADMINISTRATIVE ARKIV
BETJENING OG REGISTRERING

Fakta

IKA Kongsberg skal på vegne av eierne gjøre arkivene tilgjengelige for forvaltningen og
allmennheten slik man er pålagt gjennom arkivloven og offentlighetsloven. For å sikre tilgjengeligheten til 
arkivet må henvendelser om innsyn behandles på en profesjonell og effektiv måte. Antallet forespørsler 
varierer år for år, men de ulike enkeltsakenes karakter og vanskelighetsgrad er svært heterogen slik at 
tallfesting ikke nødvendigvis sier så mye om arbeidsmengden.
IKA Kongsberg har felles lesesal med Statsarkivet i Kongsberg, og dette har økt tilgjengeligheten
til arkivene. I tillegg blir arkivforespørsler ofte besvart skiftlig med vedlagt kopi av
relevant dokumentasjon.

Faglig produksjon
På grunn av høyt deponeringstrykk i 2019, har det vært nødvendig å prioritere rask og overordnet 
midlertidig registrering av nydeponerte serier. Årsverket som teamet disponerer til registrering har i tillegg 
vært benyttet på oppgaver under team depot. Dette har vært gunstig for å hjelpe til med å identifisere 
arkivmaterialet, kvalitetssikre opplysninger i deponeringslister og slik bidra til å sikre kvaliteten på logisk 
hylleplassering og overordnet registrering. Antallet registreringer og oppdateringer i Asta har likevel vært 
på et svært godt nivå.

For å kunne yte en forutsigbar og god service på behandling av arkivforespørsler, har ressursene til dette 
blitt skjermet fra oppgaver som ville kunne komme i veien for rask og god betjening. Ledig kapasitet har 
blitt brukt på digitalisering innenfor eiertilskuddet. Teamet har i 2019 styrket samarbeidet med ordning og 
depot, og har bidratt med hjelp bl.a. til identifisering av arkiv, klargjøring av intern flytting og kvalitetssikring 
av oppstilling og registrering. Teamet har også jobbet med å effektivisere etiketteringsmetodikken.

Teamet har i 2019 avsluttet prosjektet «Brukartinga digitalisering». Dette prosjektet var støttet gjennom 
Arkivverkets utviklingsmidler, og gav oss nyttige erfaringer og økt kompetanse på digitalisering og 
problematikk rundt lagring og publisering. For å høste av andres erfaringer og se nytt utstyr i bruk, besøkte 
vi Arkiv i Nordland og Nasjonalbilioteket i Mo i Rana. Fra våren 2019 var vi også piloter for kommunale 
arkivdepoters tilgang til Digitalarkivet. Vi har prioritert å digitalisere mer enn 100 år gamle formannskaps-/
kommunestyreprotokoller, og i løpet av 2019 er 41 protokoller skannet og publisert.

• Det har vært 583 innsynsforespørsler i administrativt arkiv
• Det har vært 54 registrerte brukere av IKAmateriale på lesesalen, og disse lånte til sammen 460                        
  arkivstykker
• 926 arkiv med til sammen 3389 arkivserier og 10738 arkivstykker er registrert i Asta og publisert på        
  arkivportalen
• 2941 arkiv med til sammen 4078 arkivserier og 15387 arkivstykker er oppdatert i Asta og republisert på        
  arkivportalen
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DIGITALISERING

Fakta

Digitalisering av arkiver skapt på papir er en tilleggstjeneste som ble etablert ved IKA Kongsberg i 2017. 
For eierne er formålet å forenkle tilgjengeligheten og lette saksbehandlingen. Den arkivfaglige gevinsten 
ligger i at originalmaterialet blir forskånet for hyppig håndtering og slitasje.

Faglig produksjon
I 2019 har IKA Kongsberg arbeidet videre med digitalisering av byggesaksarkivene til Bø, Færder, 
Horten og Sandefjord kommuner. I tillegg har vi igangsatt tilsvarende arbeid med byggesaksarkivene til 
Holmestrand, Sauherad og Skien kommuner. Dette arbeidet fortsetter i 2020.
Mens arkivene er plassert på Archon for digitalisering, må vi ha en god og effektiv løsning for
tilgjengeliggjøring av materialet når eierkommunene har behov for informasjonen. Det tar gjennomsnittlig 
to til tre timer fra vi mottar en forespørsel, til saksbehandler har den ferdig digitaliserte byggesaken 
tilgjengelig. I 2019 ekspederte vi i alt 401 slike forespørsler.
IKA Kongsberg har deltatt i et pilotprosjekt i regi av Direktoratet for byggkvalitet, der kunstig intelligens 
og maskinlæring har stått sentralt. I dette prosjektet fikk vi med oss tidligere Sauherad og Bø kommuner 
(nåværende Midt-Telemark kommune). Pilotprosjektet hadde til hensikt at et program skulle kunne 
kategorisere byggesaksdokumenter selvstendig, og oppdage dokumenter som var unntatt offentlighet. 
Dokumentkategoriene ble utarbeidet av DiBK og er del av en større satsning på standardiserte 
byggesakskategorier innen brukerstyrte innsynsløsninger.  
I løpet av året har vi også startet arbeidet med å utvikle en sikker og god løsning for en fremtidig 
digitalisering av personalmapper for eierkommunene våre. Dette arbeidet utvikles videre som et 
pilotprosjekt i samarbeid med Nore og Uvdal kommune i 2020.
Totalt har IKA Kongsberg digitalisert: 474,4 hyllemeter (snart en halv kilometer)

