KONGSBERG

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK IKS

ÅRSMELDING
2017

20
17

KONGSBERG

25Jubileum
års

LEDER

2017 har vært et år fylt av store oppgaver for IKA Kongsberg. Det har særlig vært to utfordringer som har
pekt seg ut. Det ene har vært som byggherre for oppføringen av byggetrinn 2 (Archon 2), og det andre har
vært en gradvis oppbygging av personalstyrken.
Etter forprosjektet for byggetrinn 2 i 2016, kunne selskapet starte hovedprosjektet i januar 2017. Gjennom
året har det regelmessig blitt rapportert til styret på hovedområdene økonomi, SHA og framdrift. Prosjektet
har hele tiden holdt seg innenfor gjeldende økonomiske rammer, og det er ikke rapportert om avvik på
noen av hovedområdene. I skrivende stund ligger det heller ikke an til avvik for disse områdene. Og vi får
et bygg med et nøktern uttrykk, men av god kvalitet og bygget i henhold til lovbestemte krav. Parallelt med
oppføringen av nytt bygg, har det vært opprettholdt tilnærmet normal drift i selskapet.
Året bærer også preg av endringer i organisasjonen. Det har vært en krevende prosess å bemanne opp
en organisasjon som skal ruste seg til en betydelig volumvekst og til mangfoldet av lovpålagte oppgaver
innenfor fagfeltet arkiv. Både en relativt hurtig rekruteringsprosess og etterfølgende intern opplæring, er
arbeidskrevende for et selskap av denne størrelsen. Men selskapet har klart å løse disse utfordringene på
en svært tilfredsstillende måte.
Et tjenestetilbud som har blitt utviklet i løpet av 2017, er digitalisering av arkiver som er mye brukt av eiere.
Dette er i all hovedsak betalte tjenester (selvkost) som ligger utenfor eiertilskuddet, og flere eiere har
tatt i bruk dette tjenestetilbudet. Særlig har det vært stor interesse for digitalisering av byggesaksarkiver.
Sammen med de øvrige prosjektbetalte oppdragene innenfor ordning og muggsanering, er digitalisering
en vesentlig årsak til den prosjektbaserte rekrutteringen ut over rammen til eiertilskuddet.
Til tross for økt rekruttering i 2017, er sykefraværet fortsatt relativt lavt. Selskapet er opptatt av
trivsel i hverdagen og tiltak som bidrar til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Styret opplever at slike
miljøskapende tiltak er en styrke for selskapet.
Regnskapet 2017 viser et mindre overskudd og er godkjent av revisor uten merknader.
Kongsberg, 4. april 2018
Astrid Sommerstad
styrets leder
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STYRETS
ÅRSBERETNING 2017
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 utvidelse av lokalene, kommune- og regionreform,
eierfinansieringsmodeller og utvidelsen av organisasjonen.
Selskapet hadde i 2017 44 eiere - 42 kommuner og to fylkeskommuner. Nye Sandefjord kommune
ble medeier 1.1.2017. Eierkommunene Andebu og Stokke ble sammenslått med tidligere Sandefjord
kommune.
Eiere

Bamble kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Kviteseid kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Modum kommune
Nes kommune

Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Nøtterøy 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
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Ål kommune

