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Til ordfører

IKA Kongsberg - fremtidig lokalisering (Arkivsenter Østafjells)
Vi ønsker med denne henvendelsen å varsle om en kommende sak vedrørende IKA
Kongsbergs fremtidige lokalisering. Saken vil bli oversendt våre eiere i januar 2010, og legge
føringer for videre behandling i representantskapsmøtet 25. mars 2010. Selskapets ledelse
ser det som påkrevet at den enkelte eier også avklarer sitt forhold til den valgte representants
fullmakter. Det vises til redegjørelse i etterfølgende punkter.
Arkivsenter Østafjells


I tråd med IKA Kongsbergs visjon om å være ”en kilde til kunnskap”, selskapets
strategiplan vedtatt på representantskapsmøtet i 2008, samt vedtak i
representantskapet fra 2001 om felles depotløsning med etterfølgende orienteringer,
legger styret frem sitt forslag til behandling i representantskapets møte i 2010.



Arkivloven med forskifter om offentlige arkiver trådte i kraft i 1. januar 1999, hvor
arkivforskriften har gitt kommunal forvaltning en frist til 1. januar 2012 til å etablere en
depotordning som tilfredsstiller kravene i forskriften.
IKA Kongsberg har siden 2000 tilbudt eierne en depottjeneste. Denne tilfredsstiller per i
dag ikke kravene i forskriftene fullt ut. Dette skyldes at nåværende magasiner er i ulike
leide lokaler og ikke spesielt tilrettelagt til sikring, bevaring og formidling av arkiv.
Forslaget til fremtidig felles depotløsning vil sikre dette. For øvrig viser vi til vedlagt brev
fra Riksarkivaren, med spesielt fokus på tredje og fjerde avsnitt.



IKA Kongsberg har inngått en intensjonsavtale med Statsarkivet i Kongsberg om felles
bruk av ulike fasiliteter, for eksempel lesesal. Dette vil gi arkivbrukere en enklere tilgang
til offentlige arkiv, og samtidig senke kostnadene for arkiveierne. Med vurderinger
knyttet opp til argumentasjoner vist ovenfor, har IKA Kongsberg også
skrevet en intensjonsavtale med Kongsberg kommune om eventuelt benyttelse av tomt
ved siden av Statsarkivet.



Styret vil i ovennevnte sak legge frem forslag om nytt bygg med tilhørende planer for
fremdrift og finansiering.
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Valgt representant


§ 6 i lov om interkommunale selskaper stiller formelle krav til valg av representanter. Vi
ber om at det klargjøres at eiers representant og vararepresentant(er) er valgt i tråd
med disse, og kan avgi stemme i selskapets representantskapsmøte.



Det er viktig at saken om IKA Kongsbergs fremtidige lokalisering behandles i de
organer den enkelt eier anser som nødvendig og i tråd med interne retningslinjer. Dette
med henvisning til de valg eier må gjøre angående lokalt eller sentralt arkivdepot.

Representantskapsmøtet 25. mars 2010


På bakgrunn av tidligere erfaringer, og viktigheten av foreliggende sak, tillater vi oss å
presisere nødvendigheten av fulltallig representasjon i det ordinære
representantskapsmøtet. Om ikke den valgte representant har mulighet til å møte, ber
vi om at en valgt vara stiller.



Vi vil samtidig understreke at vedtaket vil ha avgjørende betydning for selskapets videre
virksomhet.

Med dette tillater IKA Kongsbergs ledelse seg å be om at angitte sak blir satt på kartet for
adekvat, politisk behandling i forkant av representantskapsmøtet, også med tanke på de
fremtidige økonomiske konsekvenser. Saken vil bli sendt ut, sammen med innkalling og
saksliste til representantskapsmøtet, ultimo januar 2010.
Med vennlig hilsen
John Jacobsen
representantskapets leder
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