• Det ble gjennomført 8 kommunebesøk i 2019
• 401 innsynsforespørsler ble ekspedert, med et gjennomsnittlig tidsforbruk på 2 timer pr forespørsel
• Det er inngått to intensjonsavtale og tre nye kontrakter i 2019
• Til sammen er 227 hyllemeter skannet og tilgjengeliggjort, fordelt på 8 ulike prosjekter
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FORMIDLING

IKA Kongsbergs strategiplan har 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 og andre. En aktiv formidling gjør 
arkivet relevant for dagens mennesker, og kan ha en demokratisk betydning i samfunnet for øvrig.

Faglig produksjon
Stillingen som teamleder for formidling har stått vakant store deler av 2019, i påvente av gjennomføring av 
omorganiseringen ved IKA Kongsberg. Sammen med interne omdisponeringer av ressursene, har dette 
medført at større formidlingsprosjekter ved IKA Kongsberg har blitt utsatt. 
Likevel har det blitt opprettholdt en viss aktivitet knyttet til formidlingsteamets arbeid. 
I 2019 har IKA Kongsberg videreført samarbeidet med Statsarkivet i Kongsberg om slekts- og
lokalhistorieverksted. Dette samarbeidet har innbefattet fem samlinger med slektsforskere og
lokalhistorikere på Statsarkivets lesesal. I tillegg er det holdt fem foredrag på eksterne arrangementer om 
hvilke historiske kilder som befinner seg i arkivmagasinene på Archon.
En eldre samling fotografisk materiale fra Kongsberg har blitt digitalisert og lastet opp i digitalarkivet. Dette 
medførte en flott artikkel i Laagendalsposten.
Teamet har også representert IKA Kongsberg på en lokal yrkesmesse for elever ved ungdomsskoler og 
videregående skoler.
Også i 2019 har det blitt produsert en kalender med smakebiter fra arkivene i samarbeid med Statsarkivet. 
Kalenderen har etter hvert blitt en tradisjon som blir videreført i 2020.



Skjeggkre har vært en stor utfordring for 
arkivsektoren de siste årene. I desember 
2017 ble IKA Kongsberg tildelt utviklings-
midler fra Arkivverket for å forske på 
frysing av papirarkiver som tiltak mot 
skjeggkre. Forskningsprosjektet «Frysing 
av arkiv som tiltak mot skjeggkre» og 
tilhørende sluttrapport, ble ferdigstilt i de-
sember 2019.  Målet med prosjektet har 
vært å finne en kostnadseffektiv metode 
for å bekjempe skjeggkre og skjeggkre-
egg i arkiv og depot gjennom frysing av 
arkivmateriale. 
I 2013 ble de første sikre observasjone-
ne av skjeggkre gjort i Norge. De kan 
forveksles med vanlig sølvkre, men er 
større, har lengre haletråder og en mer 
fremtredende behåring. Skjeggkre er et 
ekstremt seiglivet insekt som tåler tørrere 
klima enn sølvkre, og har vist seg å tåle 
både varme og kulde godt. Spredningen 
i Norge har foregått svært hurtig, trolig 
gjennom transport av varer og embal-
lasje. I tillegg er det grunn til å tro at de 
godt isolerte byggene i Norge gir dem 
ekstra gode vekstforhold.  
Skjeggkre er med andre ord et rela-
tivt nytt og økende problem. Fordi de 
spiser både dyre- og plantemateriale, er 
skjeggkreene en alvorlig utfordring for 
arkiv-, bibliotek- og museumssektoren. 
Skjeggkre livnærer seg blant annet av 
papir, bøker og pergamenter. Arkivinstitu-
sjoner har et særlig og lovpålagt ansvar 
når det gjelder bevaringen av samfunns-
dokumentasjonen for ettertiden, og det 
er derfor nødvendig at vi tar grep og 
utformer konkrete tiltak når det gjelder 
skjeggkre.
I mars 2017 gjorde vi de første observa-
sjonene av skjeggkre i våre lokaler ved 
IKA Kongsberg. Vi startet da arbeidet 
med å etablere en IPM-strategi.  Vi 
begynte å kartlegge problemet ved hjelp 
av limfeller og dobbeltsidig teip. Funne-
ne ble etter hvert mange, men vi klarte 
å holde magasinet fritt for skjeggkre. I 
mars 2019 ble det satt ut giftåte i hele 
bygningsmassen. Denne behandlingen 
har fungert svært godt hos oss. Nå har 
det gått et helt år siden behandlingen, 
og vi har fortsatt en nedgang på omtrent 
97% sammenlignet med 2018. Vi har 
satt i gang en rekke rutiner og tiltak ved 
vår institusjon, og i tillegg gir vi eierkom-

