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LEDER

I 2018 ble Krødsherad kommune ny eier i selskapet og vi ønsker dem velkommen. Våren 2018 åpnet IKA
Kongsberg et nytt magasinbygg og fikk med det en betydelig utvidelse av magasinkapasiteten. Det har
vært ressurskrevende for selskapet både å planlegge og gjennomføre flytting av eksisterende arkiver og å
starte prosessen med deponeringer fra våre eiere. Men arbeidet er løst på en faglig god måte.
Den 4. mai 2018 åpnet vi et planlagt tilbygg på 2700 kvm til om lag 52 millioner. Dermed økte
selskapet magasinkapasitet fra 20 000 til 45 000 hyllemeter samt at vi fikk et tilrettelagt areal for
digitalisering. Bygget ble åpnet i henhold til framdriftsplanen og det ble overlevert uten rapporterte avvik i
prosjektperioden, innenfor budsjett og til fastsatt kvalitet. Det er ikke avdekket vesentlige feil eller mangler
i prøveperioden. Helhetsinntrykket er svært godt.
I 2018 har flere eiere valgt IKA Kongsberg som profesjonell leverandør av tjenester som ikke dekkes av
det ordinære tilskuddet. Dette gjelder særlig digitalisering av byggesaksarkiver. I tillegg videreføres salg av
tjenester blant annet til sanering av muggskadet materiale. Denne typen tjenester bidrar til om lag ¼ av
selskapets omsetning og en tilnærmet tilsvarende andel av selskapets ansatte.
Regionreformen utløste behovet for et mulighetsstudium for selskapet. Her belyses ulike scenarier og
mulige posisjoner. En annen sak som også er utredet, er valg av modell for eierfinansiering. Alternativene
ble deretter diskutert i et eget eiermøte. 2018 har også vært året for omtale av skadedyret skjeggkre. Men
allerede fra tidlig i 2017 arbeidet IKA Kongsberg med å regulere dette problemet – et arbeid som har gitt
oss en del medieomtale.
Også i 2018 er det gjennomført en planlagt bemanningsvekst ved IKA Kongsberg. Det er krevende for en
organisasjon både å gjennomføre en slik vekst og samtidig bygge ut omfanget av de faglige tjenestene.
Selskapet har fortsatt et moderat sykefravær og har søkelys på miljøskapende faktorer.
Regnskapet 2018 viser et lite merforbruk hvor avsetning til disposisjonsfond er redusert tilsvarende.
Regnskapet er godkjent av revisor uten merknader.
Kongsberg 12. mars 2019
Astrid Sommerstad
Styrets leder
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STYRETS
ÅRSBERETNING 2018
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 tilbygget, kommune- og regionreform, eierfinansieringsmodeller
og organisasjonsstruktur.
Selskapet hadde i 2018 42 eiere - 40 kommuner og to fylkeskommuner. Krødsherad kommune ble
medeier 1.1.2018.

EIERE

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

Selskapets organisering og verv
Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste styringsorgan. Ordinært representantskapsmøte ble avholdt
4. mai 2018. 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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Styret
Til 4. mai 2018:
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
Etter 4. mai 2018:
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
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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Om selskapet
Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 39 saker.
Ved inngangen til 2018 hadde selskapet 37 (2017: 23) ansatte og ved årets slutt var det 41 (2017:
35). Dette tilsvarer henholdsvis 35,7 og 39,7 årsverk (2017: 21,8 og 33,8 årsverk) – inkludert to på
pensjonistavtaler. Det har i løpet av året vært et forbruk på om lag 2,2 årsverk til midlertidige stillinger –
primært sommervikarer (15). I 2018 har vi hatt fire personer på tiltaksmidler og lønnsmidler.
Samlet sykefravær for 2018 er 6,0% (2017: 5,3%) hvor 2,2% er egenmeldte fravær og 3,8% legemeldte
fravær. Det legemeldte fraværet har individuelle årsaker uten innbyrdes sammenheng og er i liten grad
relatert til arbeidet. Vi har registrert 26 dager (2017: 19) 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 2018 var kjønnsfordelingen 56%
med overvekt kvinner (2017: 60 % 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 kr 0 i regnskapsmessige resultat etter gjennomføringer av strykninger.
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er redusert med 127 660.
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
Styret er av den oppfatning at forutsetningen for videre drift er til stede.

Kongsberg 12.02.2019
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REGNSKAP 2018
MED NOTER
Driftsregnskap					
				Noter Regnskap
Reg. budsjett Oppr.budsjett
Driftsinntekter:					
Salgsinntekter			
8
8 846 248,70 11 574 000,00 10 320 000,00
Refusjoner			
7,8
30 399 031,38 26 985 000,00 26 592 000,00
Overføringer					
Andre driftsinntekter					
Sum driftsinntekter		
8
39 245 280,08 38 559 000,00 36 912 000,00
					
Driftsutgifter:					
Lønn inkl. sosiale utgifter
3,4
25 392 922,31 24 934 000,00 23 048 000,00
Kjøp av varer og tjenester
3,8
6 874 722,84 7 174 000,00 6 413 000,00
Overføringer		
		
1 322 599,38 			
		
Kalkulatoriske avskrivninger
5
3 116 625,00 					
Sum driftsutgifter:		
36 706 869,53 32 108 000,00 29 461 000,00
					
Brutto driftsresultat:			
2 538 410,55 6 451 000,00 7 451 000,00
					
Finansposter:					
Renteinntekter		
280 680,97
250 000,00
250 000,00
Renteutgifter		
		
2 129 985,00 3 126 000,00 3 126 000,00
			
11,
Avdrag på lån			
14
3 711 720,00 3 575 000,00 3 575 000,00
					
Motpost avskrivninger		
3 116 625,00 			
					
Ordinært resultat (Res.før
interne finanstransaksjoner)		
94 011,52
1 000 000,00
					
Interne
finansieringstransaksjoner:					
Avsetninger			
12
2 407 043,33 2 044 843,00 1 000 000,00
Bruk av tidligere avsetninger
12
2 313 031,81 2 044 843,00 		
Brukt til finansierng av
utgifter i kapital regnskapet					
			
					
Regnskapsmessig resultat
(Res. Etter interne
finansieringstransaksjoner)		
			
					
					
					
					
					
					
6 Årsmelding
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Regnskap i fjor
6 935 415
28 817 938
35 753 352
18 226 622
6 147 054
1 214 016
3 013 086
28 600 778
7 152 574
261 367
1 624 772
2 631 413
3 013 086
6 170 843

5 731 605
1 706 546
100 941

2 044 843

REGNSKAP 2018
MED NOTER
					
Investeringsregnskap					

			
				
					Noter

Regnskap

Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Investeringer:					
Investeringer i varige driftsmidler
5,13
16 846 126
17 680 000
1 200 000
50 855 295
Utlån					
Kjøp av aksjer og andeler		
6,13
36 350
40 000
40 000
30 662
Sum investeringer		
		
16 882 476
17 720 000
1 240 000
50 885 957
					
Finansiering:					
					13,14,
Bruk av lånemidler			
16
16 271 618
16 300 000
26 986 995
Kompensasjon for merverdiavgift
13
3 960 863
4 100 000 		
9 572 608
Mottatte avdrag på utlån					
Salg av aksjer og andeler					
Bidrag fra årets driftsbudsjett/- regnskap					
100 941
Netto avsetninger			
12,13
-3 350 005
-2 680 000
1 240 000
10 940 000
Sum finansiering:		
		
