
Årsmelding 2001 
 
 
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 tre 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:  

1. 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.  

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

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

Medlemmer 
IKAF hadde følgende medlemskommuner i 2001: 

I alfabetisk rekkefølge: 
Berlevåg kommune 
Båtsfjord kommune 
Gamvik kommune 
Hammerfest kommune 
Karasjok kommune 
Loppa kommune 
Måsøy kommune 
Nesseby kommune 
Nordkapp kommune 
Porsanger kommune 
Vadsø kommune 
Vardø kommune 

Årsmøtet 
Årsmøtet i representanskapet ble avholdt 28. mars på Porsanger vertshus i Lakselv. Sju av 
tolv medlemskommuner var representert på møtet. Det var kommunene Båtsfjord, 
Hammerfest, Karasjok, Måsøy, Nesseby, Porsanger og Vadsø. 



Årsmøtesakene som årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent uten andre merknader enn 
at årsmøtet for ettertiden ønsker en regnskapsoppstilling fra regnskapsfører der også 
vertskapskommunens kontingent fremkommer som inntekt for IKAF. Det ble videre vedtatt 
endring i vedtektene §§ 4.3 og 5.2 da Statsarkivet i Tromsø ikke lenger ser behov for å være 
representert i styret for IKAF.  

Årsmøtet benyttet anledning til ikke bare å diskutere anmeldte saker, men også lufte andre 
aspekter ved arkivets drift som mulighet for kontingentreduksjoner ved mulig fremtidig 
utvidelse av medlemsmassen, og ønske om et bedret tilbud på opplæringssiden.  

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 2001 møtte følgende representanter:  

Ivar Øystein Ottesen, Båtsfjord kommune 
Per Arnesen, Hammerfest kommune 
Hans G. Øvregård, Karasjok kommune 
Eli Moe, Måsøy kommune 
Mari-Ann Nilssen, Nesseby kommune 
Heintz Pedersen, Porsanger kommune 
Svein Dragnes, Vadsø kommune 

Styret 
Styret har fem medlemmer, og fire nummererte varamedlemmer.  
Etter årsmøtet har styret følgende sammensetning:  
 
Styremedlemmer 
Per Arnesen (styreleder), Hammerfest kommune 
Mari-Ann Nilssen (nestleder), Nesseby kommune 
Sigrid Skarstein, Vadsø kommune 
Ivar Øystein Ottesen, Båtsfjord kommune 
Eli Moe, Måsøy kommune 
 
Varamedlemmer  
1 Ruth Persen, Porsanger kommune 
2 Gunn Helene Turi, Karasjok kommune 
3 Jens Terje Mathisen, Nordkapp kommune 
4 Geir Goa, Berlevåg kommune 
 
Styret hadde 3 møter og behandlet i alt 19 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. 
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 2001 to faste stillinger. Daglig leder Bjarne Lein og arkivkonsulent Hege 
Sætrum Kenny.  

Da Hege Sætrum Kenny gikk ut i ett års svangerskapspermisjon fra årsskiftet 2000/2001 ble 
Marion Sørensen tilsatt som vikar og tiltrådte vikariatet 22. januar 2001.  

Bjarne Lein sa opp sin stilling 5. august. Som ny leder er tilsatt Hege Sætrum Kenny.  

Kompetansehevende virksomhet 

• Bjarne Lein deltok på den årlige kommunearkivkonferansen, som i år ble avholdt i 
Bodø dagene 5. - 7. september i regi av Arkiv i Nordland.  

Virksomheten i 2001: 
Arkivdepot og arkivordning 
Arkivdepotlokalet har fungert som forutsatt gjennom året. Klimaanlegget holder stabil 
temperatur og luftfuktighet og sikrer arkivmaterialet gode oppbevaringsforhold. 
Alarmsystemet var en periode ute av drift grunnet havari på mottaksenhet ved Banak 
Brannstasjon. Alarmen er nå i drift igjen og koblet opp mot 110 sentralen. Noe som forventes 
gi større driftsstabilitet i fremtiden.  
 