Selskapets organisering og verv
Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste styringsorgan. Ordinært representantskapsmøte ble avholdt
27. april 2017, men ble avlyst på grunn av ikke gyldig antall stemmeberettigede. Ekstraordinært
representantskap ble dermed avholdt 24. mai 2017 Representantskapsmøtet ble ledet av Oddvar Grøthe,
Hemsedal kommune.
Leder og nestleder i representantskapet
Leder Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune
Nestleder Thorvald Hillestad, Re kommune
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STYRETS
ÅRSBERETNING 2017
Styret
Til 24. mai 2017:
Leder Hege Glenna
Nestleder Bjørg Tveito Lundefaret
Styremedlem Kurt Orre
Styremedlem Grete Vallumrød
Styremedlem Steffen Stordalen
Styremedlem June Wahl, ansattvalgt
Varamedlemmer
1. varamedlem Tone Mjøs
2. varamedlem Hege Mørk
3. varamedlem Sven Tore Løkslid
Bjørn Ole Hovda, ansattvalgt
Etter 24. mai 2017:
Leder Astrid Sommerstad
Nestleder Bjørg Tveito Lundefaret
Styremedlem Kurt Orre
Styremedlem Grete Vallumrød
Styremedlem Steffen Stordalen
Styremedlem June Wahl, ansattvalgt
Varamedlemmer
1. varamedlem Tone Mjøs
2. varamedlem Hege Mørk
3. varamedlem Sven Tore Løkslid
Bjørn Ole Hovda, ansattvalgt
Valgkomité frem til valg
Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
Mette Haugholt, Sauherad kommune
Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune
Valgkomité etter valg
Leder Alf Johan Svele, Holmestrand kommune
Mette Haugholt, Sauherad kommune
Jon Gj. Pedersen, Flesberg kommune
Eksterne administrative tjenester
Regnskap og lønn ble ivaretatt av Horten kommune.
Vestfold kommunerevisjon har revidert regnskapet.
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STYRETS
ÅRSBERETNING 2017
Om selskapet
Styret har avholdt sju styremøter og behandlet 42 saker.
Ved inngangen til 2017 hadde selskapet 23 ansatte og ved årets slutt var det 35.
Dette tilsvarer henholdsvis 21,8 og 33,8 årsverk – inkludert to på pensjonistavtale. Det har i løpet av året
vært et forbruk på om lag ett årsverk til midlertidige stillinger – primært sommervikarer (fem). I 2017 har vi
hatt fire personer på tiltaksmidler og lønnsmidler.
Oppbemanningsplan med utvikling fra 2014 og sju nye eiere tilsa 22 ansatte finansiert over eiertilskudd.
Stor etterspørsel etter muggsanerings-, ordnings- og digitaliseringsprosjekter har dannet grunnlag for
ytterligere oppbemanning.
Samlet sykefravær for 2017 er 5,3% (401 dg) hvor 1/3 er egenmeldte fravær og 2/3 legemeldte fravær.
Vi har én langtidssykemeldt som utgjør 50% (128 dg) av legemeldte fravær. Og vi har registrert 19 dager
fravær grunnet sykt barn. Hvis vi holder kategoriene langtidssykemeldt og sykt barn utenfor grunnlaget, er
samlet fravær for 2017 3,4%. Sykefraværet skyldes ikke arbeidsrelaterte forhold.
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 2017 var kjønnsfordelingen
med 60 % 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.
Regnskap 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 043 843
(2016: mindreforbruk på kr 1 696 546).
Styret er av den oppfatning at forutsetningen for videre drift er til stede.

Kongsberg 15.02.2018

Astrid Sommerstad		
Bjørg Tveito Lundefaret		
Steffen Stordalen
styreleder			nestleder				styremedlem
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EIERE OG ÅRSVERK

Bemanningsøkningen i 2017 skyldes i hovedsak to forhold:
1. Planlagt bemanning innenfor eiertilskuddet i 2017 utgjorde 22 årsverk.
2. Økningen ut over dette er direkte knyttet til betalte prosjekter innenfor ordningsarbeid,
muggsanering og i særlig grad digitalisering som var en ny tjeneste i 2017.
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NØKKELTALL TJENESTEPRODUKSJON
Produksjon og tjenester ved IKA Kongsberg
Antall hyllemeter digitaliserte arkiver

0
0
6
5
1

Antall deponerte elektroniske arkiver

37

351

Arkivstykker - utlån til lesesal

459
502

64
48
58

Lesesal - antall personer

112
139
125,5

Muggsanering - anntall hyllemeter
Ordnet arkiv - antall hyllemeter

565

727
632
765

Deponert arkiv - antall hyllemeter

909

1412

955
896
973

Forespørsler
Antall kursdeltakere
Kommunbesøk - rådgivning

53
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Det er grunn til å kommentere resultatene for noen av tallene i grafen.
1. Digitalisering av arkiver er en betalt tjeneste og er et nytt tilbud i 2017. Tjenesten har vært under
utvikling, men vi ser svært stor etterspørsel etter dette tilbudet.
2. Det er muggsanert noen færre hyllemeter i 2017. Dette har i det alt vesentlige sammenheng med
at deler av innlevert materiale har et større skadeomfang enn tidligere.
3. Antall hyllemeter ordnet arkiv har hatt sterk vekst. Denne veksten innebærer nær 2,5 årsverk.
4. Store svingninger i kategorien Deponerte arkiv har naturlig sammenheng med nybygg og
		
kapasitet.
Ellers er det kun mindre endringer og til dels endringer som vi ikke kan påvirke.
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ARKIVDANNING
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. IKA Kongsberg tilbyr sine eiere rådgiving og kurs i alle arkivrelaterte temaer innenfor
arkivdanningen.
2017 var et år hvor den pågående kommunereformen stod sentralt. I forbindelse med forberedelsene
til kommunesammenslåingene til nye Holmestrand, Færder og nye Larvik kommuner, har
arkivdanningsteamet deltatt som prosjektdeltakere, delprosjektledere og rådgivere i arkivfaglige spørsmål.
Andre oppgaver som har preget 2017, har vært bistand i utarbeidelse og oppdateringer av arkivplan for
blant andre Seljord kommune og Buskerud fylkeskommune. Det har også blitt holdt foredrag og kurs ute i
kommunene etter ønske fra våre eiere.
I tillegg til arbeidet med kommunesammenslåingene har det vært opprettholdt et normalt tjenestetilbud til
resten av eierkommunene.