16 882 476
17 720 000
1 240 000
47 600 544
					
Udekket/udisponert										 3 285 414
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REGNSKAP 2018
MED NOTER
Balanse				
				
					Noter Regnskap 2018
Regnskap 2017
Eiendeler:				
Anleggsmidler				
Faste eiendommer og anlegg
5,14
162 448 571
148 872 745
Utstyr, maskiner og transportmidler
5,14
4 619 742
4 466 067
Aksjer og andeler			
6,14
318 351
282 001
Pensjonsmidler				
4,14
14 111 485
11 633 888
Sum anleggsmidler:		
		
181 498 149
165 254 701
				
Omløpsmidler				
Kortsiktige fordringer			
15
3 129 207
28 054 959
Premieavvik				
4
82 552
14 876
Kasse, bankinnskudd		
		
7 713 749
5 212 595
Sum omløpsmidler:		
		
10 925 508
33 282 430
				
Sum eiendeler:		
			
192 423 657
198 537 131
				
Egenkapital og gjeld:				
Egenkapital				
Disposisjonsfond			
9
5 944 399
4 063 566
Bundne driftsfond			
10
774 860
553 189
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)					
2 044 843
Udekket i inv.regnskapet			
-3 386 355
Kapitalkonto				
14
28 216 375
26 816 707
Sum egenkapital:		
		
34 935 634
30 091 950
				
Gjeld				
Langsiktig gjeld				
Pensjonsforpliktelser			
4,14
16 448 637
14 164 754
Annen langsiktig gjeld			
11,14
136 861 520
124 273 240
Sum langsiktig gjeld:		
		
153 310 157
138 437 994
				
Kortsiktig gjeld
			
Annen kortsiktig gjeld			
15
4 177 866
30 007 187
Sum kortsiktig gjeld:		
		
4 177 866
30 007 187
				
Sum egenkapital og gjeld:		
192 423 657
198 537 131
				
Memoriakonti				
Ubrukte lånemidler			
16
28 382 		
Motkonto for memoriakontiene			
-28 382 		
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REGNSKAP 2018
MED NOTER

1. Regnskapsprinsipper
Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale
regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Regnskapet
er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i lov om interkommunale selskap. Interkommunalt arkiv for
Buskerud, Vestfold og Telemark IKS avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper, se forskrift
om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskap. Årsregnskapet skal inneholde
driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger. Det skal baseres på de
regnskapsprinsippene som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale
budsjetter og regnskaper.
Regnskapssystem
Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av
midlene til drift og investering – og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av
endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld).
Anordningsprinsippet
Regnskap og budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet. Alle kjente utgifter/utbetalinger og
inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgnings-regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt
eller ikke når regnskapene avsluttes.
Bruttoprinsippet
Alle inntekter og utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det kan ikke gjøres fradrag for
inntekter som direkte vedrører utgiftspostene.
Arbeidskapitalen
Endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld) skal vises som inntekts- og utgiftsposter
i drifts-/investeringsregnskapet/-budsjettet, jfr oversikt endringer arbeidskapital - kontantstrøm.
Skille mellom driftsregnskap og investeringsregnskap
Varige driftsmidler (fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr, transportmidler, maskin mv.) skal
føres i investeringsregnskapet når anskaffelseskosten er på minimum kr 100 000, og eiendelen har en
økonomisk levetid på minst 3 år.
Aksjer og andeler som ikke er finansielt motiverte plasseringer, klassifiseres som anleggsmidler med
føring i investeringsregnskapet. Det er ingen beløpsgrense for klassifisering av finansielle eiendeler som
anleggsmidler.
Vurdering av balanseposter
• Bankbeholdninger er oppført med de virkelige beløp.
• Kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. Tapsavskrivning foretas
fortløpende når tapet er konstatert.
• Kortsiktig gjeld er oppført til pålydende.
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NOTER
		
2. Endring arbeidskapital
		

Omløpsmidler			Regnskap 2018		Regnskap 2017

Endring betalingsmidler 		
2 501 153
Endring kortsiktige fordringer		
-24 925 752
Endring premieavvik
67 676
Endring omløpsmidler (A)
-22 356 923
Kortsiktig gjeld		
Endring kortsiktig gjeld (B)
25 829 321
Endring arbeidskapital (A-B)
3 472 398
		
		
		
Anskaffelse og anvendelse av midler Regnskap 2018
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
39 245 280
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
3 960 863
Innbetalinger ved eksterne
finanstransaksjoner
16 552 299 		
Sum anskaffelse av midler
59 758 442
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
33 590 245
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
16 846 126
Utbetaling ved eksterne
finanstransaksjoner
		
5 878 055
Sum anvendelse av midler
56 314 426
Anskaffelse - anvendelse av midler
3 444 016
Endring i ubrukte lånemidler
		
28 382
Endring i arbeidskapital
3 472 398
		
		

3. Lønn og godgjørelser

		
Mottaker					
Lønn til daglig leder
Styrehonorar
Revisjonshonorar eks.mva
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2018
869 175
228 000
30 000

-8 510 971
26 976 177
27 493
18 492 699

-26 735 206
-8 242 507

Regnskap 2017
35 753 352
9 572 608
27 248 362
72 574 322
25 587 692
50 855 295
4 286 847
80 729 834
-8 155 512
-86 995
-8 242 507

		
4. Pensjon		

		
Pensjonskostnaden er hva som blir belastet i regnskap, mens pensjonspremien er hva som 		
faktisk er betalt til KLP for dekning av framtidige pensjonsforpliktelser. Dersom		
pensjonspremien er større enn pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik.		
Dette føres som en kortsiktig fordring.		
Er pensjonspremien mindre enn pensjonskostnaden får vi et negativt premieavvik.		
Dette føres som en kortsiktig gjeld.		
IKA Kongsberg har valgt å eliminere premieavviket i regnskapet over 1 år.		
		
Nøkkeltallene for IKA Kongsberg er:		
2 018
2017
Netto pensjonskostnad 			
2 376 208
1 888 560
Sum amortisert premieavvik
		
13 038 		
-89 486
Administrasjonskostnad 			
121 806
98 662
Samlet kostnad 				
2 511 052
1 897 736
		
Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm.
2 570 365
2 000 260
		
Årets premieavvik
		
72 351
13 038
Bruk av premiefond				
-231 268
-127 013
		
ESTIMAT 31.12		
Brutto påløpt forpliktelse
16 159 822
13 852 000
Arbeidsgiveravgift
			
288 815
312 754
Sum pensjonsforpliktelse
16 448 637
14 164 754
		
Pensjonsmidler
14 111 485
11 633 888
		
		
		
Økonomiske forutsetninger
2018
2017
Diskonteringsrente				
4,00 %
4,00 %
Forventet lønnsvekst
2,97 %
2,97 %
Forventet G-regulering				
2,97 %
2,97 %
Pensjonsregulering
2,20 %
2,20 %
Forventet avkastning
4,50 %
4,50 %
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NOTER
					