Skjeggkreprosjektet- 
forskning og utvikling 
ved IKA Kongsberg munene våre råd om hvordan de skal 

håndtere skjeggkreproblemet. Vi mottar 
mange deponeringer i løpet av et år, og 
vi må være oppmerksomme på at arkiv-
lokaler ute i kommunene også er utsatt 
for skjeggkre. Det er derfor ønskelig å 
finne en sikker og kostnadseffektiv meto-
de som gjør at man med sikkerhet kan si 
at en deponering er helt fri for skjeggkre, 
før det kan settes inn i magasinet for 
langtidslagring.  
Et av målene med forskningsprosjektet 
er å øke kunnskapen om problemkom-
plekset og stimulere til erfaringsoverfø-
ring i arkivsektoren. Våren 2018 sendte 
vi ut en spørreundersøkelse om skjegg-
kre til 34 arkivinstitusjoner i Norge (stat-
lige, kommunale og private). Vi fikk svar 
fra 28 av institusjonene. I undersøkelsen 
spurte vi blant annet om de hadde funnet 
skjeggkre i sine lokaler. 82% svarte ja på 
dette spørsmålet. Men på spørsmålet om 
hvor mange som hadde fryst deponerin-
ger/avleveringer, var det bare 28% av 
institusjonene som svarte at de hadde 
gjort det. Vi sendte ut en ny spørreunder-
søkelse i november 2019. Da hadde alle 
institusjonene hatt skjeggkrefunn i sine 
arkivlokaler. I tillegg hadde også 43% av 
institusjonene fryst arkivdeponeringer 
og 31% hadde brukt giftåte som metode 
mot skjeggkre. Kun 15% hadde både 
fryst arkivmateriale og brukt giftåte for å 
bli kvitt skjeggkreene.  
For å forhindre et fremtidig dokumenta-
sjonstap og et ressurskrevende etterslep 
i skadebegrensning og kontroll, er det 
viktig at man tidlig etablerer en grundig 
utprøvd metode for å fjerne skjeggkre 
og eggene deres. Bruken av giftåte har 
vært svært effektiv hos oss, men vi vil 
også understreke at dette kun er en del 
av løsningen. En gjennomgående god 
IPM-strategi bør ligge i bunn hvis man 
skal håndtere skadedyrproblematikken. 
Bruk av gift bør av helsemessige årsaker 
begrenses i de fleste tilfeller. Men vi 
ser at kombinasjonen giftåte, frysing og 
kontrolltiltak er vellykkede tiltak hos oss 
og som vi mener kan benyttes de aller 
fleste steder. Frysing av arkivmateriale 
kan med andre ord være et effektivt og 
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nødvendig element i en helhetlig og 
bærekraftig IPM-strategi. Forutsetningen 
for at frysing av arkivmateriale skal være 
en effektiv metode mot skjeggkre, er at 
frysingen gjennomføres i henhold til de 
kriteriene som skal til for å uskadeliggjø-
re skjeggkreene. 
Prosjektet ble i hovedsak utført ved IKA 
Kongsberg, mens deler av prosjektet ble 
utført av Mycoteam. RISE-PFI utførte 
riv- og slitstyrketesting av papirmateriale 
som ble fryst på IKA Kongsberg. Resul-
tatene fra forsøkene og testene som ble 
utført av Mycoteam og RISE-PFI, viser at 
det er forsvarlig og effektivt å gjennom-
føre frysing av papirarkiver som tiltak 
mot skjeggkre dersom alt materialet med 
sikkerhet oppnår en minimumstempera-
tur på -20°C. En forsvarlig fryseprosess 
forutsetter likevel at man tar nødvendige 
hensyn og forbehold for å unngå meka-
niske skader, fuktskader og muggproble-
matikk. Valg av en forsvarlig metodikk 
avhenger blant annet av mengde og av 
papirmaterialets fysiske tilstand.
For å unngå skader på arkivmateriale 
som fryses er det viktig å ha kontroll over 
materialets relative luftfuktighet, samt 
temperaturutviklingen under fryse- og 
tineprosessen. Det bør også gjøres 
vurderinger om materialet bør forsegles 
før frysingen, ut fra relativ luffuktighet og 
tilstand. Likeledes er det svært viktig å 
gjøre en vurdering av hvordan tiningen 
skal gjennomføres, basert på de samme 
kriteriene, for å unngå skader. I prosjek-
tet tok vi for oss ulike metoder for frysing 
og tining av papirmateriale. Vi så på bruk 
av lavtemperaturfryser, husholdnings-
fryser og bruk av frysecontainer, samt 
problemer som disse metodene kan føre 
til, med tanke på risikoen for skader og 
effektivitet. I den sammenheng under-
søkte vi også faktorer som kan avgjøre 
hvilken metode som vil være mest 
hensiktsmessig og kostnadseffektiv. Valg 
av fryseløsning avhenger i stor grad av 
mengde, økonomiske ressurser og hvor-
dan man vil disponere arbeidstiden som 
nødvendigvis må brukes.
Rapporten med vedlegg er publisert 
på hjemmesidene til IKA Kongsberg og 
Arkivverket. I tillegg har vi delt rapporten 
med andre i arkivsektoren og i et nasjo-
nalt IPM forum.  