Faglig produksjon
Det arkivfaglige arbeidet i forbindelse med
kommunereformen i IKA Kongsberg sitt distrikt har pågått
hele kalenderåret.
I samarbeid med arkivlederne i Hof, Sande og
Holmestrand har IKA Kongsberg i 2017 utarbeidet
ny arkivplan for «Nye Holmestrand» kommune.
IKA Kongsberg har også deltatt med rådgivning og
prosjektdeltagelse vedrørende plassering av nytt
dokumentsenter i kommunen.
I 2017 har det også blitt utarbeidet ny arkivplan for
«Nye Larvik» kommune i samarbeid med kommunenes
arkivledere. Dette har vært en del av «Prosjekt Arkiv»
hvor IKA Kongsberg har deltatt i hovedprosjektgruppen.
Funksjonsansvarlig innen arkivdanning har på IKA
Kongsbergs vegne hatt prosjektledelse for delprosjektet
«Kartlegge og avslutte aktive arkiver».
All erfaring IKA Kongsberg har tilegnet seg, og alle
relevante dokumenter som har blitt utarbeidet i forbindelse
med de ulike delprosjektene, tar vi med oss videre i
arbeidet med de nye kommunesammenslåingene som
venter i 2020.
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Fakta
• Det har blitt gjennomført 117
kommunebesøk med ulike tema innenfor
arkivdanning.
• Det har blitt arrangert 5 kurs, med
til sammen 102 deltakere innenfor
fagområdet.
• IKA Kongsberg har bidratt med tre
foredrag på eksterne samlinger innenfor
fagområdet i 2017.

ELEKTRONISK ARKIV
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 og bevaring 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. I tillegg til eksternt samarbeid, har IKA Kongsberg også ansatt en rådgiver for å behandle
digitalt skapt materiale.
Faglig produksjon
I løpet av 2017 har e-depot ved IKA Kongsberg
jobbet med å utvikle og strukturere tjenesten til våre
kommuner. E-depot har mottatt 6 arkivpakker fra
våre kommuner, og gjennomført sikkerhetstester
på disse. Pakkene er sikret lokalt, og lagt klare til
testing og videre arbeid. I løpet av 2017 har e-depot
arbeidet med å ta i bruk Digitalt SikringsMagasin
(DSM) via tjenesten til KDRS, og ved årsslutt var
det lastet opp en pakke for langtidsbevaring, med
rundt 10 pakker klargjorte for opplasting på kort sikt.
Teamet er utvidet med teknisk kompetanse, og skal
sikre at IKA Kongsberg på en bredere måte kan
utvikle sine tjenester rundt digitale arkiver.
E-depot har også vært aktive medarbeidere i
ulike nasjonale fora og prosjekter. Deltakelse
i KDRS sitt Produksjonslinjeprosjekt har stått
sentralt i 2017. Dette prosjektet arbeider med å
komplettere metode og programvare for håndtering
av digitale arkiver. Etter konkret behov fra en av
IKA Kongsbergs eierkommuner, har IKA Kongsberg
også gjennomført et prosjekt i samarbeid med
IKA Rogaland der vi har gjennomgått og vurdert
informasjon fra et barnevernssystem. Prosjektet
har blitt lagt merke til i hele fagmiljøet, og blitt
presentert blant annet på høstens KDRS-seminar
som ble avviklet i Oslo.
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Fakta
• Det ble deponert 6 digitale arkivpakker
til IKA Kongsberg i 2017.
• Vi har deltatt på KDRS-samlinger og
kurs i forbindelse med DSM-tjenesten.
• Vi har deltatt i KDRS sitt
Produksjonslinjeprosjekt.
• Vi har gjennomført prosjekt for
en eierkommune for å etablere
Sektorspesifikke Metadata for sektor
barnevern i samarbeid med IKA
Rogaland.

RETTIGHETSDOKUMENTASJON
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
I 2017 har vi startet med ordning og listeføring
av alle arkivene fra utvalgte kommuner. Vi har
startet dette arbeidet med de minste kommunene
og de kommunene som har lite uordnet materiale
gjenstående samt avsluttede kommuner. I denne
prosessen blir alle arkivene, i tillegg til ordning
og listeføring, registrert på serienivå i ASTA
og publisert på Arkivportalen. Dette fører til at
publikum får et helhetlig bilde av arkivmateriale
som finnes hos IKA Kongsberg.
Antall forespørsler øker i takt med
deponeringene, og i 2017 har vi i snitt hatt 10
forespørsler per uke.
Vi har startet opp en prosjektgruppe for
utarbeidelse av retningslinje for helse og omsorg.
Riksarkivet har nedsatt en prosjektgruppe som
skal se på revidering av § 3-14 i Riksarkivarens
forskrift. Vårt prosjekt må ses i sammenheng med
denne revideringen.
Forberedelser til bruk av nytt registreringsprogram
for listeføring er igangsatt. Alle tidligere lister må
konverteres til excel før importering av filene til
Documaster.
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Fakta
• Vi har hatt 473 forespørsler om innsyn og
tilbakelån av rettighetsdokumentasjon.
• 13 kommuner/fylkeskommuner har til
sammen deponert 251 hyllemeter med
rettighetsdokumentasjon.
• 478 hyllemeter er ordnet og listeført. Materialet
er redusert med 35 hyllemeter og utgjør nå
443 hyllemeter.
• Det har blitt gjennomført 8 kommunebesøk,
samt 5 møter med eierkommunene i IKAs
lokaler.
• Alle arkivene fra 21 kommuner er ferdig
ordnet, listeført og registrert i ASTA. Arkivene
er publisert på serienivå i Arkivportalen.
• IKA Kongsberg deltok på et møte med
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
angående bevaring av
rettighetsdokumentasjon i forbindelse med
kommunereformen.

