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Innledning
Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) er en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i
kommuneloven § 27 - mellom kommuner i Finnmark. Medlemsrett i IKAF har alle kommuner i
Finnmark og Finnmark fylkeskommune. Statsarkivet i Tromsø har tilsyn og faglig veiledning.
IKAF ble opprettet 8.12.1997, og virksomheten kom i gang 15. september 1998. Vi kan nå se
tilbake på vel seks års drift til beste for bevaring av de kommunale arkiver i Finnmark.

Formål
Formålet med IKAF er å bistå medlemskommunene med ulike arkivfaglige oppgaver.
Disse er beskrevet i vedtektene §3:
a) IKAF skal arbeide for at medlemskommunenes eldre arkivmateriale blir oppsporet, ordnet,
katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring. IKAF skal bidra til å skape så gode
fjernarkivforhold som mulig i medlemskommunene. IKAF skal være depotarkiv for
personregistermateriale, og på lengre sikt tilrettelegge for depotarkiv for eldre kommunale
arkiv.
b) IKAF skal gi råd til medlemskommunene i spørsmål om moderne arkivdanning og stå for
opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner.
c) IKAF skal foreta arkivundersøkelser for medlemmene og gi veiledning og informasjon til
publikum.
d) IKAF skal legge til rette for hospitantordning.

Medlemmer
IKAF hadde følgende 13 medlemskommuner i 2003:
I alfabetisk rekkefølge:
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Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Gamvik kommune
Hammerfest kommune
Karasjok kommune
Kvalsund kommune
Loppa kommune
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune
Vadsø kommune
Vardø kommune
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Årsmøtet
Årsmøtet i representantskapet ble avholdt mandag 8.april 2003 på Porsanger vertshus i Lakselv.
Ni av tretten medlemskommuner var representert på møtet. Det var kommunene Båtsfjord,
Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Nesseby, Porsanger, Karasjok, Vadsø og Vardø.
Representantskapet vedtok å avvente Kommunaldepartementets høringsuttalelse før en beslutter
å omorganisere IKAF etter lov om Interkommunale selskaper.
Årsmøtesakene som årsmelding, regnskap, virksomhetsplan og økonomiplan ble godkjent.
Under behandlingen av budsjett for 2004 vedtok årsmøtet og øke styregodtgjørelsene fra 2004,
slik at styreleder får et årlig honorar på kr10 000 inkludert møtegodtgjørelse, og styre- og
varamedlemmer mottar kr1000 per møte.
Det ble også vedtatt endringer i medlemskontingenten under behandlingen av budsjett for 2004.
Den nye medlemskontingenten vil være sammensatt av et grunnbeløp på kr30 000 og et variabelt
kronebeløp per innbygger. Det variable kronebeløpet vil justeres slik at det vedtatte budsjett
oppnår balanse. Dersom IKAF får flere medlemmer vil kronebeløpet gå ned.
Valgkomiteen for 2004 ble valgt på årsmøte og består av:
John Arild Josefsen, Vardø, Formann
Aslaug Eriksen, Båtsfjord
Svein Dragnes, Vadsø
Referat fra årsmøtet ble sendt til alle medlemskommunene.
Representantskapet
Representantskapet er øverste organ i IKAF. Representantskapet består av en representant og en
vararepresentant oppnevnt fra hver medlemskommune. Oppnevningen gjelder den kommunale
valgperioden. På årsmøtet 2003 møtte følgende representanter:
Svein Tore Jakobsen
Svein Tønnesen
Per Arnesen
Britt Jorunn Strømeng
Jarle Andreassen
Bjørg Ryan Eriksen
Heintz Valvatne
Sigrid Skarstein
John Arild Josefsen

Kvalsund kommune
Gamvik kommune
Hammerfest kommune
Karasjok kommune
Nesseby kommune
Båtsfjord kommune
Porsanger kommune
Vadsø kommune
Vardø kommune

Styret
Styret har fem medlemmer, og fire nummererte varamedlemmer.
Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:
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Styremedlemmer:
Per Arnesen
(styreleder)
Jens-Terje Mathisen (nestleder)
Ivar Øystein Ottesen
Eli Moe
Ruth Persen

Kommune
Hammerfest
Nordkapp
Båtsfjord
Måsøy
Porsanger

Varamedlemmer
1 Jarle Andreassen
2 Geir Goa
3 Gunn Helene Turi

Kommune
Nesseby
Berlevåg
Karasjok

Styret hadde 4 møter og behandlet i alt 27 saker i løpet av året.
Hege Sætrum Kenny var sekretær for styret.

Administrasjon og drift
IKAF er lokalisert til Lakselv som er administrasjonssenteret i Porsanger kommune. Her er det
innredet kontorer, ordningsrom og depotlokale i det gamle rådhuset.