 A. Aak, B. A. Rukke, P.S. Ottesen og M. Hage: Skjeggkre – 
Biologi og råd om bekjemping.
Rapport i regi av Folkehelseinstituttet 2019: https://www.fhi.
no/publ/2019/skjeggkre--biologi-og-rad-om-bekjemping/, sist 
aksessert 18.12.19, kl. 08.30.
  IPM er en forkortelse for integrated pest management, inte-
grert skadedyrkontroll på norsk. En IPM-strategi vil si at en på 
en helhetlig måte tar i bruk ulike metoder som lar seg forene 
for å forebygge mot og bekjempe skadedyr. Hensikten er at 
skadedyrkontrollen skal være helse- og miljøvennlig sammen-
lignet med bruk av gift som bekjempelse.
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I april 2019 la arkivlovutvalget fram NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø». IKA Kongsberg var blant de mange 
aktørene som ble invitert til å avgi høringssvar på lovforslaget i utredningen. IKA Kongsbergs høringssvar ble avgitt 
på vegne av institusjonen selv, og på vegne av alle eierne. Nedenfor følger et bearbeidet ekstrakt av enkelte viktige 
kommentarer i høringssvaret.

IKA Kongsberg påpekte at Arkivlovutvalget i sin utredning tar tak i sentrale utfordringer knyttet til dokumentasjon og 
arkiv. Det er mange positive trekk ved lovforslaget. Utvalget har blant annet modernisert språket, produsert en meget 
god formålsbestemmelse og foreslått en viktig utvidelse av virkeområdet til loven. I tillegg er det definert en rekke 
dokumentasjonsplikter som i all hovedsak synes å ta hensyn til den generelle samfunnsutviklingen. 
En annen viktig endring som ligger i utredningen er bortfall av journalføringsplikten. Utvalget uttaler i kapittel 2.2 at 
«Dagens journalføringspraksis har bidratt til dårligere arkiver, og journalføringen har etter utvalgets syn utspilt sin rolle 
som instrument for å sikre pålitelig og ekte dokumentasjon». Utvalget peker i utredningen på hvordan dagens kom-
munikasjonsmetoder og prosessene som skaper dokumentasjon, gjør at mye dokumentasjon faller utenfor journalen. 
Utvalgets diskusjon omkring dette temaet er bare delvis utfyllende, og IKA Kongsberg påpekte at det vil være mulig 
å diskutere om dagens dårlige arkiver er på grunn av eller til tross for journalføringsplikten. Journalføringsplikten skal 
midlertidig videreføres med hjemmel i offentlighetsloven, men det kan også diskuteres om dette er tilstrekkelig fra et 
arkivfaglig synspunkt. Utvalget peker på at det må finnes, eller enkelt kan utvikles, gode løsninger som ivaretar de 
funksjonene journalen har i dag. IKA Kongsberg anbefalte at departementet gjør en svært grundig jobb knyttet til krav-
setting og testing av slike løsninger før det åpnes for å fjerne journalføringsplikten. 
I lovutkastet er det også en del bestemmelser der lovutvalget synes å trekke kunstige skiller mellom analogt og digitalt 
arkivmateriale (for eksempel i §§ 20 og 21). Etter IKA Kongsbergs mening er det vanskelig å forstå hvorfor analogt 
og digitalt skapt arkivmateriale prinsipielt skal behandles forskjellig. Dette gjelder i spørsmål knyttet til overføring til 
utlandet, ansvar for langtidsbevaring mv.
Flere bestemmelser i lovutkastet kan også tolkes slik at utvalget mener det ikke nødvendigvis behøver å være det 
offentlige som skal ha det operative ansvaret for bevaring, tilgjengeliggjøring og annen forvaltning av offentlige arkiver 
(for eksempel §§ 24 og 26). IKA Kongsberg stilte seg sterkt kritisk til bestemmelser som åpner for at forvaltning av 
offentlig skapte arkiver skal kunne legges ut på anbud til private kommersielle aktører. Dette er så vidt vi kan forstå en 
praksis som svært få (om noen) land har åpnet for, og vil etter IKA Kongsbergs mening ikke være forenlig med utval-
gets forslag til formålsbestemmelse for ny arkivlov.