PRESERVERING
MUGGSANERING, SKADEDYR OG KONSERVERING

Fagområdets formål er å sørge for at det iverksettes nødvendig tiltak for å sikre skadet arkivmateriale (papirarkiv)
på en god faglig måte.
Muggsanering
IKA Kongsbergs muggsaneringsanlegg, hvor vi renser mugginfisert arkiv til kostpris for eierne våre, har gått for
fullt gjennom hele 2017. Mye av arkivmaterialet som har blitt sanert i 2017, har vært i veldig dårlig forfatning og
har vært sterkt muggskadet, noe som igjen har ført til en oppgradering av saneringsprosessen og mer omfattende
saneringsarbeid. Noe av kapasiteten har i 2017 blitt brukt til å redde arkiver som var våte da vi fikk de i hus. De
våte arkivene har vært gjennom en prosess med nedfrysing, opptining, tørking og rensing. Vi har håndtert både
rettighetsdokumentasjon og administrativt arkiv. Venterom for mugginfisert arkivmateriale har vært jevnt fullt
gjennom hele året. Vi har hatt opplæring og oppfølging av til sammen ni nye ansatte i muggsaneringsavdelingen
og har påbegynt arbeidet med å opprette en egen digitaliseringsavdeling for muggskadet arkiv.
Skadedyr
I 2017 ble det oppdaget skjeggkre hos en av våre eierkommuner, og like etter fant vi skjeggkre hos IKA
Kongsberg. Dette førte til at vi i februar begynte med en kartleggingsprosess som fortsatt er pågående. Hver uke
blir alle de omlag 150 fellene som er blitt plassert rundt på Archon sjekket for nye kre, og alle funn blir registrert. I
tillegg til limfeller bruker vi også dobbeltsidig teip som en ekstra sikring — dette gjelder spesielt magasin. I slutten
av desember 2017 ble vi tildelt kr 120 000,- av Arkivverket i utviklingsmidler til et prosjekt der vi skal undersøke
metoder for å bekjempe skjeggkre. Dette prosjektet tar sikte på å finne en kostnadseffektiv metode som kan sikre
arkivene til våre eiere, og der resultatet også kan komme til nytte for andre aktører i arkivsektoren.
Forebyggende konservering og rådgivning
I 2017 har vi vært på kommunebesøk, gitt rådgivning per telefon og epost til flere av våre eierkommuner. Vi har
utarbeidet et skjema slik at det skal bli enkelt for kommunene å kartlegge mulige risikoer i arkivlokalene, både
når det gjelder fukt/mugg og skadedyr. Dette skjemaet har foreløpig bare blitt testet ut i én av eierkommunene,
men skal bli sendt ut til flere av eierne våre i løpet av våren 2018. Kartleggingen av arkivlokaler skal bidra
til å forhindre at skader på papirarkiv oppstår, og gir oss samtidig mulighet til å gi best mulig rådgivning til
kommunene. IKA Kongsberg har i 2017 også holdt flere kurs i håndtering av muggskadede arkiver og skjeggkre.

Fakta
• Vi har brukt 11 dagsverk på 5 kommunebesøk.
• 650 dagsverk har gått med til tørking og sanering av til sammen 112 hyllemeter vått og/eller mugginfisert
papirarkivarkiv.
• Vi har holdt 3 kurs i håndtering av mugg og skjeggkre, og tre av våre ansatte har deltatt på et seminar om
papirkonservering.
• Vi har foretatt systematisk kartlegging av skjeggkre siden februar 2017.
• IKA Kongsberg ble tildelt kr 120 000,- av Arkivverket i utviklingsmidler for å forske på frysing av skjeggkre.
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ADMINISTRATIVE ARKIV
DEPONERING, ORDNING OG MAGASIN.

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
Hovedfokuset gjennom det meste av 2017 har vært ansettelse og opplæring av nye faste ansatte
samt forberedelser til og planlegging av innflyttingen i Archon 2 i 2018. Forberedelsene har i stor grad
vært arbeidet med «etterslep» etter deponeringer i 2014/2015, og har bestått av rydding, ompakking,
registrering i katalogsystemet Asta og publisering av kataloger til Arkivportalen.no.