Gamle rådhuset i Lakselv. Oppført 1955.
Foto: Bjarne Lein, 1998

Depotlokalet er innredet med mobilreoler og har kapasitet til ca. 340 hyllemeter arkiv.
Depotlokalet tilfredsstiller de krav som stilles til spesialrom for arkiv i følge arkivloven og
tilhørende forskrifter.
Leieavtalen løper fast i fem år fra 1. oktober 1998. Husleie inkluderer ferdig innredet kontorer,
ordningsrom og depotlokale samt lys, varme, renhold og vaktmestertjeneste.
Personalet
IKAF hadde i 2003 to stillinger. Daglig leder Hege Sætrum Kenny og arkivkonsulent Marion
Jeanette Sørensen.
Marion Jeanette Sørensen fikk innvilget 3 måneders 75% studiepermisjon uten lønn våren 2003.
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Kompetansehevende virksomhet
• Marion Sørensen deltok på et seminar om samarbeid om langtidslagring av elektroniske arkiv
i regi av IKA Trøndelag 18.og 19.mars.

Virksomheten i 2003
Arkivdepot og arkivordning
Arkivdepotlokalet har fungert som forutsatt gjennom året. Klimaanlegget holder stabil
temperatur og luftfuktighet og sikrer arkivmaterialet gode oppbevaringsforhold. Alarmen er i
drift og koblet opp mot 110 sentralen.
IKAF har i året som gikk tatt imot nytt personregistermateriale fra medlemskommuner som er
blitt ordnet og registrert samtidig som vi har betjent tidligere avlevert materiale. Etterspørselen
etter avleverte personmapper er jevn med en 4-5 forespørsler i måneden.
Vi har også fortsatt arbeidet med å katalogisere videre den bestand av eldre kommunearkiv som
allerede er i depot. IKAF har ikke hentet inn materiale fra nye kommuner da depotet er fullt og
nye innhenting av kommunearkiv må vente til vi får ordnet ferdig og levert tilbake arkiv som
allerede er inne til ordning.
Konsesjonspliktige personregistre
IKAF oppbevarer konsesjonspliktige personregistre fra medlemskommunene. Det er i første
rekke klientmapper fra PPD, sosialkontor og elevmapper fra skoler. Oppbevaring og betjening er
inkludert i kontingenten. Materialet som kan overføres til IKAF er klientmapper der det er mer
enn 10 år siden siste kontakt med vedkommende klient, men etter avtale også yngre mapper der
saken mest sannsynlig ikke vil bli gjenopptatt, f.eks. når klienten er død.
Vi har harmonisert vår oppbevaring av personregister etter den nye Personopplysningsloven.
Arkivplaner
Karasjok kommune har vedtatt del 1 av sin arkivplan i juni og fortsetter arbeidet med del 2,
kartlegging av arkivserier, våren 2004. IKAF deltok på alle arkivplanmøter i Karasjok våren
2003. En ny kommune har nedsatt en arkivplangruppe og IKAF deltok på oppstartsmøte i
arkivplangruppa i Kvalsund i november.
IKAF har kjøpt seg inn i et prosjekt som går ut på å utarbeide en elektronisk arkivplanmal. IKA
Møre og Romsdal har vært initiativtager og koordinator for prosjektet så langt og hele 14
arkivinstitusjoner har underskrevet samarbeidsavtale i forbindelse med utviklingsprosjektet
elektronisk arkivplan. Daglig leder, Hege Sætrum Kenny har deltatt på to møter i styringsgruppa
for den elektroniske arkivplanmalen. Begge disse reisene ble dekket av prosjektet. Den
elektroniske arkivplanen skal etter planen være klar til å tas i bruk i de medlemskommunene som
ønsker det i løpet av våren 2004.
Kursvirksomhet og opplæring
IKAF har i løpet av 2003 utarbeidet arkivkurs for skoler og barnehager. Kurset gikk over en dag
og var gratis for våre medlemskommuner. Kommunene måtte kun betale for lunsj og overnatting
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for sine deltagere. I vest hadde vi deltagere fra kommunene Hammerfest, Karasjok, Porsanger,
Kvalsund og Måsøy. I øst kom deltagerne fra Kvalsund, Gamvik, Vardø, Vadsø, Nesseby og
Båtsfjord. Vi avholdt kurset for våre medlemskommuner i Vest-Finnmark17.september på Skaidi
med 32 deltagere. Den 29.september holdt vi kurset i Vadsø med 29 deltagere. Både på Skaidi
og i Vadsø hadde vi en betalende deltager fra videregående skoler. Arkivkurset er også avholdt i
ikke-medlemskommunene Alta og Lebesby mot betaling.
IKAF har også utarbeidet arkivkurs i periodisering og personalarkiv i 2003. Dette kurset gikk
over en dag. Vi avholdt dette kurset på Skaidi 18.september med 36 deltagere og i Vadsø
30.september med 20 deltagere.
IKAF holdt innlegg om personalarkiv på Norsk Arkivråds samling i Lakselv 25.september mot
honorar.
Når det gjelder Grunnkurs arkiv har følgende kommuner arrangert dette kurset i 2003: Kvalsund,
Porsanger, Karasjok, Berlevåg og Loppa. Ved utgangen av 2003 er det bare en
medlemskommune som ikke har gjennomført grunnkursopplæring.
Råd og veiledning i arkivspørsmål
IKAF har registrert en økning i antall henvendelser angående arkivspørsmål etter at vi har
kommet i gang med kursvirksomhet. Dette anser vi som veldig positivt. Det er stor variasjon
kommunene i mellom, noen tar kontakt med IKAF ofte for råd og veiledning i arkivspørsmål
mens andre kommuner sjelden eller aldri kontakter IKAF i slike spørsmål.
Øvrige kommunebesøk
I tillegg til kommunebesøk i forbindelse med avholding av kurs og deltagelse på arkivplanmøter
har IKAF besøkt Gamvik kommune for å se på arkivlokaler i forbindelse med at ordnet
kommunearkiv blir klart for tilbakelevering i løpet av våren 2004. I Kvalsund kommune kartla
IKAF arkivlokaler og arkivrutiner og kom med anbefalninger på tiltak i forbindelse med at
kommunen ble medlem i IKAF fra 2003. Samtidig som vi var i Berlevåg og avholdt grunnkurs
arkiv befarte vi mulig bortsettingsarkiv. I Nesseby fikk IKAF omvisning og informasjon om
arkivplanarbeid i forbindelse med innføringen av elektronisk arkivering av saksdokumenter i
kommunen. I Vardø var IKAF med på en befaring av eldre helsearkiv i forbindelse med
kartlegging av materiale etter det nedlagte sykehuset i Vardø. Formålet med denne kartleggingen
var å legge grunnlag for en avgjørelse på hvem som har arkiv og oppbevaringsansvar for disse
arkivene. Vi avventer Statsarkivet i Tromsøs beslutning i saken.

