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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. Med år 2000 
vel overstått har vi nå lagt bak oss to hele driftsår til beste for bevaring av de kommunale 
arkiver i Finnmark. Det er utvilsomt et stykke igjen til behandling og oppbevaring alle steder 
oppfyller lover og forskrifter til fulle, men vi er også i år kommet ett nytt stykke på vei.  

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.  

a. IKAF skal gi råd til medlemskommunene i spørsmål om moderne arkivdanning og stå 
for opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner.  

a. IKAF skal foreta arkivundersøkelser for medlemmene og gi veiledning og informasjon 
til publikum.  

Medlemmer 
IKAF hadde følgende medlemskommuner i 2000: 

I alfabetisk rekkefølge: 

Alta kommune 
Berlevåg kommune 
Båtsfjord kommune 
Gamvik kommune 
Hammerfest kommune 
Karasjok kommune 
Loppa kommune 
Måsøy kommune 
Nesseby kommune 
Nordkapp kommune 
Porsanger kommune 
Vadsø kommune 
Vardø kommune 



 
Hyggelig var det at vi i januar kunne ønske Loppa kommune velkommen som nytt medlem! 

Årsmøtet 
Årsmøtet i representanskapet ble avholdt 31.mai på Porsanger vertshus i Lakselv.  

Alle medlemskommunene var representert så nær som Båtsfjord, Karasjok, Loppa, Nordkapp 
og Vardø.  

Blant sakene var enstemmig vedtak om økning av medlemskontingenten fra og med år 2001 
for å kompensere utmelding fra Alta kommune, orientering om omlegging av 
regnskapsføringen hos vertskapskommunen til renteberegning av IKAFs akkumulerte 
overskudd, og orientering om fylkeskommunens planer for oppretting av et fylkesarkiv for 
Finnmark.  

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 2000 møtte følgende representanter:  

Jan H. Pettersen, Alta kommune 
Geir Goa, Berlevåg kommune 
Bjarne Jensen, Gamvik kommune 
Per Arnesen, Hammerfest kommune 
Eli Moe, Måsøy kommune 
Aslaug Iversen, Nesseby kommune 
Heintz Pedersen, Porsanger kommune 
Olav Budal, Vadsø kommune 

Styret 
Styret har fem medlemmer. Fire er valgt av representantskapet og en er oppnevnt av 
Statsarkivet i Tromsø. Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:  

Styremedlemmer: 
Per Arnesen (styreleder), Hammerfest kommune 
Rudi Larsen (nestleder), Porsanger kommune 
Mari-Ann Nilssen, Nesseby kommune 
Sigrid Skarstein, Vadsø kommune  
Tove Johansen, Statsarkivet i Tromsø 

Varamedlemmer: 
Reidar Erke, Kautokeino kommune 
Jan H. Pettersen, Alta kommune 
Randi Johansen Paltto, Karasjok kommune 
Arve Andersen, Nordkapp kommune 

Styret hadde 4 møter og behandlet i alt 27 saker i løpet av året. 
Bjarne Lein 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.  

Depotlokalet er innredet med mobilreoler og har kapasitet til ca. 340 hyllemeter arkiv. Ved 
utgangen av desember 2000 var 260 hm tatt i bruk.  

Depotlokalet tilfredsstiller nå 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 innredede 
kontorer, ordningsrom og depotlokale samt driftsutgifter som lys, varme, renhold og 
vaktmestertjeneste.  

Personalet 
IKAF hadde i år 2000 to faste stillinger. Daglig leder Bjarne Lein, og arkivkonsulent Hege 
Sætrum Kenny som tiltrådte sin stilling 7. februar 2000.  

Da Kenny gikk ut i ett års permisjon fra årsskiftet ble Marion Sørensen tilsatt som vikar og 
tiltrådte vikariatet 22. januar 2001.  