Som nevnt mener IKA Kongsberg at forslaget til formålsbestemmelse i lovforslaget er meget god:

§ 1. Lovens formål
(1) Formålet med denne loven er å sikre dokumentasjon om samfunnet som skal kunne brukes til å forstå samtid og 
fortid, og til å bevare og videreutvikle Norge som rettsstat og demokrati.
(2) Loven skal særlig legge til rette for å
a) fremme offentlighet og demokratisk deltakelse
b) drive forsvarlig offentlig virksomhet
c) fastsette, fremme og forsvare rettigheter og andre rettskrav
d) utvikle kunnskap om kulturarven, kulturelt mangfold og grunnleggende samfunnsforhold
e) legge til rette for vitenskapelig forskning og annen granskning
f) ivareta enkeltpersoners og gruppers behov for å kjenne egen historie og kultur.

For å sikre både forvaltningens og andre samfunnsaktørers forståelse for arkiv, mener IKA Kongsberg at det er viktig 
med en formålsbestemmelse som på en tydelig og forståelig måte forteller hva som er hensikten med loven. Lovut-
valget beskriver etter IKA Kongsbergs mening, de overordnede verdiene godt i første ledd, og underbygger på en god 
pedagogisk måte med de ulike konkretiseringene i annet ledd.
Vi oppfatter lovteksten som både positiv, ambisiøs og tydelig i språket. Særlig positivt finner vi at det er understreket i 
lovutkastet at enkeltmenneskers rettigheter og enkeltmenneskers og gruppers behov for å kjenne egen historie og kul-
tur skal ivaretas. (bokstav c) og f)) Konklusjonen i høringssvaret var selvfølgelig at IKA Kongsberg anbefaler utvalgets 
forslag til formålsparagraf.

Fra kalveskinn til datasjø – 
IKA Kongsbergs høringsuttalelse
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Den andre endringen som bør omtales her, er forslaget om utvidet virkeområde for arkivloven. 
Utvalget foreslår følgende tekst:

§ 2. Virkeområde
(1) Loven gjelder for:
a) staten, fylkeskommunene og kommunene
b) selvstendige offentlige virksomheter uavhengig av organisasjonsform
c) selvstendige virksomheter hvor det offentlige direkte eller indirekte har en samlet eierandel på mer enn 50 prosent, 
eller hvor det offentlige direkte eller indirekte har rett til å velge flere enn halvparten av medlemmene i det øverste 
organet i virksomheten
d) andre virksomheter når de treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.
Kongen kan i tvilstilfeller avgjøre om en virksomhet faller inn under loven. Kongen kan i forskrift helt eller delvis unnta 
virksomheter omfattet av bokstav c) fra plikten til å følge denne loven, dersom dette regnes som nødvendig ut fra 
hensynet til virksomhetens art, konkurransesituasjonen eller andre særlige forhold.
(2) Stortinget fastsetter selv regler for dokumentasjon av Stortingets virksomhet og om hvordan dokumentasjonen skal 
bevares og gjøres tilgjengelig for allmennheten.
(3) For domstolenes virksomhet etter rettergangslovgivningen gjelder ikke reglene om sanksjoner ved tilsyn. Kongen 
kan fastsette ytterligere unntak fra lovens regler for domstolene.
(4) Virksomhet omfattet av første ledd som setter ut lovpålagte oppgaver til noen som ikke er omfattet av denne loven, 
skal sørge for oppfølging av dokumentasjonspliktene for disse oppgavene.
(5) Kongen kan i forskrift fastsette at virksomheter som leverer tjenester som i hovedsak er offentlig finansiert, skal 
være helt eller delvis omfattet av loven.