Utadrettet informasjonsvirksomhet
• IKAF informerte om IKAF på rådmannskonferanse i Alta 3.februar
• IKAF informerte formannskapet i Lebesby kommune om medlemskap i IKAF den 3.juni
• IKAFs hjemmesider
• IKAFs websider har ikke blitt tilført noe nytt i løpet av 2003. IKAF har inngått
samarbeid med datakonsulent i Måsøy kommune om utarbeidelse av nye hjemmesider.
Vi håper å ha den nye hjemmesiden klar for bruk på våren 2004.
• Arkheion
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• Arkheion er et meldingsblad og forum for arkivfaglig formidling. 13 arkivinstitusjoner
deltar pr. i dag i samarbeidet. Vi håper deltakelsen i Arkheion kan være med på å
synliggjøre IKAF som en del av det norske arkivlandskapet, og være et nyttig forum
for formidling av arkivfaglig informasjon til våre medlemskommuner.
• I medlemsbladet Arkheion som alle våre medlemkommuner får tilsendt to ganger i året
bidro IKAF i første nummer med en artikkel om depotsituasjonen ved
kommunearkivinstitusjonene. I hvert nummer av bladet har IKAF en oppdatert
presentasjon av hva vi for tiden arbeider med, andre nyheter og informasjon. På
kurstorget informerer vi også om hvilke kurs vi kan tilby.

Økonomi
IKAFs økonomiske grunnlag består av medlemskontingent fra medlemskommunene.
Kontingenten for 2003 er satt sammen av et grunnbeløp på kr. 15.000,- samt kr. 15,- pr.
innbygger i kommunen. Samlet medlemskontingent for 2003 var kr761 014
IKAF hadde kr71973 i ubudsjetterte inntekter. Dette er salg av depottjenester til Alta kommune,
salg av arkivkurs til Alta og Lebesby samt 2 eksterne deltagere på andre kurs og honorar for
foredrag.
Driften i 2003 ga et overskudd på kr15 456
Det ble fra 1. juli 2001 innført generell moms på tjenester. IKAFs virksomhet innenfor
medlemskontingenten er ikke momspliktig, mens salg av tjenester til ikke-medlemmer er
momspliktig. Unntatt for momsplikt er salg av kurs. Salg av depottjenester til Alta kommune vil
i utgangspunktet være momspliktig men avhenger av om vår totale omsetning overstiger
fribeløpet på kr. 30.000,Regnskapsfører i 2003 har vært Porsanger kommune. Revisjonen ble utført av Vest-Finnmark
kommunale revisjonsdistrikt, som også er kommunens revisor.
Regnskapet for IKAF var også i 2003 ført som en integrert del av kommuneregnskapet i
Porsanger kommune. Men det er egen bankkonto for IKAF og renteberegning på våre oppsparte
midler foretas ved regnskapsavslutningen.

Oppsummering
Driften ved IKAF har også i 2003 vært til nytte for sine medlemskommuner, med oppbevaring og
betjening av personregistrene, deltagelse i arkivplanarbeid i flere kommuner, råd og veiledning
over telefon og ved at IKAF bedrevet utstrakt kursvirksomhet.
Virksomheten i 2004 vil være videreføring av løpende arbeidsoppgaver og en videre utvikling av
tjenester for å styrke IKAFs evne til å møte medlemmenes krav og forventninger til institusjonen
i tiden fremover.
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