Fakta
• Det har blitt gjennomført 7 kommunebesøk.
• Vi har mottatt 20 deponeringer fra 14 eiere med til sammen ca. 514 hyllemeter administrativt 			
arkivmateriale.
• Det er ordet ca. 249 hm arkiv.
• Vi har bundet inn 33 protokoller.
• I løpet av 2017 har vi gjennomryddet registrert, og for det meste publisert, 737 hyllemeter arkiver etter til
sammen 14 tidligere og nåværende kommuner.

Faglig produksjon – fotoarkiv
Hovedfokus for arbeidet med fotoarkivene i 2017 har vært registrering av seriene i arkivkatalogsystemet
Asta slik at arkivene blir søkbare i den nasjonale søketjenesten Arkivportalen.no.
I løpet av året har vi fått bygget et spesialmagasin som skal benyttes til fotografisk materiale. Slikt
arkivmateriale krever et kjøligere klima enn vanlige arkivmagasin. I løpet av 2018 vil vi få mulighet til også
å ta inn denne typen materiale fra våre eierkommuner.

Fakta
• Det har blitt ordnet foto fra 79 arkivskapere.
• 662 fotoserier, 949 foto og 20 filmer er publisert på arkivportalen i 2017.
• Det har vært tre forespørsler i fotoarkivene.
• Det har vært fire henvendelser angående arkivfaglige problemstillinger mht. foto materiale.
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ADMINISTRATIVE ARKIV
BETJENING OG REGISTRERING

IKA Kongsberg skal på vegne av eierne gjøre
arkivene tilgjengelige for forvaltningen og
allmennheten slik man er pålagt gjennom arkivlov
og offentlighetslov. For å sikre tilgjengeligheten til
arkivet må henvendelser om innsyn behandles på
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 per post/e-post med vedlagt kopi av
relevant dokumentasjon. Det mest krevende
ved betjeningen er den generelle veiledningen
og vurdering av hvor man skal finne aktuell
informasjon. Både eierkommunene og andre
brukere henvender seg normalt for å få svar på en
gitt problemstilling, og på grunnlag av vår faglige
og historiske kompetanse må vi vurdere hvilket
materiale som kan være relevant og hvordan
man kan bruke det. I denne sammenhengen
er kjennskap til det konkrete arkivmaterialet og
administrasjonshistorien grunnleggende viktig.
Av og til må vi selv kartlegge de grove trekk av
virksomhetenes historie for å kunne organisere,
registrere og betjene arkivene.
IKA Kongsberg mottok store mengder arkiv etter
innflyttingen i Archon i 2014 — derfor er ikke alt
fullstendig registrert ennå. Denne utfordringen vil
øke som følge av nye deponeringer når nybygget
står klart fra og med 2018. Ordning og registrering
av deponerte arkiver har derfor vært en prioritert
oppgave i 2017, og vil fortsette å være prioritert i
tiden framover. Ordning, merking og registrering
av arkivene blir gjort med lettere betjening av
innsynsforespørsler for øyet. Slik vil en kunne sikre
at arkivene blir mest mulig tilgjengelige både for
kommunal forvaltning og for allmennheten.
IKA Kongsberg har deltatt aktivt i KAISAprosjektet som arbeider for standardisering av
arkivregistreringer. Også dette er et ledd i arbeidet
med å forbedre tilgjengeligheten til de kommunale
arkivene.
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FOTO: IKA Kongsberg.

Fakta
• Vi har saksbehandlet til sammen 482
forespørsler om innsyn i administrativt arkiv.
Av disse er 34 forespørsler knyttet til arkiv
som er under digitalisering.
• Det har vært til sammen 64 registrerte
brukere av IKA-materiale på lesesalen i
2017.
• Til sammen ble 351 arkivstykker utlånt til
lesesalen i 2017.
• Det ble brukt ca 630 arbeidstimer på
administrative forespørsler siste halvår
2017. Det er sannsynlig at tallet for første
halvår er tilsvarende.
• I 2017 ble 283 arkiv nyregistrert i Asta med
3924 arkivstykker.

DIGITALISERING
Digitalisering av papirarkiver har som formål å
forenkle tilgjengeligheten til arkivene og lette
saksbehandlingen, samtidig som det sparer
originalmaterialet mot gjentatt håndtering og
slitasje.
Faglig produksjon
Vi har i løpet av våren 2017 satt opp
digitaliseringsavdelingen på IKA Kongsberg og
gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med
nye Sandefjord kommune. Etter piloten satte vi i
gang full produksjon i digitaliseringsløypene. Nye
kontrakter ble inngått med Tjøme, Horten, Bø og
Sauherad kommuner om digitalisering av deres
byggesaksarkiver.
Vi har også opprettet et digitaliseringsrom i
forbindelse med muggsaneringsanlegget vårt,
der mugginfisert eller skadet materiale kan
digitaliseres.
I april 2018 står Archon 2 ferdig og all vår
digitalisering flytter inn dit. Vi har i løpet av året
planlagt hvordan den nye avdelingen skal utformes
for best mulig funksjonalitet.
I samarbeid med Sandefjord kommune
og institusjoner i KAI miljøet, har
digitaliseringstjenesten blitt kraftig effektivisert og
fremstår nå som en effektiv og konkurransedyktig
tjeneste for våre eiere.

