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Innledning 
Interkommunalt Arkiv Finnmark (IKAF) ble opprettet 8.12.1997, og virksomheten kom i gang 
15. september 1998. IKAF en selvstendig samarbeidsordning - hjemlet i kommuneloven § 27 - 
mellom kommuner i Finnmark, ble oppløst av representantskapet 14.mars 2011 som vedtok å 
overføre eiendeler og gjeld til det nye selskapet.   
 
IKA Finnmark IKS ble stiftet 3.mars 2011 etter vedtakelse i siste kommunestyre. 15. mars 
vedtok representantskapet å slutte seg til selskapsavtalen.  IKA Finnmark IKS er et 
interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 
29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Finnmark fylkeskommune, kommunene i Finnmark og 
interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i selskapet. 
 
Vi kan nå se tilbake på mange års drift til beste for bevaring av de kommunale arkivene i 
Finnmark. 
 

Formål 
 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som 
arkivdepot for eierne.  
  
Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, oppbevare og 
tilgjengeliggjøre privatarkiver. 
 
Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. 
  
IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og arkivtjenester til 
andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. 
 

Medlemskommuner i IKAF – IKA Finnmark IKS 
 
Alta kommune Loppa kommune 
Berlevåg kommune Måsøy kommune 
Båtsfjord kommune Unjárgga gielda/Nesseby kommune 
Gamvik kommune Nordkapp kommune 
Guovdageainnu suohkan/ 
Kautokeino kommune 

Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda/                                     
Porsangin komuuni 

Hammerfest kommune Sør-Varanger kommune 
Hasvik kommune  Deanu gielda/Tana kommune 
Kárášjoga gielda / Karasjok kommune Vadsø kommune 
Kvalsund kommune Vardø kommune 
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Lebesby kommune Finnmark Fylkeskommune/ Finnmárkku 
fylkkagielda  

    

Representantskapsmøter  i 2011. 
Representantskapet er øverste organ i IKAF /IKA Finnmark IKS. Representantskapet består av 
en fast representant og vararepresentanter oppnevnt fra hver deltakerkommune. Oppnevningen 
gjelder den kommunale valgperioden. 
 
Representantskapet leder i valgperioden var Robert Gærnæ, Vadsø kommune. Kristina Hansen, 
Nordkapp kommune har vært nestleder, etter valget høsten 2011 har hun fungert som leder for 
representantskapet.. 
 
 
Representantskapsmøte – våren 2011 ble avholdt 14. og 15. mars i Lakselv, Lakselv Hotel.  
14. mars var 14 kommuner av 20 medlemskommuner representert.  
 
Årsmelding, regnskap ble godkjent ble godkjent med underskudd 72976,82 dekket inn ved bruk 
av bundet fond. Representantskapet vedtok oppløsning av Interkommunalt arkiv Finnmark og 
overføring av eiendeler og gjeld til IKA Finnmark IKS.  
 
 
15. mars deltok 13 kommuner på representantskapsmøtet og disse behandlet:  
selskapsavtalen, utkast til eieravtale og instruks for valgkomitè. Budsjett for inneværende år, 
økonomiplan, virksomhetsplan, IKA Finnmarks tjenestemodell, bruk av fond, styret honorar og 
valg. 
 
De som var representert på møtet 14. mars: Alta kommune, Berlevåg kommune, Båtsfjord 
kommune, Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Porsanger kommune / Porsáŋggu gielda/ 
Porsangin komuuni, Lebesby kommune, Hammerfest kommune, Vadsø kommune, Vardø 
kommune, Kárášjoga gielda / Karasjok kommune,  
Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune, Sør-Varanger kommune, Nordkapp kommune, 
Gamvik kommune 
 
15. mars deltok 13 av de samme kommunene unntatt Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino 
kommune på representantskapsmøtet. 
 
Representantskapsmøte – høsten 2011 ble onsdag 26.oktober Rica Hotel, Alta. 
14 kommuner av 20 deltakere var representert: Alta kommune, Loppa kommune, Båtsfjord 
kommune, Unjárgga gielda/Nesseby kommune, Måsøy kommune, Lebesby kommune, 
Hammerfest kommune, Deanu gielda/Tana kommune, Vardø kommune, Guovdageainnu 
suohkan/ Kautokeino kommune, Sør-Varanger kommune, Nordkapp kommune, 
Kvalsund kommune, Finnmark Fylkeskommune/ Finnmárkku fylkkagielda. 
 
Representantskapet behandlet økonomiplan 2012 – 2015, budsjett 2012, bruk av fond, eieravtale 
for IKA Finnmark IKS, styreinstruks, instruks for valgkomitè.  Det ble valgt et nytt varamedlem  
(kvinne) til styret for å opprettholde riktig kjønnsrepresentasjon blant varamennene. 
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Styret 
Styret har fem medlemmer og fem nummererte varamedlemmer og etter årsmøtet er styret 
følgende: 
 
 
Styremedlemmer: 
Jarle Andreassen (styreleder), Unjárgga gielda/Nesseby  
Tove Sæten, (nestleder) Porsanger / Porsáŋggu / Porsangin  
Magnhild Pettersen, Vadsø  
Arne Dahler, Alta kommune 
Monika Olsen, Loppa kommune 
 
 
Varamedlemmer frem til 26.10.2011:  
1. Geir Goa, Berlevåg  
2. Margoth Fallsen, Lebesby  
3. Leif Andersen,  Porsanger / Porsáŋggu / Porsangin  
4. Hagbart Grønmo, Kárášjoga / Karasjok  
5. Alvar Dunfjell, Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino  
 
 
Varamedlemmer etter 26.10.2011:  
1. Margoth Fallsen, Lebesby  
2. Leif Andersen,  Porsanger / Porsáŋggu / Porsangin  
3. Hagbart Grønmo, Kárášjoga / Karasjok  
4. Alvar Dunfjell, Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino  
5. Inger Katrine Juuso, Unjárgga gielda/Nesseby 
 
 
Det har vært avholdt 5 styremøter totalt i 2011, 1 styremøte på e-post, 1 styreseminar.  
Styret har behandlet 77 saker.  
 