5. Anleggsmidler 					
					
			
It-utstyr og
Inventar og
Kunst digitalisering utstyr		
Anskaffelseskost
3 301 134
Akkumelert Avskrivning
-1 631 759
Bokført verdi 01.01.		
1 669 375
Årets tilgang/avgang
29 500
663 825
Årets avskrivning
-660 227
Bokført verdi 31.12
29 500
1 672 973
					
Avskrivningstid
Ingen		
5 år
					
					
					
					

Arkivbygg

Sum

3 488 913
-692 220
2 796 693
469 468
-348 891
2 917 270

155 195 266
-6 322 521
148 872 745
15 683 333
-2 107 507
162 448 571

161 985 313
-8 646 500
153 338 813
16 846 126
-3 116 625
167 068 314

10 år

50 år

6. Aksjer og andeler i selskap som er ført opp som annleggsmidler 			
					
Selskap				
Bokført verdi
Egenkapitalinnskudd KLP				
218 351
KDRS, Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter
100 000
Sum				
318 351
					
Årets egenkapitalinnskudd i KLP var på kr 36 350.					
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7. Inntekter, eiertilskudd og innmeldingsavgift			

			
Selskapet eies i 2018 av 40 kommuner og 2 fylkeskommuner.			
			
Eier		
		
Eier
Bamble kommune
670 275
Nissedal kommune
Buskerud fylkeskommune
1 270 126
Nome kommune
Bø kommune
		
391 604
Nore og Uvdal kommune
Drangedal kommune
325 383
Porsgrunn kommune
Flesberg kommune
276 956
Re kommune
		
Flå kommune 		
222 194
Ringerike kommune
Fyresdal kommune
230 585 		
Rollag kommune
Færder kommune
1 252 801
Sande kommune
Gol kommune 			
340 279
Sandefjord kommune
Hemsedal kommune
267 621
Sauherad kommune
Hjartdal kommune
240 358
Seljord kommune 		
Hol kommune 		
337 549
Siljan kommune
Hole kommune 		
414 048
Skien kommune
Holmestrand kommune
861 119
Svelvik kommune
Horten kommune
1 066 691
Telemark fylkeskommune
Kongsberg kommune
1 063 195
Tinn kommune 			
Kragerø kommune
564 453
Tokke kommune
Krødsherad kommune
393 091
Tønsberg kommune
Kviteseid kommune
268 498
Vinje kommune 		
Larvik kommune
1 844 931
Ål kommune
		
Modum kommune
661 338 		
Nes kommune 		
301 321 		
Sum totalt 		
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234 629
406 196
271 868
1 335 032
501 466
1 147 950
233 315
499 309
2 096 400
332 191
286 797
264 690
1 882 141
408 555
912 480
386 178
261 690
1 603 920
311 600
344 761
26 985 584

		
8. Overføringer mellom selskap og deltakere, ekterne inntekter og utgifter		
		
Type inntekt						2018			2017
Eiertilskudd					
26 854 554		
26 592 493
Innmeldingsavgift				
131 030
817 000
Andre inntekter fra deltakerkommuner		
8 568 334
6 673 039
Sum overføring mellom selskap og deltakere 35 553 918
34 082 532
Inntekter fra eksterne
277 915
262 375
Refusjon og tilskudd
3 413 447
1 408 445
Sum driftsinntekter
39 245 280
35 753 352
		
Type utgift
2 018
2 017
Kjøp av varer og tjenester fra eierkommuner
271 000
263 500
Kjøp av varer og tjenester fra eksterne
6 603 723
5 883 554
Sum kjøp av varer og tjenester
6 874 723
6 147 054
		
		
		

9. Disposisjonsfond

Disposisjonsfond pr 01.01.
Avsatt til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond, investeringsregnskap
Disposisjonsfond pr 31.12
		
		
		
		
10. Bundne driftsfond		
Bunde driftsfond pr 01.01.
Avsatt til bundet driftsfond
Bruk av bundet driftsfond,driftsregnskap

14

Årsmelding 2018

2018
4 063 566
1 917 183
36 350
5 944 399

2017
9 271 961
5 731 605
10 940 000
4 063 566

2018
553 189
489 860
268 189
774 860

2017
563 189
10 000
553 189

				
11. Langsiktig gjeld				
				
Tekst			
Regnskap 2018
IKA Kongsbert samlede lån
136 861 520
Fordelt på kreditorer				
Kommunalbanken Norge,
flytende rente,
1,780% effektiv rente		
94 741 520
Kommunalbanken Norge,
1,775% effektiv rente
42 120 000
				

Regnskap 2017
124 273 240

Gjenværende løpetid

97 373 240

36 år

26 900 000

39 år

IKA Kongsberg kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000, jfr § 17 i selskapsavtalen.		
		
				
Lov om interkommunale selskaper § 22 fastsetterrammer for låneopptak og avdrag. Selskapets			
lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag og gjenstående løpetid for selskapets samlede 			
gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for selskapets anleggsmidler ved siste årsskifte.		
Beregnet minimumsavdrag utgjør et lavere beløp enn betalte avdrag.				
				
				
12. Avsetninger og bruk av avsetninger i 2018				
				
					
InvesteringsDriftsregnskap
regnskap
Totalt
Avsetninger		
		
Avsatt til disposisjonsfond
1 917 183		
1 917 183
Avsatt til bundet driftsfond
489 860		
489 860
Oppdekking tidligere års merforbruk		
3 386 355		
Sum avsetninger
2 407 043
3 386 355
2 407 043
				
Bruk av avsetninger				
Bruk av tidligere års mindreforbruk
2 044 843
2 044 843
Bruk av disposisjonsfond		
36 350
36 350
Bruk av bundet driftsfond
268 189		
268 189
Sum bruk av avsetninger
2 313 032
36 350
2 349 382
Netto avsetninger
94 011
3 350 005
57 661
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13. Investeringsregnskapet			

			
				Investerings- regnskap			Budjsett
Archon				
16 846 126
17 680 000
EK-innskudd KLP		
36 350
40 000
Sum Investeringer		
16 882 476
17 720 000
			
Finanstransaksjoner			
Dekning av tidligere års udekket		
3 386 355
3 285 414
Sum finansieringsbehov		
20 268 831
21 005 414
			
Finansiering			
Bruk av lån		
16 271 618
16 300 000
Bruk av disposisjonsfond		
36 350
605 414
Mva-kompensasjon		
3 960 863
4 100 000
Sum finansiering		
20 268 831
21 005 414
Udekket/dekket		
0
0
			
Tidligere års udekket er inndekket med kr 3 285 414 fra 2017 i hht budsjett og kr 100 941 fra 2016 		
jf sak 19/17. Investeringsregnskapet er finansiert med lånemidler før bruk av disposisjonsfond.			
Disposisjonsfond er benyttet til finansiering av EK-innskudd KLP, da denne investeringen ikke			
kan lånefinansieres.			
			