Fakta
• Det har blitt gjennomført 6 kommunebesøk i 		
forbindelse med digitalisering.
• Vi har inngått kontrakt med tre kommuner om
digitalisering av byggesaksarkiv.
• 38,5 hyllemeter papirarkiv er digitalisert og 		
tilgjengeliggjort for saksbehandlerne.
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FOTO: IKA Kongsberg.

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
IKA Kongsberg har i løpet av året holdet flere kurs
og foredrag for slektsforskere, både i forbindelse
med slektsforskerdagen 2017 og temalørdager i
samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg. Vi har
også besøkt medlemsmøter hos Slekt og Data
Vestfold og Vestfold slektshistorielag og holdt
foredrag om IKA Kongsberg og slektsforskning i de
kommunale kildene. I tillegg har vi hatt besøk på
Archon med foredrag og omvisning i magasinene.
Vi har i 2017 produsert en kalender med
smakebiter fra arkivene i samarbeid med våre
naboer på Statsarkivet. I tillegg har det blitt
produsert en del trykksaker og plansjer til intern
bruk og facebooksidene oppdateres kontinuerlig
med smakebiter og kuriositeter fra arkivene.
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FOTO: IKA Kongsberg.

artikkel

DIGITALISERINGSARBEIDET
PÅ IKA KONGSBERG I 2017
		
Digitalisering av eldre arkiv er i vinden som aldri før. Det finnes flere fordeler som både
kommer saksbehandlere og kommune til nytte når man utfører denne typen digitalisering.
I første rekke kan det være snakk om arkiver som er hyppig i bruk som for eksempel
byggesaker, plan og oppmåling med mer. Ved å digitalisere slike arkiv kan man både gi
bedre tilgjengelighet og sikre rask gjenfinning av saker. Digitalisering vil også gi mindre
slitasje på originalmateriale og være plassbesparende for kommunen.
Med dette i tankene sendte IKA Kongsberg
i 2015 ut et spørreskjema til sine eiere
for å kartlegge behovet for digitalisering.
Tilbakemeldingene var positive og flere
kommuner ytret ønske om digitalisering av
sine eldre arkiver. På bakgrunn av dette,
kunne man begynne planlegging og etter
hvert gjøre innkjøp av nødvendig utstyr
til digitalisering. Men det har vært mange
utfordringer både av metodisk og av teknisk
art. Det er noe av den prosessen vi ønsker å
belyse nedenfor.
Pilotprosjektet
Digitaliseringsavdelingen ved IKA Kongsberg
startet som pilotprosjekt i februar 2017. Første
digitaliseringsprosjekt var byggesaksarkivene
til Sandefjord, Andebu og Stokke kommune
– kommuner som var i ferd med å slå seg
sammen til den nye storkommunen Sandefjord.
Pilotprosjektet hadde en bratt læringskurve, og
vi ble raskt oppmerksomme på at prøveperioden
på en måned hadde vært for kort. Vi måtte gjøre
forandringer både i forberedelsen til skanning
og til selve arbeidsprosessen. Takket være
erfaringene fra arbeidet med digitalisering til
gode kolleger ved IKA Møre og Romsdal og
IKA Opplandene, ble det lettere å finne vår vei
videre. Basert på disse erfaringene kunne vi
videreutvikle våre egne metoder og komme
raskere til gode resultater.
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Digitaliserings
avdelingen ved
IKA Kongsberg
startet som
pilotprosjekt i
februar 2017.
FOTO: IKA Kongsberg.

”

Materiale som skal
skannes, må ordnes på
forhånd. Det innebærer
både fjerning av
binders og stifter.
FOTO: IKA Kongsberg.