IKA Kongsberg presiserte i høringsuttalelsen at utvalgets forslag om å harmonisere lovens virkeområde med offent-
lighetslovens virkeområde er et etterlengtet og nyttig grep. I kommunal sektor har vi i mange år sett at forvaltning av 
viktige oppgaver har blitt organisert i ulike former for kommunale selskaper og interkommunale samarbeidsordninger. 
Selv om mange kommuner har vært flinke til å stille krav til selskapene om dokumentasjon av virksomheten, vet vi 
også at mye viktig samfunnsdokumentasjon har gått tapt som følge av at disse virksomhetene ikke har vært omfattet 
av arkivlovgivningens bestemmelser.
Arkivholdet i virksomheter som omtales i bokstavene b) – d) har gitt stor grunn til bekymring, særlig knyttet til produk-
sjon, sikring og bevaring av rettighetsdokumentasjon.
IKA Kongsberg mener også at utvidelsen av virkeområdet blir særlig viktig når plikten til å føre offentlig journal kan 
falle bort, da den plikten har vært den eneste «arkivplikten» til organ som faller inn under offentlighetsloven , men ikke 
under gjeldende arkivlov. IKA Kongsbergs konklusjon ble også her at vi anbefalte arkivlovutvalgets forslag til utvidelse 
av lovens virkeområde.

En spennende nyvinning i arkivlovutvalgets forslag til ny lov, er innføring av krav om at virksomhetene skal ha en egen 
dokumentasjonsstrategi. Denne strategien erstatter, styrker og utvider de kravene som i eksisterende lovverk stiller til 
arkivplan.
§ 6. Dokumentasjonsstrategi
(1) Virksomheter skal regelmessig ajourføre en dokumentasjonsstrategi som:
a) gjør rede for dokumentasjonsplikter som gjelder for virksomheten, og for hvilken dokumentasjon som er særlig 
viktig for virksomheten
b) beskriver organiseringen av arbeidet med å ivareta dokumentasjonspliktene
c) gjør rede for hvilke informasjonssystemer i virksomheten som skaper og tar vare på dokumentasjon omfattet av 
denne loven
d) gjør rede for virksomhetens bruk av kommunikasjonskanaler, herunder sosiale medier
e) gjør rede for hvordan virksomheten sørger for langtidsbevaring, minimering og sletting av dokumentasjon og arkiver
f) refererer til virksomhetens styringsdokumenter for informasjonssikkerhet, personvern, anskaffelser mv. og
g) gir en vurdering av virksomhetens etterlevelse av denne loven.
(2) Øverste organ i virksomheter omfattet av § 2 første ledd bokstav a til c skal vedta dokumentasjonsstrategien minst 
én gang hvert fjerde år.
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Tanken bak forslaget om en dokumentasjonsstrategi slik den beskrives i NOU 2019:9 er god, og IKA Kongsberg stilte 
seg i all hovedsak positivt til kravene i § 6 første ledd. 
I høringssvaret problematiserte vi bestemmelsen i § 6 annet ledd. IKA Kongsberg mener at denne bestemmelsen 
griper direkte inn i offentlige virksomheters interne organisering av eget arbeid. I gjeldende lovverk er det øverste an-
svaret for arkiv tillagt administrasjonssjefen. Ettersom vi ikke kunne finne noen tilsvarende bestemmelse i lovforslaget 
som plasserer dette ansvaret noe annet sted, regner vi med at dokumentasjon av virksomhetens arbeid fortsatt skal 
være et administrativt ansvar. 
Blant IKA Kongsbergs eiere har det vært ulik praksis knyttet til vedtak av arkivplanen, og vi har ingen erfaring som 
viser noen entydig effekt av det ene eller det andre. IKA Kongsberg mente heller ikke at utvalget argumenterer spe-
sielt godt for et slikt pålegg, og mener at vedtaksprosedyren for dokumentasjonsstrategien bør kunne bestemmes av 
virksomhetene selv.
Som en følge av dette anbefalte IKA Kongsberg derfor en grundigere vurdering av forslagets nytteverdi før man i lovs 
form pålegger kommunale virksomheter krav med delegeringsforbud. 