Kompetansehevende virksomhet 

• Hege Sætrum Kenny hospiterte ved IKA-Troms dagene 10. - 12. mai.  
• Bjarne Lein og Hege Sætrum Kenny deltok på den årlige Kommunearkivkonferansen, 

denne gang i regi av Oslo Byarkiv, dagene 4. - 5. september.  
• Bjarne Lein var på militær repetisjonsøving tre uker i mars.  

Virksomheten i 2000: 
Arkivdepot og arkivordning 
Arkivdepotlokalet ble omsider ferdigstilt i mars, og har nå både brannalarm og 
innbruddsalarm slik arkivforskriften fastsetter. Det har blitt et godt depotlokale som fungerer 
slik det var tenkt.  

Utover våren ordnet og katalogiserte vi på de arkivene vi hadde hentet inn i 1999. Ingen ble 
helt ferdig, unntatt Alta som fikk sine eldre arkiver tilbakelevert i august - ferdig ordnet og 
katalogisert.  

Statsarkivet i Tromsø sendte i mars ut brev til kommunene med innkalling av arkiver etter 
distriktslege og helseråd frem til 1984. Før avlevering må arkivene ordnes og listeføres. En av 
oppgavene til IKAF er nettopp å ordne eldre arkiv for sine medlemskommuner og vi så det 
derfor som naturlig at vi ordnet denne avleveringen for våre medlemmer. Utover sommeren 
og høsten kjørte vi rundt og hentet inn legearkiver etter hvert som vi fikk kontakt med de 
arkivansvarlige i kommunene. Vi fikk inntrykk av at dette var et godt tilbud som mange satte 
stor pris på. Ved årsskiftet har vi hentet legearkiver hos alle våre medlemmer så nær som 
Gamvik, Berlevåg, Karasjok, og Nesseby.  



Den 4. desember sendte vi første ladning legearkiver til Statsarkivet i Tromsø. Det var fra 
kommunene Alta, Båtsfjord, Hammerfest og Loppa, i alt 23 hm og 950 kilo. De andre vil 
følge i 2001.  

Samtidig med legearkivene hentet vi også inn personregistre og/eller eldre arkiv når det var 
plass i bilen.  

Fjorårets avtale om lån/leie av bil fra Porsanger kommune var ikke så praktisk når det kom til 
stykket, og vi har i steden benyttet leiebiler i ulike størrelser fra Statoil. 

I forbindelse med ordning av legearkivene har vi også fusket litt i bokbinderfaget og utført 
nødvendig innbinding av møtebøker og registre etter leddbindmetoden.  

Konsesjonspliktige personregistre 
Da depotlokalet var ferdig i vår kunne vi begynne å ta i mot konsesjonspliktige personregistre 
fra kommunene. Materialet som skal overføres til IKAF er klientmapper der det er mer enn 10 
år siden siste kontakt med vedkommende person. Vi har nå fått overført klientmapper fra 
kommunene Alta, Loppa, Vardø, Porsanger og Midt-Finnmark PPD. I alt omlag 40 hm, der 
ca. halvparten er ferdig listeført ved årsskiftet.  

Arkivplaner / arkivopplæring 
Flere kommuner har kommet i gang med arkivplanarbeidet i 2000 og IKAF har deltatt på 
arkivplanmøter i kommunene Måsøy og Loppa. Samtidig har vi orientert om arkivlov og 
forskrift samt andre arkivfaglige emner. 

IKAF som depotinstitusjon i fremtiden 
Arkivloven med tilhørende forskrift fastsetter at kommunene må etablere arkivdepot for sine 
eldre og avsluttede arkiver og at disse må ha forskriftsmessige lokaler. IKAF kan i følge sine 
vedtekter utvikles til arkivdepot for sine medlemmer og vi mener det vil være mest 
hensiktsmessig og rasjonelt fremfor at de enkelte kommuner etablerer egne depotløsninger 
lokalt.  

En forespørsel til våre medlemmer om interesse for fellesdepot resulterte riktignok ikke i den 
helt store begeistringen, men vi håper dette er en tanke som kan spire på litt sikt.  