artikkel

Brukernettsiden til de digitaliserte dokumentene var
en av flere utfordringer. Kjernen, som ble levert av
Documaster, var fortsatt i beta-versjon da prosjektet
startet. Dette førte til stadige oppdateringer og
forandringer som måtte tilpasses underveis. Fra
sommeren 2017 var problemene løst og programmet
har siden vist seg pålitelig og brukervennlig. En
kontinuerlig dialog med utvikler har også vært til stor
hjelp, og vi har kunnet komme med innspill og ønsker
til framtidige oppdateringer.
Materiale som skal skannes, må ordnes på forhånd.
Det innebærer både fjerning av binders og stifter,
men også om materiale skal ligge i en kronologisk
rekkefølge eller ordnet etter tiltak. Jo mer tid som må
brukes på dette arbeidet før selve digitaliseringen,
jo høyere blir kostnadene. Det er viktig å gjøre disse
sammenhengene synlig for kommunene som velger
å benytte seg av vårt tilbud.
Utseende og gjenfinnbarhet har også hatt innvirkning
på pris og tidsbruk. Ulike metoder har blitt utprøvd
etter pilot-kommunens ønske. Hovegrepene har
enten bestått i å skanne og merke hver enkelt
journalpost for seg, eller å gjennomføre en detaljert
kategorisering der hvert tiltak ble delt opp i kategorier
som; søknad, vedtak, korrespondanse, kart,
tegninger mm. Felles for disse testene var betydelig
bruk av ressurser. Basert på erfaringene har vi funnet
fram til en forenklet modell som gir god kvalitet, enkel
gjenfinning, høy produksjon og effektiv utnytting av
ressurser.
Opplæring av ansatte er også en faktor som
har har hatt innvirkning på produksjonen. Etter
endt pilotprosjekt, ble det ansatt nye ressurser til
digitaliseringsavdelingen. Disse har hatt behov for
opplæring både i arbeidsrutiner og bruk av utstyr,
og det tar tid før produksjonen er på ønsket nivå.
Dette var en faktor som var vanskelig å estimere
fra start av og som gav utslag i lavere produksjon i
oppstartsfasen enn det vi hadde forventet. Denne
erfaringen har vi tatt med oss videre. Ved å forenkle
arbeidsprosessene kreves det nå noe mindre
opplæring enn tidligere. Det har også vært viktig å
lage tydelige ”steg for steg” manualer som benyttes
under opplæringen.
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Sammenslåing av to eller flere kommuner kan by
på problemer hvis arkivmaterialet er organisert
på forskjellige måter. Der en kommune kan dele
dokumenter etter tiltak, kan en annen kommune ha
ordnet sine dokumenter kronologisk. Det kan være
utfordrende å få til en felles standard for disse. Det er
derfor viktig å være oppmerksom på dette fra starten
av og involvere de tidligere kommunene slik at man får
et resultat som passer for alle.
I tillegg til disse utbedringene har vi også gått
til innkjøp av en storformatskanner. Det har
vært noen diskusjonen i fagmiljøet om hvorvidt
denne typen skannere er raskere enn å bruke et
mellomformatkamera. Vi har valgt å kombinere
disse løsningene slik at vi både har hurtigheten til
storformatskanneren, samt størrelsene og kvaliteten
til mellomformatkameraet. Vi har allerede sett
effekten av storformatskanneren og har firedoblet
digitaliseringskapasiteten på storformat (dokumenter
som er større enn A3-format).
Et brukerkurs i bildebehandlingsprogrammet er også
blitt gjennomført. Programmet er nokså intuitivt,
men det har som tidligere nevnt, vært ønskelig og
se på mulighetene til å forenkle arbeidsprosessene.
Kurset har gitt de ansatte flere muligheter til å løse
arbeidsoppgavene som igjen har ført til raskere
digitalisering.
Oppsummert har 2017 fungert som vår prøveperiode.
I løpet av denne perioden har vi lært utrolig
mye som fortløpende har blitt implementert i
digitaliseringsarbeidet. Ved å gjennomføre tiltak
på arbeidsområdene og i prosessene, har vi nå
kommet dit at vi begynner å nå våre krav til effektivitet
og produksjonsmål. Vi passer på at dette ikke
går på bekostning av god kvalitet, gjenfinnbarhet
og dokumentutseende. Dette er en kontinuerlig
læringsprosess som vil utvikle seg i takt med ny
innovasjon i fagmiljøet. Vi håper og ønsker derfor at
flere eierkommuner tar kontakt for å benytte seg av
vårt digitaliseringstilbud.

artikkel

SPOR DET ER VERDT
Å TA VARE PÅ
En informasjonsfilm om IKA Kongsberg
I februar 2017 feiret IKA Kongsbergs 25 års jubileum. Til jubilèet fikk vi laget en informasjonsfilm der målet
var å synliggjøre verdien av det å være eier av IKA Kongsberg.
En av de sentrale oppgavene ved vår virksomhet er å ta vare på og å gjøre tilgjengelig innbyggernes egne
historiske avtrykk i en kommune. Dette bidrar til å styrke deres demokratiske rettigheter. Og nettopp dette
ble ledetråden i arbeidet med å lage en kort informasjonsfilm. Vi kalte filmen: Spor det er verdt å ta vare
på.
Gjennom et eksempel viser vi sårbarheten i det materialet vi forvalter og mulige konsekvenser av at noe
blir borte. I korte glimt følger vi hovepersonen fra spebarn til voksen kvinne. I filmen søker den voksne
svar på hendelser i barndommen – hendelser som kan være viktig å finne svar på. Slike eksempler bidrar
til å gjøre det demokratiske perspektivet synlig. Det vil si den rett vi har til å bli kjent med våre historiske
avtrykk. For å finne slik informasjon må den faktisk bevares på en profesjonell og trygg måte.
Med denne informasjonsfilmen ønsker vi også å gi økt kunnskap og forståelse for våre tjenester, vår
kompetanse og den fysiske sikkerheten som IKA Kongsberg representerer. Filmen er produsert av Sheriff
Film Company A/S og er regissert av Henrik Zwart.
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GENERELLE OPPLYSNINGER
Bygging av Archon 2
I tråd med vedtatte planer har vi bygget arkivmagasin i størrelsesorden 25 000 hyllemeter, fotomagasin og
100 m2 digitaliseringsareal. Tilbygget har fulgt fremdriftsplanen og vi overtar bygget formelt april 2018.