14. Kapitalkonto			

			
Debet						Kredit
						
IB 01.01.18
		
		
Aktivering fast eiendom
		
Aktivering utstyr og
inventar
Avskriving fast eiedom
og inventar og utstyr
3 116 625		
			
			
Kjøp av akser og andeler
Bruk av lån
16 271 618
Avdrag eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelse
2 283 883
Endring pensjonsmidler
UB 31.12.2018
28 216 374		
Sum
49 888 500
Sum
			
			
15. Vesentlige poster
		
			
		
2018
Kortsiktige fordringer		
3 129 207
Annen kortsiktig gjeld		
4 177 866
16
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26 816 707
15 683 333
1 162 793
36 350
3 711 720
2 477 597
49 888 500

2017
28 054 959
30 007 187

NOTER
		
16. Prosjekt ARCHON 2
		

Regnskap
Budsjett
2017 og 2018
sak 20/17
INVENTAR OG UTSTYR
			
375 575
0
IT UTSTYR OG DIGITALISERING
		
531 060
0
KUNST 						
29 500
0
NYBYGG
			
52 403 502
67 000 000
MVA PÅ VEDERLAG, PL.ANSK.
13 326 392
0
Sum utgifter
66 666 029
67 000 000
		
KOMP. FOR MVA. PÅ ANSK.UTG.F.INV.
-13 326 392
-13 400 000
BRUK AV LÅN					
-43 258 612
-43 200 000
DISP FOND					
-10 081 024
-10 400 000
Sum inntekter					
-66 666 029
-67 000 000
		
IKA Kongsberg hadde 86 995 i ubrukte lånemidler før låneopptak på 43 200 000.		
Resterende ubrukte lånemidler pr 31.12.2018 utgjør kr 28 382.		
		
		
17. Regnskapsmessig resultat    		
		
IKA Kongsbergs driftsresultat viser kr 0 i regnskapsmessige resultat etter gjennomføringer av strykninger.		
Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er redusert med kr 127 660.		
		
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse.
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NOTER
				
18. Regnskapsmessig resultat    				

				
IKA Kongsbergs driftsresultat viser kr 0 i regnskapsmessige resultat etter gjennomføringer av 			
strykninger. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er redusert med kr 127 660.			
				
				

Regnskap
Reg.
2018
budsjett
Netto driftsresultat
94 012 		
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av tidligere års regnsk.m.
mindreforbruk
2 044 843
2 044 843
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
268 189
Sum bruk av avsetninger
2 313 032
2 044 843
Overført til investeringsregnskapet
Avsatt til disposisjonsfond
1 917 183
2 044 843
Avsatt til bundne fond
489 860
Sum avsetninger
2 407 043
2 044 843
Regnskapsmessig mer/
mindreforbruk
0
0
				
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, se note 13.

Kongsberg 12.2.2019 				
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Oppr.
budsjett
1 000 000

Regnskap
2017
6 170 843
1 696 546

1 000 000

10 000
1 706 546
100 941
5 731 605

1 000 000

5 832 546

0

2 044 843

REVISORS BERETNING

REVISORS BERETNING

EIERE OG ÅRSVERK

Antall eiere og årsverk ved IKA Kongsberg
2015

2016

18,1
39

21,5
45

33,8

2017

44

39,7

2018

42

Årsverk

Eiere

Reduksjonen i antall eiere skyldes kommunesammenslåinger, mens økningen i antall årsverk er
knyttet til etterspørsel etter betalte prosjekter som digitalisering og muggsanering.
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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.
2018 var som året før, et år hvor de pågående kommunesammenslåingene i vårt distrikt stod sentralt. I
forbindelse med kommunesammenslåingene til nye Tønsberg, Midt-Telemark og «nye nye Holmestrand»,
har arbeidet med rådgivning og prosjektdeltagelse i forberedelse til sammenslåingen innen arkivrelaterte
prosjekt blitt igangsatt. Dette er arbeidsoppgaver som kommer til å stå sentralt for fagområdet fram mot
sammenslåingene i 2020.
Videre har IKA Kongsberg fortsatt sin rolle som rådgivere mot prosjektene som ble gjennomført i 2017.
Oppgaver knyttet til kommunesammenslåingene som ble gjennomført 1. januar 2018 har fortsatt i
gjennom året. IKA Kongsberg sitt arkivdanningsteam har fortsatt sitt arbeide med å sikre arkivene til disse
kommunene, ved å være tilgjengelige som prosjektdeltakere, delprosjektledere og rådgivere i arkivfaglige
spørsmål.
Andre oppgaver som har preget 2018, har vært bistand i utarbeidelse og oppdateringer av arkivplaner i
våre eierkommuner. 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 Bø og Sauherad har IKA Kongsberg i 2018 startet arbeidet med
ny arkivplan for «Midt-Telemark» kommune. IKA Kongsberg har også deltatt med rådgivning og
prosjektdeltagelse vedrørende plassering av nytt dokumentsenter i den nye kommunen. IKA Kongsberg
har for øvrig deltatt i de samme prosessene i Vestfold, der kommunene Re og Tønsberg er i en
sammenslåingsprosess til «Nye Tønsberg» kommune. Her har IKA Kongsberg bidratt med rådgiving
innenfor ulike arkivfaglige delprosjekt.
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.

Fakta
• Det har blitt gjennomført 73 kommunebesøk med ulike tema innenfor arkivdanning
• Det har blitt arrangert 11 kurs Innenfor fagområdet, med til sammen 428 deltakere

Kommunebesøk rådgivning
2016
2017
2018

Antall kursdeltakere

124

159

2016
2017

130
141
Tallene refererer til kommunebesøk rådgiving for alle
teamene, og skiller seg derfor fra tallet i faktaboksen over.

2018

102
428

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 2018 har IKA Kongsberg fortsatt arbeidet med å utvikle og strukturere e-depottjenesten til våre
eierkommuner. Vi har mottatt i alt 23 deponeringer av elektronisk arkiv fra eierne. Av disse kom hele 14
deponeringer fra Larvik kommune i forbindelse med sammenslåingen av gamle Larvik og gamle Lardal
kommuner. Deponeringene er testet, sikret lokalt og ved utgangen av 2018 var i alt 14 deponeringer også
sikret i digitalt sikringsmagasin (KDRS DSM).
Et viktig fokus i 2018 har vært effektivisering og forbedring av arbeidsprosesser. Som ledd i dette ble
applikasjonen «IKA-Uploader» utviklet. Dette programmet effektiviserer og sikrer overføringsprosessen
fra arkivskaper til arkivdepot, og er nå tilgjengelig for IKA Kongsbergs eiere på https://ekstranett.
ikakongsberg.no/download.html
E-depot har også i 2018 vært aktive bidragsytere i flere ulike nasjonale samarbeid- og utviklingsprosjekter.
Et viktig arbeid her har vært malsett-prosjektet, som er en oppfølger til produksjonslinjeprosjektet til KDRS.
Malsett-prosjektet går ut på å beskrive uttrekk fra kommunale fagsystemer. IKA Kongsberg har i dette
prosjektet jobbet spesielt med et mye brukt fagsystem for oppfølging av flyktninger.