Et endringsforslag som etter IKA Kongsbergs mening virker lite gjennomtenkt er forslaget om å tillate overføring av 
digital dokumentasjon til utlandet (skylagring i utlandet)
§ 21. Overføring av digital dokumentasjon til utlandet
(1) Digital dokumentasjon omfattet av loven kapittel II og V kan, hvis vilkårene i personvernforordningen artikkel 44 og 
45 er oppfylt, overføres til EØS-land og tredjestater som kommisjonen i EU har fastslått sikrer et tilstrekkelig beskyttel-
sesnivå. Følgende vilkår må dessuten også være oppfylt:
a) Det foreligger en oppdatert risikovurdering som særlig gjør rede for risiko for tap av nasjonal råderett over doku-
mentasjonen, tap av data, rikets sikkerhet, kriminelle handlinger og uautorisert tilgang, sammenholdt med lagring i 
Norge.
b) Databehandleravtalen skal gi tilsynsmyndigheten rett til å vite hvor dokumentasjonen kan eller vil bli lagret, samt 
rett til å kreve at det settes i gang tilsyn på aktuelle steder for å påse at krav i denne loven og i databehandleravtaler 
blir etterlevd.
c) Ved langtidsbevaring i utlandet skal en kopi av arkivene være i Norge.
(2) Nasjonalarkivet kan inngå avtale med arkivmyndighet i en annen stat eller med en annen kvalifisert oppdragstaker, 
om at det skal gjennomføres tilsyn med norsk digital dokumentasjon som er overført til utlandet. Tilsynet skal i så fall 
skje i henhold til instruks fra Nasjonalarkivet.

IKA Kongsberg bemerket i høringssvaret at vi er skeptiske til å trekke kunstige skiller mellom digital og ikke-digital 
dokumentasjon (det eksisterer et forbud mot å føre analogt arkivmateriale ut av Norge). Spørsmål knyttet både til 
informasjonssikkerhet og dokumentasjonssikkerhet ved skylagring i utlandet er komplekse, og IKA Kongsberg stilte 
spørsmål ved om rekkevidden av denne bestemmelsen er tilstrekkelig utredet.
Ettersom det allerede er tillatt å benytte utenlandske skytjenester i danningsfasen, forutsatt at dokumentasjonen blir 
løpende lagret på servere i Norge, mente IKA Kongsberg at det også er noe vanskelig å se en nytteverdi som rettfer-
diggjør risikoen ved å tillate slik skylagring. En grundigere begrunnelse for IKA Kongsbergs holdning kan også leses i 
en høringsuttalelse om ny forskrift om offentlig arkiv, datert 10. januar 2017 (les uttalelsen på www.ikakongsberg.no). 
IKA Kongsberg konkluderte med å fraråde utvalgets forslag om å tillate bevaring av offentlige arkiver i utenlandske 
skytjenester.

Den siste bestemmelsen som skal omtales i denne artikkelen er lovutvalgets forslag til ansvarsplassering for langtids-
bevaring og tilgjengeliggjøring av eldre og avsluttede arkiver.
§ 28. Ansvar for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring
(1) Kommuner og fylkeskommuner skal sørge for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra kommunal eller 
fylkeskommunal virksomhet. Det samme gjelder arkiver fra interkommunale selskaper eller andre virksomheter som 
på grunn av kommunens og fylkeskommunens eierandel omfattes av loven, jf. § 2 bokstav b og c.
(2) Statlige virksomheters arkiver langtidsbevares og tilgjengeliggjøres hos Nasjonalarkivet. Nasjonalarkivet skal tilby 
kommuner og fylkeskommuner langtidsbevaring av digitale arkiver til selvkost. Slik avtale kan også inkludere tilgjen-
geliggjøring.
(3) Selvstendige virksomheter som nevnt i § 2 bokstav b til d regnes som kommunale eller statlige etter deres hoved-
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sakelige tilknytning. Kongen avgjør i tvilstilfelle om en virksomhet skal anses som kommunal eller statlig.
(4) Arkiver fra virksomheter med flere eiere langtidsbevares der eierne bestemmer.
(5) Første til fjerde ledd er ikke til hinder for at det kan inngås avvikende avtale mellom Nasjonalarkivet og kommunale 
eller fylkeskommunale arkivinstitusjoner.