		

Drift og organisasjon
•
•
•
•
•
•
•

Ny organisasjonsplan med teamorganisering.
Utarbeidet nye stillingsbeskrivelser.
Utlyst og besatt fem faste stillinger og fire prosjektstillinger.
Implementert elektronisk tidsregistreringssystem.
Oppstart av digitaliseringsprosjekter for våre eiere.
Etablert eget intranett.
Produsert informasjonsfilmen ”Spor det verdt å ta vare på”.

Tildeling av prosjektmidler
Vi søkte Riksarkivaren og fikk tildelt prosjekt- og utviklingsmidler til arkiv. Vi fikk tildelt 140.000,- til
«Pilotprosjekt publikumstinga betjening» og 120.000,- og til «Prosjekt for nedfrysing av arkivmateriale med
skjeggkre.».
Møte, kurs for eierne
I anledning vårt 25-års jubileum i februar inviterte vi våre eiere og arkivkolleger til en jubileumsfest
på Archon.
Det ble avholdt ordinært representantskapsmøte 27. april og ekstraordinært representantskapsmøte
24. mai.
Det ble arrangert arkivlederseminar med 47 deltagere. Hovedtema for samlingen var sikkerhet i – og for
arkivene.
Konferanser og kurs
Ansatte ved IKA Kongsbergs har deltatt på tre konferanser med ulike temaer knyttet til arkiv. Vi har blant
annet deltatt på en internasjonal konferanse om papirkonservering.
Vi har selv arrangert en workshop om mugg og skadedyr i arkivene, samt holdt et internt opplæringskurs i
Websak.
IKA Kongsberg har også deltatt med stand på yrkesmesse for ungdom.
Presentasjoner og omvisninger
Vi har i løpet av året hatt mange omvisninger på Archon. Det er fremdeles stor interesse – spesielt for vår
muggavdeling.
Operasjon dagsverk
Vi «ansatte» to elever i forbindelse med Operasjon dagsverk. Inntektene av arbeidet elevene utførte gikk til
Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms utdanningsprosjekter i Nigeria.
32

Årsmelding 2017

GENERELLE OPPLYSNINGER
		
HMS
Det er foretatt en overordnet grovkartlegging av psykososialt arbeid hos IKA Kongsberg. Kartleggingen gir
oversikt over de viktigste forholdene i et slikt arbeid, og er en del av grunnlaget for å se på tiltak bedriften
bør jobbe videre med. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, Stamina.
Det er utarbeidet rutine for arbeid ved dataskjerm og reglement ved bruk av egenmelding.
Personvernombud
IKA Kongsberg søkte om opprettelse av personvernombud, og mottok vedtaket om opprettelsen i
november. Bedriften har nå unntak fra meldeplikt i henhold til § 31 i personopplysningsloven.
Nettsidene og sosiale medier
Det var det ca. 16. 000 unike brukere som besøkte våre hjemmesider i løpet av året.
Vi har jevnlig publisert fra arkivet på Facebook, Twitter og Wikipedia og oppnår dermed en uformell dialog
med vårt faglige nettverk.
Nasjonale prosjekter
Vi har deltatt i følgende nasjonale prosjekter i 2017:
KAISA – standardisering av arkivbeskrivelser for publisering på nett
SAMDOK – samla samfunnsdokumentasjon under ledelse av arkivverket
Arkheion – et arkivfaglig tidsskrift for kommunal sektor
SKATE – styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning under ledelse av Difi
MAVOD – modernisering av arkivvedlikehold og overføring til depot
KDRS – produksjonslinjeprosjekt
KDRS - Noark5 kravspesifikasjonsprosjekt
Verv
IKA Kongsberg var representert i Arkivforbundet med et styremedlem. Videre har selskapet hatt et
styremedlem i stiftelsen ASTA og et bedriftsmedlem i KS Buskerud, samt lederverv i styringsgruppa til
arkivplan.no.

33

Årsmelding 2017

IKA Kongsberg
Frogs vei 48
3611 Kongsberg
Telefon: 32 76 40 20
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
www.ikakongsberg.no
www.facebook.com/ikakongsberg
www.flickr.com/photos/ikakongsberg
www.twitter.com/ikakongsberg