Fakta
• Det ble deponert 23 digitale arkivpakker til IKA Kongsberg i 2018
• Det ble gjennomført 17 kommunebesøk
• Det ble holdt 5 foredrag om bevaring av elektronisk arkiv hos eierkommunene
• IKA Kongsberg har deltatt i KDRS sitt malsett-prosjekt
• IKA Kongsberg har deltatt på samlinger og kurs i regi av KDRS
• E-depotteamet har holdt foredrag og innlegg på i alt 17 eksterne arrangementer

Antall deponerte elektroniske arkiv
2016
2017
2018

23
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5
6
23

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
Det omfattende arbeidet med ordning og listeføring av eiernes arkiver som ble påbegynt i 2017, har
blitt videreført med full tyngde i 2018. Ved utgangen av året er i alt 25 små og mellomstore kommuner
ferdigstilt. Tidligere år er det gjennomført mye ordningsarbeid for de store eierkommunene, og arbeidet
med disse vil også fortsette i 2019. I tillegg til ordning og listeføring, blir alle arkivene registrert på serienivå
i katalogsystemet ASTA og publisert på Arkivportalen. Slik sørger vi for at publikum får et helhetlig bilde av
arkivmaterialet som finnes hos IKA Kongsberg.
I 2017 ble det igangsatt forberedelser for å ta i bruk et nytt registreringsprogram for listeføring. Dette
arbeidet ble videreført og prioritert i 2018. Prosjektet ble imidlertid stoppet ettersom den valgte
leverandøren ikke evnet å levere i henhold til kravene. Behovet for et registreringsprogram er fortsatt til
stede, og etter å ha redefinert prosjektet, fortsetter dette arbeidet i 2019.
Ferdigstillelsen av Archon 2 har åpnet for nye og omfattende deponeringer av rettighetsdokumentasjon. For
å kunne gjennomføre dette på en kvalitetsmessig god og effektiv måte, er kravene til magasinplanlegging
store. Planlegging og magasinstyring har derfor vært et prioritert område i 2018. Parallelt med planlegging
av magasinet, har også rådgiving knyttet til kartlegging av arkiv hos eierne blitt prioritert. Systematisering og
analyse av kartleggingsresultatene ble igangsatt i 2018, og dette arbeidet fortsetter i 2019.

Fakta
• Vi har hatt 509 forespørsler om innsyn og
tilbakelån av rettighetsdokumentasjon
• 185 hyllemeter med rettighetsdokumentasjon er
deponert
• 282 hyllemeter arkiv er ordnet og listeført
• Det har blitt gjennomført 8 kommunebesøk
• Det har blitt holdt ett foredrag i forbindelse med en
fagdag for en eier
• 5 kommuner har fått sine arkiver ordnet i sin helhet
(Stokke, Sande, Re, Ramnes og Våle)
• Det ble flyttet 747 hyllemeter arkiv i forbindelse
med magasinplanlegging
• IKA Kongsberg deltok på 4 eksterne arrangementer
knyttet til rettighetsdokumentasjon, GDPR og
informasjonssikkerhet
• IKA Kongsberg har hatt besøk fra IKA Hordaland og
IKA Møre og Romsdal for gjensidig
kompetanseutveksling og samarbeid

Hyllemeter ordnet arkiv

244

2016

478

2017
282

2018
Hyllemeter deponert arkiv

324

2016
2017

251
185

2018
Forespørsler arkiv

2016
2017
2018

408
473
509

PRESERVERING

MUGGSANERING, SKADEDYR OG KONSERVERING
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 2018. Effektivisering av arbeidsprosessene, mer omfattende testing av deponert materiale
samt at flere av de arkivene som er renset i 2018 var i bedre forfatning enn de som ble renset i 2017, har
ført til at gjennomsnittsprisen pr. hyllemeter har blitt redusert fra ca. 25 600,- kroner i 2017 til ca. 16 450,kroner i 2018. Vi har håndtert både rettighetsdokumentasjon og administrativt arkiv, og det har blitt arbeidet
med til sammen 22 ulike prosjekter i løpet av året. 14 prosjekter ble ferdigstilt. Digitaliseringsrommet som
ble satt opp i tilknytning til muggsaneringsanlegget mot slutten av 2017 er tatt i bruk, og her har vi reddet og
tilgjengeliggjort ca. 3,5 hyllemeter viktig rettighetsdokumentasjon i 2018.
Skadedyr
Skadedyr, og da i særdeleshet skjeggkre, er en plage både for IKA Kongsberg og for flere av våre eiere.
Den arkivmessige konsekvensen av å ha skjeggkre i lokalene, kan være at arkivmaterialet ødelegges
ettersom cellulose er en av næringskildene til dette insektet. Ved hjelp av et omfattende system av feller og
registreringer har vi nå kontroll over bestanden, og kan med stor grad av sikkerhet slå fast at skjeggkreene
ikke når fram til arkivmagasinet og selve arkivene.
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. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Mycoteam AS, og
er planlagt ferdigstilt i 2019.
Kompetansebygging og rådgiving
Fagfeltet er forholdsvis nytt i arkivsektoren, og det er derfor viktig å både bygge og dele kompetanse.
Med støtte fra Arkivforbundet og Arkivarforeningen var IKA Kongsbergs preserveringsteam representert
med to medarbeidere på den europeiske konserveringsdagen og på hospitering ved Stadt-Archiv i Köln.
Kompetansen som bygges ved slik deltakelse deles både med kollegaer i sektoren gjennom artikler og
foredrag, og med eierkommunene gjennom ulike foredrag, kommunebesøk og rådgiving.

Fakta

• Det har blitt gjennomført fem kommunebesøk i 2018
• 389 dagsverk har gått med til sanering og digitalisering av til sammen 107 hyllemeter mugginfisert papirarkivarkiv
• Vi har holdt tre foredrag om håndtering av mugg og skadedyr for eiere og kollegaer
• Systematisk kartlegging og kontroll av skjeggkre er gjennomført gjennom hele året
• Forskningsprosjekt knyttet til nedfrysing av skjeggkre er gjennomført i samarbeid med Mycoteam AS
• Det er gjennomført et hospiteringsopphold ved konserveringsavdelingen til Køln byarkiv

Muggsanering - antall hyllemeter

2016
2017
2018
25
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139
112
107

Til tross for effektivisering beskrevet i teksten ovenfor,
har antall hyllemeter som er muggsanert gått ned i
2018. Dette skyldes omdisponering av arbeidskraft
knyttet til overtakelse av Archon 2

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
For å sikre en optimal utnyttelse av arkivmagasinet i Archon 2, har det vært nødvendig å foreta en flytting
av store mengder av det arkivmaterialet som allerede var deponert og plassert i Archon 1.
Planlegging og forberedelser til flytteprosessen la beslag på mye ressurser våren 2018. Selve flyttingen
ble i stor grad gjennomført av innleide sommervikarer. I alt ble ca. 8000 hyllemeter administrativt arkiv
flyttet i løpet av sommeren.
Organisering av, og bistand til kartlegging av arkiver hos eierne har også vært en stor oppgave i 2018. Til
sammen er det kartlagt ca. 20 0000 hyllemeter arkiv, og vi anslår at dette utgjør ca. 90 % av den endelige
bestanden.
I tillegg til magasinstyring og flytting, har det normale tjenestetilbudet blitt opprettholdt, med
kommunebesøk, rådgiving, deponeringer og ordningsarbeid.