IKA Kongsberg har ved flere anledninger problematisert åpningen for at private kommersielle aktører har kunnet finne 
et marked i forvaltning av offentlig arkivmateriale. Dette er et fenomen som, så vidt vi kan forstå, er ganske unikt for 
Norge. Forvaltning av offentlige arkiver er et vidt fagfelt som krever høy grad av kompetanse, tillit og legitimitet. Når 
økonomisk gevinst kommer inn som en grunnleggende faktor i dette arbeidet, er det grunn til å frykte for prioriteringen 
av disse momentene. Dersom utviklingen fører til at samfunnet får lavere grad av tillit til virksomheter som forvalter 
offentlig arkiv, vil lovutvalgets forslag til formålsbestemmelse også i stor grad bli skadelidende. IKA Kongsberg mener 
ny arkivlov må gi tydelige bestemmelser om at offentlig arkiv skal langtidsbevares i den offentlige virksomheten selv, 
eller i en offentlig eid arkivinstitusjon.
IKA Kongsberg stiller også spørsmål ved formuleringen i § 28 annet ledd: «Nasjonalarkivet skal tilby kommuner og 
fylkeskommuner langtidsbevaring av digitale arkiver til selvkost». Her opererer utvalget igjen med et kunstig skille 
mellom analoge og digitale arkiver. Bestemmelsen kan også oppfattes som en særbehandling av kommuner og 
fylkeskommuner som ikke tidligere har satset på kompetanse om bevaring av digitalt skapt arkivmateriale i egen 
regi eller gjennom en kommunal arkivinstitusjon. IKA Kongsberg argumenterte derfor for at formuleringen bør være 
«Nasjonalarkivet skal sørge for utvikling av løsninger for langtidsbevaring av digitale arkiver for hele arkivsektoren» 
Konklusjonen i høringssvaret ble en anbefaling om at ny § 28 tar hensyn til innspillene, og implementerer bestemmel-
ser som sikrer at offentlig eide arkivinstitusjoner forvalter offentlige arkiver, og at Nasjonalarkivets rolle konsentreres 
om utvikling av løsninger og infrastruktur knyttet til bevaring av digitale arkiver.

IKA Kongsbergs høringsuttalelse kan leses i sin helhet på www.ikakongsberg.no.



GENERELLE OPPLYSNINGER
Presentasjoner og omvisninger
Det er stor interesse for presentasjoner av selskapet og omvisninger på Archon, og det har blitt gjennom-
ført en rekke presentasjoner og omvisninger gjennom året.
Flere av IKA Kongsbergs eiere benytter også Archon som lokaler for sine arrangementer.

Tildeling av prosjektmidler
Vi fikk tildelt utviklingsmidler fra Riksarkivaren til å fortsette og sluttføre pilotprosjektet «publikumstinga 
digitalisering».
Vi mottok OU-midler fra KS til dekking av utgifter knyttet til lederstøtteprogram, og til gjennomføring av 
strategiseminar med styret.

Samarbeid med andre institusjoner
Det ble arrangert fem samlinger med slekts- og lokalhistorieverksted i samarbeid med Statsarkivet i 
Kongsberg og Slekt og Data.
I samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg har vi også arrangert en fagsamling for de ansatte. Tema for 
samlingen var arkiver knyttet til fattigomsorg og helse og sosialsektoren. 
Det har i tillegg blitt etablert et samarbeid med ABM-institusjoner i Kongsberg. 

Møter og kurs for eierne
Det ble avholdt eiermøte på Archon 15. januar. 
Videre ble det ble avholdt representantskapsmøte 30. april. På dette møtet takket vi av mangeårig leder av 
representantskapet Oddvar Grøthe fra Hemsedal kommune.
Arkivlederseminaret ble arrangert 23.-24. oktober. Hovedfokus for årets arkivlederseminar var IKA Kongs-
bergs tjenestetilbud til eierne, arkivlovutvalgets rapport, ordninger for bevaring av privatarkiver og arkiv-
plan/dokumentasjosstrategi/internkontroll. Det var 32 deltagere på seminaret.
Det ble arrangert arkivkurs for våre eiere 3.-4. april. Sentrale temaer for samlingen var arkivlovutvalgets 
rapport, bevaring og kassasjon og avslutting av arkiver. Det var 26 deltagere på arkivkurset. 

Konferanser og kurs
Ansatte fra IKA Kongsberg har deltatt på ni konferanser med ulike temaer knyttet til arkiv.
IKA Kongsberg har også deltatt med stand på yrkesmesse for ungdom i Kongsberg.

HMS
Det har blitt opprettet HMS-utvalg i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 
Det ble gjennomført kontroll av luftkvalitet i muggsaneringsanlegget, og i tillegg ble det tilbudt ergonomisk 
arbeidsplassvurdering for alle ansatte som ønsket dette.
Det er også gjennomført vernerunde med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Nasjonale prosjekter
Vi har deltatt i følgende nasjonale prosjekter i 2019:
MODARK – modernisering av arkivoverføring
KDRS – produksjonslinjeprosjekt
KDRS - malsettprosjekt
Arkivplan.no – utviklingsprosjekt
Arkivsektorens strategiarbeid (samarbeid mellom arkivverket og de kommunale arkivinstitusjonene).

Verv
IKA Kongsberg deltar i referansegruppa for prosjektet «Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform». 
Vi har hatt et redaksjonsmedlem i Arkheion. 
Selskapet har hatt et styremedlem i Stiftelsen Asta, et bedriftsmedlem i KS Buskeruds fylkesstyre. 
IKA Kongsberg har også hatt et verv som leder i styringsgruppa i arkivplan.no
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