Ferdigstilling av arbeidet med ordning av arkivene etter distriktslege og helseråd, som ble 
påbegynt i fjor, var årets store prosjekt. I september var vi endelig ferdig med den siste av 
medlemskommunene og har i alt oversendt til Statsarkivet i Tromsø 60* hm. arkiv, omlag 2,3 
tonn, fra distriktsleger og helseråd. ( * 23 hm i 2000 + 37 hm i 2001) 
 
I tillegg har vi ordnet 5,7 hyllemeter distriktslege og helserådsarkiv for Lebesby kommune. 
Dette som betalt oppdrag.  

Foruten legearkivene har vi også fortsatt arbeidet med å katalogisere videre den bestand som 
allerede er i depot. Både personregistre og eldre kommunearkiv.  
 
Da vi nå en periode har oppbevart ganske mange legearkiver, har vi hatt en merkbar økning i 
henvendelsene fra publikum. Mye etterspørsel har det, litt overraskende, vært etter 
opplysninger om eksakt fødselstidspunkt, noe som er nødvendig for å stille et nøyaktig 
horoskop. 

Vi har også i år benyttet leiebiler fra Statoil ved behov for frakt av arkivmateriale, og dette har 
fungert utmerket.  



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 yngere 
mapper.  

Personregisterbestanden har økt med 1 hm. i 2001, og den kommer fra Gamvik. Vi har fortsatt 
arbeid med ordning og katalogisering av tidligere innhentede mapper. Selv om vi ikke er ajour 
med katalogiseringen er det intet hinder for at vi fremdeles kan ta i mot slikt materiale fra 
medlemskommunene, og ser gjerne at flere ønsker å avlevere til oss.  

Vi har også inngått avtale med et tidligere medlem, Alta kommune, om fortsatt oppbevaring 
og betjening av 12 hm. klientmapper. Dette som betalingstjeneste. Avtalen løper så langt ut 
2001. 

Internt bibliotek 
En arkivinstitusjon trenger en lett tilgjengelig samling med relevant faglitteratur. Ved 
utgangen av 2001 var boksamlingen økt med 9 bind, til i alt 29. Biblioteket mottar også 
tidsskrifter og meldingsblader fra andre arkivinstitusjoner.  

Utadrettet informasjonsvirksomhet 

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

IKAFs websider tilføres stadige drypp, i 2001 mest kataloger over alle distriktslege og 
helserådsarkivene vi har ordnet. Internett er på ingen måte noe stort satsingsområde ved 
IKAF, men et biprodukt for ekstraformidling av materiale produsert i andre sammenhenger. 
Og slik vil det også forsette fremover.  

IKAFs deltakelse i Arkheion er nytt fra 2001. Arkheion er et meldingsblad og forum for 
arkivfaglig formidling i samarbeid med andre interkommunale arkivinstitusjoner. Fra og med 
novembernummeret deltar 9 IKA'er, IKAF inkludert. 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.  

Økonomi 
IKAFs økonomiske grunnlag består av medlemskontingent fra medlemskommunene. 
Kontingenten er satt sammen av et grunnbeløp på kr. 15.000,- samt kr. 15,- pr. innbygger i 
kommunen. Samlet medlemskontingent for 2001 var kr. 742965,-  

IKAF hadde omlag kr. 36000,- i ubudsjetterte inntekter. Dette er salg av tjenester; ordning av 
arkiv for Lebesby kommune, salg av depottjenester til Alta kommune og arkivbesøk i Tana 
kommune (2000).  

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. Ordningsoppdraget for Lebesby kommune ble levert før momsreformen trådte i 



kraft. Salg av depottjenester til Alta kommune vil i utgangspunktet være momspliktig men 
avhenger av om vår totale omsetning overstiger fribeløpet på kr. 30.000,- pr. år.  

Regnskapsfører i 2001 har vært Porsanger kommune. Revisjonen ble utført av Vest-Finnmark 
kommunale revisjonsdistrikt, som også er kommunens revisor.  

Regnskapet for IKAF var også i 2001 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 2001 vært til nytte for sine medlemskommuner, med ordning og 
avlevering av arkiv til Statsarkivet i Tromsø, oppbevaring og betjening av personregistrene og 
bidrag til igangsatt arkivplanarbeid i flere kommuner.  

Virksomheten i 2002 vil være videreføring av løpende arbeidsoppgaver og en videre utvikling 
av tjenestetilbudet for å styrke IKAFs evne til å møte medlemmenes krav og forventninger til 
institusjonen i tiden fremover.  

Lakselv 9. oktober 2001 
Styret for Interkommunalt arkiv Finnmark  

 