Fakta
• Det har blitt gjennomført 10 kommunebesøk
• Vi har mottatt 21 deponeringer fra 10 ulike eiere med til sammen 755 hyllemeter administrativt arkiv
• Det er ordnet ca. 312 hyllemeter arkiv
• Det ble pakket om ca. 100 hyllemeter arkiv i forbindelse med flyttingen
• Til sammen ble det flyttet 8 000 hyllemeter arkiv

Hyllemeter ordnet arkiv

2016

321
249

2017
2018

312

Hyllemeter deponert arkiv

2016
2017
2018
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585
514
755

ADMINISTRATIVE ARKIV
BETJENING OG REGISTRERING

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
Med støtte fra utviklingsmidler tildelt av Arkivverket, har IKA Kongsberg iverksatt et pilotprosjekt for
brukerbestilt digitalisering. Tanken bak dette prosjektet er å etablere en tjeneste for forskere, forfattere og
andre profesjonelle brukere av arkivet, slik at disse kan bestille større mengder arkiv i digitalisert form mot
betaling. Prosjektet videreføres i 2019.
IKA Kongsbergs styrende organer har tidligere vedtatt at institusjonen ikke skal beskjeftige seg med
privatarkiver uten at det opprettes en varig økonomisk støtteordning for slikt arbeid. Dette medfører at IKA
Kongsberg i 2018 har jobbet med å identifisere ulike privatarkiver som befinner seg på Archon, med sikte
på å overføre disse arkivene til de institusjonene i vårt distrikt som har privatarkiv som arbeidsområde.
Registrering av arkivene i katalogsystemet Asta er en viktig del av arbeidet i teamet. Denne registreringen
øker effektiviteten knyttet til betjening. Publisering av de registrerte arkivene på arkivportalen.no, gir
publikum anledning til enkelt å få oversikt over hvilke arkiver som befinner seg hos IKA Kongsberg. I løpet
av 2018 ble 1464 arkiv med til sammen 22 063 arkivstykker registrert i Asta og publisert på arkivportalen.
En av tjenestene IKA Kongsberg yter innenfor eiertilskuddet, er digitalisering og tilgjengeliggjøring av
historisk arkiv fra eierne. Denne tjenesten ble etablert i 2018, og ved utgangen av året var 58 digitaliserte
møtebøker fra formannskap og kommunestyre i 14 kommuner lagt ut på http://digital.ikakongsberg.no.
Fra høsten 2019 åpnes Digitalarkivet for publisering av skannet kommunalt og privat arkivmateriale.
IKA Kongsberg har fra 2018 vært med i referansegruppen til prosjektet «Digitalarkivet som nasjonal
publiseringsplattform for skannet arkivmateriale».
Arkivstykker - utlån til lesesal

Fakta

• Det har vært 454 innsynsforespørsler i
administrativt arkiv
• Det har vært 55 registrerte brukere av IKAmateriale på lesesalen, og disse lånte til
sammen 351 arkivstykker
• 1464 arkiv med til sammen 22 063 arkivstykker
ble registrert i Asta og publisert på arkivportalen

459

2016
2017

351

2018

351
Lesesal - antall besøkende personer

48

2016
2017

64
55

2018
Forespørsler arkiv

2016
27
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415
485

2017
2018

454

DIGITALISERING
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
Archon 2 stod ferdig i april 2018, med nye og gode lokaler til digitaliseringsteamet. Lokalene er realisert i
henhold til planene vi la i 2017, og fungerer i all hovedsak etter hensikten.
I 2018 har IKA Kongsberg ferdigstilt digitalisering av byggesaksarkivene til Stokke (nå del av Sandefjord)
og Sauherad kommuner. Parallelt har vi kjørt prosjekter for Bø, Færder, Horten og Sandefjord kommuner.
Dette arbeidet fortsetter i 2019.
I løpet av året har vi i tillegg inngått tre nye intensjonsavtaler og to nye kontrakter. Vi tar sikte på å gjøre
intensjonsavtalene om til kontrakter i løpet av 2019.
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 2018 ekspederte vi i alt 278 slike forespørsler.
Høsten 2018 ble IKA Kongsberg forespurt om å delta i et pilotprosjekt i regi av Direktoratet for
byggkvalitet, der kunstig intelligens og maskinlæring står sentralt. I dette prosjektet har vi fått med oss
Sauherad og Bø kommuner, og prosjektet fortsetter i 2019. Pilotprosjektet har til hensikt at et program skal
kunne kategorisere byggesaksdokumenter selvstendig. Dokumentkategoriene er utarbeidet av DiBK og er
del av en større satsning på standardiserte byggesakskategorier innen brukerstyrte innsynsløsninger.
I 2017 ble det innredet et digitaliseringsrom i tilknytning til muggsaneringsanlegget ved IKA Kongsberg.
Her kan sterkt mugginfisert og skadet materiale som ikke lar seg redde på annet vis digitaliseres. I løpet
av 2018 ble 3,5 hyllemeter verdifull rettighetsdokumentasjon reddet med denne metoden.

Fakta
• Det ble gjennomført 12 kommunebesøk i 2018
• 278 innsynsforespørsler ble ekspedert, med et gjennomsnittlig tidsforbruk på 2 timer pr forespørsel
• Det er inngått fire intensjonsavtaler og to nye kontrakter i 2018
• Til sammen er 195 hyllemeter skannet og tilgjengeliggjort, fordelt på 4 ulike prosjekter

Hyllemeter digitaliserte arkiv

2016
2017
2018
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37
195

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
I 2018 har IKA Kongsberg hatt et samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg om slekts- og
lokalhistorieverksted. Dette samarbeidet har innbefattet åtte samlinger med slektsforskere og
lokalhistorikere på Statsarkivets lesesal. I tillegg er det holdt flere foredrag på eksterne arrangementer om
hvilke historiske kilder som befinner seg i arkivmagasinene på Archon.
Også i 2018 har det blitt produsert en kalender med smakebiter fra arkivene i samarbeid med Statsarkivet.
Kalenderen har etter hvert blitt en tradisjon som vi regner med blir videreført i 2019.
Formidlingsteamet tok i 2018 tak i fenomenet «Skipsadopsjon», noe som avstedkom flere foredrag for
eiere og kollegaer, samt en artikkel som også publiseres i denne årsmeldingen.
For å systematisere arbeidet og lettere kunne rette et skarpere fokus mot enkelte formidlingsprosjekter,
ble det mot slutten av 2018 igangsatt et arbeid med å lage en egen strategiplan for formidlingsteamet.
Planen skal peke ut en retning både med hensyn til målgrupper, ulike formidlingsformer, omfang og
temaer. Arbeidet med planen fortsetter i 2019.
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artikkel
		