IKAF har i 2000 deltatt i et arkivutvalg i Fylkeskommunen som skulle se på muligheten for 
etablering av et fylkesarkiv for Finnmark. I den forbindelse ble det på nytt sendt forespørsel 
til kommunene om interesse for fellesdepot, denne gang med et påtenkt fylkesarkiv. Det var 
fremdeles ingen stor interesse, men mange ønsket fylkesarkivet lokalisert til sin kommune! 

Internt bibliotek 
En arkivinstitusjon trenger en lett tilgjengelig samling med relevant faglitteratur. Ved 
utgangen av 2000 var boksamlingen på 20 bind. Noe er innkjøp, noe er gaver. Bl.a. har vi fra 
kommunene Nordkapp og Vadsø med stor takk mottatt "Vadsøs historie" og "Nordkapp - en 
fiskeri-kommune". Det er god hjelp å ha lokalhistorie tilgjenglig under arbeidet med ordning 
av arkivene. Biblioteket mottar også tidsskrifter og meldingsblader fra andre 
arkivinstitusjoner.  

 



Utadrettet informasjonsvirksomhet 

• IKAFs sider på internett: http://home.c2i.net/ika.finnmark  

Den 5. oktober var vi på arkivbesøk i Tana kommune som ønsket et besøk med tanke på 
mulig medlemskap i IKAF. Det var et hyggelig besøk, men resulterte ikke i noen innmelding.  

Økonomi 
IKAFs økonomiske grunnlag består av medlemskontingent fra medlemskommunene. 
Kontingenten er satt sammen av et grunnbeløp på kr. 15.000,- samt kr. 10,- pr. innbygger i 
kommunen. Det ble på årsmøtet vedtatt en økning til kr. 15,- pr. innbygger f.o.m. år 2001. 

Samlet medlemskontingent for år 2000 var kr. 745 647,- 

Driften i år 2000 ga et overskudd på omlag kr. 58.500,- Overskuddet som opparbeides 
avsettes til fonds som siden kan brukes til å øke aktiviteten mot medlemskommunene.  

Sammen med overskudd fra tidligere år har IKAF ved utgangen av 2000 opparbeidet seg et 
overskudd på kr. 366.895,-  

Overskuddet for år 2000 skyldes hovedsakelig at vi fikk Loppa kommune som nytt medlem, 
at Kenny ikke tiltrådte før 7. februar, at Lein var på rep. øving med 1/3 lønn, og sist men ikke 
minst at vertskapskommunen har godskrevet oss renter på våre fondsmidler for 1999 og 2000 
med i alt kr. 16 731,-  

Ettersom IKAF har utvidet personalet til to hele stillinger har vi leid ett kontor til f.o.m. 
februar 2000. Dette gir en husleieøkning på omlag kr. 12.000,- pr. år.  

Regnskapsfører i 2000 har vært Porsanger kommune. Revisjonen ble utført av Vest-Finnmark 
kommunale revisjonsdistrikt, som også er kommunens revisor.  

Regnskapet for IKAF var også i 2000 ført som en integrert del av kommuneregnskapet i 
Porsanger kommune. Men det er nå opprettet egen bankkonto for IKAF og renteberegning på 
våre midler foretas ved regnskapsavslutningen.  

Oppsummering 
Driften har også i 2000 brakt IKAF et nytt stykke videre, i tråd med de oppsatte mål i 
virksomhetsplanen. Arkivordningen har kommet godt i gang og vi er etablert som depot-
institusjon for personregistermateriale. 

Personalet har også i år 2000 deltatt på arkivseminar og besøkt andre institusjoner for å styrke 
egenkompetanse og opprettholde kontakten med beslektede institusjoner.  

Virksomheten i 2001 vil være videreføring av de igangsatte arbeidsoppgaver og utvikling av 
et lenge bebudet undervisningstilbud på arkivsiden. Og kanskje kan man også utvikle IKAF 
til en depotinstitusjon for eldre og avsluttet arkiv.  

Lakselv 21. februar 2001 
Styret for Interkommunalt arkiv Finnmark (IKAF) 



 