Ufine unger og sarkastiske sjømenn
Smakebiter fra norsk skipsadopsjon

Tekst: Nils Olav Berge, IKA Kongsberg

De første tiårene etter krigen var fenomenet «skipsadopsjon» ikke helt uvanlig i norsk skole.
Det innebar at skoleklasser og norske skip ble satt i skriftlig kontakt med hverandre for å
fremme læring og norsk skipsfart. Barn og sjømenn sammen, hva kan
gå galt?
Det å søke informasjon om verden vi lever
i har alltid vært en populær geskjeft for
menneskeheten, men det har ikke alltid vært
like enkelt som det er i dag. Spesielt i skolen
debatteres det mye om hvordan kunnskap om
verden best mulig kan finne veien inn i hodene
på de oppvoksende generasjoner.
Skipsadopsjon
Ideen om å la skoleklasser «adoptere» et skip
som seiler på verdens hav og la dem skrive til
hverandre, oppstod i London i 1930-årene og
spredte seg for alvor til Norge i etterkrigstiden.
Det var skipsreder Knut Utstein Kloster som
tok initiativ til å sette dette i system i 1939.
Hovedmålet var å spre kunnskap om skipsfart
og dens betydning, men det gav også barn og
unge land og strand rundt om i Norge et blikk på
verden med norske øyne. Dagens skolebarn og
ungdom kan finne ut av det meste med et kjapt
søk på internett. Men på 1950-tallet var kanskje
den eneste muligheten for den som for eksempel
ville vite om garva sjømenn også kan bli sjøsyke,
å spørre en. Altså en sjømann.
Spor i arkivene
I perioden 1946-1984 hadde ca. 40.000 elever
kontakt med 1600 norske skip i internasjonal fart.
På forskjellige arkivinstitusjoner og museer rundt
om i landet er det tatt vare på noe av det som
ble sendt fram og tilbake mellom ulike klasser og
skip. På IKA Kongsberg har vi funnet to veldig
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artige eksempler; ett fra Skien framhaldsskole og
ett fra Rjukan folkeskole. Begge har en del seriøst
skolefaglig innhold, som hvordan man beregner
knop, mattenøtter og beskrivelser av byer og steder.
Likevel, det er også en del innslag av tull og fjas,
både fra barnas og sjømennenes side. Med fare for
å gå på akkord med den allmennoppdragende linje,
så er det dette fokuset vi her skal ha.
Fantasifulle unger og en sint kaptein
Vi kan jo begynne med «De dummeste elevene i
7b» på Rjukan skole. Det er slik de presenterer
seg selv, forhåpentligvis selvironisk, i et hefte
med tegninger og beskrivelser om hvordan de
tenker seg livet på adopsjonsskipet deres, M/S
Palma, i 1953. (Karakterprotokollen viser for øvrig
at det var mange flinke elver i klassen.) Mange
av bidragene i heftet er sterkt karikerte og viser
barnlig fantasi i fri utfoldelse. Spesielt morsom
(og kreativ) er kanskje tegningen av hvordan en
elev tenker seg dekksgutten, med lang, vortefylt
nese, øl i baklomma og en krakk som holder på

artikkel

å knekke under han. I tillegg er det en del skriftlige
fantasifulle beskrivelser av mannskapet av mer eller
mindre latterliggjørende karakter. «Liten på sirka
1,10m. Grønne øyner og veier 83 kg, liten rød nese
og flintskalla og tannløs», er en av beskrivelsene av
kokken.
En kan jo se for seg en klasse som har hatt det
veldig morsomt med å tulle og fjase og la fantasien
løpe løpsk, og at det ikke er noe ondsinnet i dette.
Men skipets kaptein ble ikke imponert. Han skrev
til Magne Graff, som var avdelingssjef i Norsk
Skipsadopsjon og bindeleddet mellom skoler
og båter: «Tegninger og tekst i den tilsendte
bokform, var så ufine at jeg, etter konferanse med
min 1.styrmann ikke kunne la den gå videre til
mannskapet […] Meningen med adopsjonen må jo
være en annen enn å holde det rene ap med skipets
folk». Videre sendte Graff brev til skolen og spurte
om «det ikke kan blinkes ut en hyggelig klasse til å
ta hånd om PALMA?» Vi har dessverre ikke noe svar
på dette i arkivet, så skjebnen videre for forholdet
mellom denne klassen og M/S Palma er for oss på
IKA Kongsberg uviss.
Spenstig skipsblad
Barn kan være veldig gode på tull og tøys, men
sjømenn er jo også kjent for å ha en noe løs tone
i sin kommunikasjon. Mannskapet på Porsgrunnskipet M/S Breim korresponderte tidlig på 1950-tallet
med en klasse på Skien framhaldsskole. I tillegg til
Breim-Posts mainummer 1952, som inneholder mye
nyttig informasjon og pedagogisk rettet innhold, fikk
klassen også tilsendt julenummeret 1951 av samme
skipsblad. Dette nummeret bærer preg av å i all
hovedsak være laget for mannskapet selv. «Her kan
man fremkomme med hvad man har på hjertet, alvor
og spøk i skjønn forening», skriver redaksjonen i
starten av bladet. Bortsett fra noen oppfordringer om
å passe på hvor en stumper røyken, ikke kaste mat,
og å holde seg til samme rederi (for å opprettholde
stabilitet i etterkrigstiden), er det mest spøk. Likevel
ble det sendt til skolen i Skien, kanskje som et
innblikk i sjømannens verden.
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Intern humor
Reisen som blir beskrevet i de to numrene av
Breim-Post gikk fra Europa til Sydney, og på
overfarten så de ikke annet enn hav i sju uker.
Det er naturlig å tenke at isolasjon og kjedsomhet
preget både det individuelle sinn og kulturen på
skipet, og at humor var et viktig virkemiddel for å
få dagene til å gå. Mange av bidragene baserer
seg på vitser og til dels morsomme sitater fra
mannskapet, og en anelse «du-måtte-vært-derfor-at-det-skal-bli-morsomt»-humor:

Havresekk kan vise til dekksgutten Havrevold.

Flere av bidragene i bladet bruker mer eller
mindre rare psevdonymer som er mistenkelig like
de vi finner i mannskapslisten. IVERIKSEN kan
være Iversen, KRONBLOM kan være Kronborg,
LØVENSTOLPE kan være Løvenskiold osv.
Dette kan være et uttrykk for intern humor som
oppstår på havet, men redaksjonen i bladet
skriver også at det er en oppgave for elevene å
finne ut hvem de fingerte navnene er i henhold
til mannskapslisten de har lagt ved. Uansett
hensikt, det gir et visst særpreg og «svung» til de
ulike innleggene i bladet.

artikkel
Ironi og satire
Noe av det mest underholdene i bladet er
værmeldingen:

Er ikke dette en noe komplisert forklaring på
sydvestlig vind og hagl- og snøbyger?
Eller hva med intervjuet med
«navigasjonskonsulent» Erichsstjerna (også
psevdonym)? Han får spørsmål om hva han synes
om skipsnavigeringen nå om tiden (1951), og
svaret kommer raskt: «Både og – i høi grad både
og». Han beskriver en gang han var på langfart
med Grimstad-barken «Tvende Brødre» (et
Google-søk viser at det kan dreie seg om et skip
fra 1828). «Langfarten» gikk fra Frognerkilen til
Drøbak. Seilasen gikk innom Kavringen, Steilene
og Nærsnes, før de nådde målet etter en flere uker
lang seilas. Det er klart det tok lang tid – jentene
i Nærsnes var jo så fine at de ble liggende der i
14 dager for å fylle på vannforsyningen! Intervjuet
avsluttes forholdsvis ironisk med Erichsstjernas
egen betraktning: «Som conclusjon tror jeg at
jeg tør si at det er ikke den samme nøiagtighet
i navigeringen nu – som dengang.» Det skal
ikke store geografikunnskapene til for å skjønne
at historien er en smule overdrevet, eventuelt
totalt oppspinn. Om dette ble lest opp og brukt i
klassesammenheng vet vi ikke. Det har jo ikke
akkurat direkte kunnskapsmessig verdi, men det gir
en slags metakunnskap om livet som sjømann.
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Utypisk arkivmateriale
Humor er et godt, men av og til vanskelig, virkemiddel å ta i bruk. Av og til slår det feil, men når
det lykkes blir det god stemning – i livet generelt,
så som i skipsadopsjon. De to eksemplene vi har
på IKA Kongsberg har begge innhold som passer
til skipsadopsjonens opprinnelige formål med
å spre lærdom om skipsfart og livet på havet,
men har «noko attåt» som gir det hele en ekstra
dimensjon.
Veldig mye av arkivmaterialet vi tar vare på følger
standarder og faste rammer, som møtebøker fra
kommunestyrer, postlister og regnskap. Dette er
selvsagt viktig å ta vare på for å sikre innsyn og
åpenhet rundt kommunal forvaltning, men av og
til er det forfriskende å se på det som ligger litt
utenfor «normalen». Spesielt når det i tillegg kan
belyse fenomener som har gått litt i glemmeboka.
Arkivene er fulle av gode historier hvis en bare leter. Og når det gjelder svaret på det store spørsmålet: Kan sjømenn bli sjøsyke? Ja, det kan de!

artikkel

Kilder
• Wangsteen, Trygve (1984), Norsk
skipsadopsjon: 1946-1984.
Oslo: Institusjonen
• Skien kommune: Skolestyrets
saksarkiv 1951-1955
(Deponert hos IKA Kongsberg)
• Tinn kommune: Rjukan folkeskoles
saksarkiv 1945-1967
(Deponert hos IKA Kongsberg)
• Tvende Brødre: http://kulturnav.
org/fb055e58-7a44-4e76-b32e32ebaf2297d9

2.maskinisten
på skipet «M/S
Palma» kommer
ikke så godt ut av
det i beskrivelsene
til en av elevene
ved Rjukan
folkeskole.
Heldigvis er det
bare fri fantasi.
Dekksgutten
er tydeligvis
veldig sulten
og tørst, og
uheldig med
utseende og
valg av krakk.
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GENERELLE OPPLYSNINGER
Bygging av Archon 2
Vi ferdigstilte bygging av Archon 2. Byggeprosjektet fulgte fremdriftsplanen og vi overtok formelt bygget i
april 2018.
Drift og organisasjon
• Krødsherad kommune inngikk avtale om eierskap i IKA Kongsberg fra 1.1.2018
• Det ble ansatt tre personer i faste stillinger og sju personer i prosjektstillinger
• Kongsberg kommune holdt informasjon om kommunens kulturtilbud til nye ansatte
• Det har blitt jobbet med utvikling av lederkompetanse med lederstøtte levert av Kon-Text AS
• Vi hadde én skoleelev i arbeid på Operasjon dagsverk
Presentasjoner, omvisninger og representasjon
Det er stor interesse for presentasjoner av selskapet og omvisninger på Archon.
• Det ble holdt 14 presentasjoner av selskapet for ulike grupper både på Archon og eksternt
• Det ble holdt 20 omvisninger på Archon
• Selskapet har vært representert på elleve ulike nasjonale arrangementer
• Ledelsen har gjennomført besøk hos tre søsterorganisasjoner
Tildeling av prosjektmidler
Vi fikk tildelt 81.350,- kr i utviklingsmidler fra Riksarkivaren til Pilotprosjekt publikumstinga digitalisering.
Vi mottok 17.500,- kr av Arkivforbundet og 12.000,- kr av Arkivarforeningen i støtte til hospiteringsopphold ved
Byarkivet i Köln for å lære om brann, mugg og fukt i tilknytning til arkivmateriale.
Vi fikk tildelt 400.000,- kr i forskningsmidler fra Direktoratet for byggkvalitet. Midlene skal brukes i et pilotprosjekt
for maskinlæring i samarbeid med Documaster.
Samarbeid med andre institusjoner
I samarbeid med IKA Rogaland ble rapporten: "Barnevernsystem mot Noark5 kjerne. - Tilpassing og
sektorspesifikke metadata for barnevernsektoren" utarbeidet.
En tirsdag i måneden ble det arrangert Slekts- og lokalhistorieverksted i samarbeid med Statsarkivet i Kongsberg
og Slekt og Data.
I samarbeid med Arkivverket og resten av arkivsektoren arrangerte og deltok IKA Kongsberg på en felles samling
om ledelse av institusjoner med bevaringsansvar for digitale arkiver.
IKA Kongsberg deltok på et seminar om totalarkiv sammen med andre kommunale arkivinstitusjoner.
Møter og kurs for eierne
Det ble avholdt representantskapsmøte 4. mai. I forlengelse av dette møtet ble det arrangert en åpningsfest av
Archon 2 for våre eiere, inviterte gjester og ansatte.
Det ble arrangert arkivkurs for våre eiere med hovedfokus forberedelser til deponering av papir- og elektronisk
arkiv. Det var 70 deltagere på arkivkurset.
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GENERELLE OPPLYSNINGER
Hovedfokus for årets arkivlederseminar var IKA Kongsbergs tjenestetilbud til eierne. Det var 45 deltagere
på seminaret.
Konferanser og kurs
Ansatte fra IKA Kongsberg har deltatt på seks konferanser med ulike temaer knyttet til arkiv.
I samarbeid med Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, IKA Møre og Romsdal og IKA Vest-Agder arrangerte vi
for tredje gang et samarbeidsseminar for ansatte.
IKA Kongsberg har også deltatt med stand på yrkesmesse for ungdom i Kongsberg.
HMS
I løpet av 2018 har vi gjennomført ergonomiundervisning og oppdatering av ergonomisk risikovurdering. Vi
har hatt ergonomisk arbeidsplassvurdering med spesielt fokus på arbeidsplassene i muggavdelingen. Alle
ansatte som tidligere ikke har hatt en ergonomisk arbeidsplassvurdering har fått tilbud om det. Det har blitt
opprettet et HMS-utvalg, og gjennomført en vernerunde med bistand fra bedriftshelsetjenesten.
Nettsidene
Det har vært 12.000 unike brukere som besøkte våre hjemmesider i løpet av året. Vi har også jevnlig publisert på Facebook, Instagram og Twitter.
Nasjonale prosjekter
Vi har deltatt i følgende nasjonale prosjekter i 2018:
Arkheion – et arkivfaglig tidsskrift for kommunal sektor
MODARK – modernisering av arkivoverføring
KDRS – produksjonslinjeprosjekt
KDRS - malsettprosjekt
KDRS – Noark5 kravspesifikasjonsprosjekt
Verv
IKA Kongsberg deltar i referansegruppa for prosjektet «Digitalarkivet som nasjonal publiseringsplattform»,
Vi har hatt et redaksjonsmedlem i Arkheion. Videre har selskapet hatt et styremedlem i stiftelsen Asta og
et bedriftsmedlem i KS Buskerud, samt et verv som leder i styringsgruppa i arkivplan.no
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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