Administrasjon og drift     

        
Personalet 
Bedriften har fire ansatte som alle er ansatt i 100% stilling.          
 
Marion Sørensen, daglig leder 
Solgunn Wagelid, Fagleder/nestleder 
Orie Kimura, IT-arkivar frem til 1. mai 2011 
Galina Isaksen, arkivkonsulent 
Roger Mjelde, IT-arkivar ansatt fra 1.06.2011 
 
Vikar på grunn av sykefravær: 
Liss Beth Gjertsen, vikar fra 24.10.2011 
 
To personer har vært tilknyttet IKA Finnmark  i anledning arbeidsutprøving.  
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Sykefraværet var 22,3 % per 31.12. 2011. Det store fraværet er på grunn av flere kortidsfravær 
og en langtissykemelding.    
             
 

Virksomheten i 2011 
 
Kontor og arkivdepot. 
IKA Finnmark er lokalisert til Lakselv, Porsanger kommune, Holmenveien 3, samme bygg som 
Statens vegvesen. IKA Finnmark har leieavtale med Porsanger kommune og disponerer: 
kontorlokaler, arkivdepot med mobilreoler og kapasitet til 3500 hyllemeter arkiv, mottaksrom og 
lesesal. Ved 1.årsbefaringen ble det avdekket mangler ved arkivdepotet og det har vært 
oppfølging med Porsanger kommune, Statens vegvesen og Statsarkivet i Tromsø. Saken pågår 
og IKA Finnmark har derfor søkt og fått utsettelse med å ha godkjent arkivdepot på plass i løpet 
av første halvår 2012.   
 
Dataløsning. 
Serviceavtale med Sirius Data om drift av serverløsning og datanettverk er under endring. 
Erstatning for server (2007/2008) ble bestilt mot slutten av året.   
 
KS-bedrift 
IKA Finmark er medlem av KS-bedrift.  
 
Registrering i Brønnøysundregistrene  
Selv om IKA Finnmark IKS ble stiftet 3.mars 2011 kunne ikke selskapet bli registrert i 
Brønnøysundregistrene før styresammensetning var formelt i orden og 22.11.2011 ble selskapet 
registrert med firmaattest og organisasjonsnummer 996 878 996. 
 
KLP – tjenestepensjon for ansatte 
Overføring av tjenestepensjon for ansatte ble i gangsatt i 2011 med virkning fra 2012. 
 
Ytre miljø. 
Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det 
ytre miljø. 
 
 
IKA Finnmarks OU - prosess  
Som følge av at prosessen med IKAFs selskapsavtale stoppet opp i 2009, måtte prosessen 
reverseres og etter nye runder med kommunene ble selskapet Finnmark IKS formelt stiftet 
3.mars 2011 etter siste vedtakelse i kommunene.  
 
Administrasjon og styre har i samarbeid med konsulent og advokat Vibeke Resch-Knutsen og i 
samarbeid med medlemskommunene utviklet: 

• ny kontingentmodell,  
• tjenestemodell med basistjenester og modell for tilleggstjenester 
• selskapsavtale 
• eieravtale 
• instruks for styret 
• Instruks for daglig leder.  
• Instruks for valgkomiteen 
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Styret fikk tildelt midler fra KS til eget styreseminar i forbindelse med arbeidet mot ny 
organisasjonsform, og administrasjon og ansatte fikk tilskudd fra KS til seminar for 
strategiseminar for ansatte.  
 
 
Aktivitet og tjenester  
 
Avleveringer av eldre papirarkiver til depot  

 
 
 
 

Eldre arkiv, arkiv som er 25 – 30 år og arkiv  
etter nedlagte organ, skal oppbevares i arkivdepot. 

 
Det foregår en kontinuerlig avlevering  
av arkiv fra kommunene til IKAF.   
Alle saksarkiv og protokoller blir   
registrert og satt i arkivreolene   
etter vårt system, noe som er viktig 
for fremfinning i arkivene, saksbehandling og 
betjening av innsyn. 
 
Samarbeidet med arkivleder/arkivtjenesten i 
kommunene er svært viktig i forkant av 
avleveringene fra kommunene. 

 
 
IKA Finnmark har i 2011 arbeidet spesielt aktivt for 
å bistå kommuner som tidligere ikke har fått 
deponert eldre arkiv til depot.     Avlevering fra Sør-Varanger, 2011 
 
 
IKA Finnmark mottok i 2011 eldre arkiv fra 9 kommuner med til sammen 310 hm kommunearkiv 
Totalt er til sammen 1616 hm eldre arkiv deponert. 
 
IKA Finnmark har betjent 38 innsyn i eldre materiale, en økning med 52 % fra 2010.  
 
 
Forskning og bruk av kommunearkiv som kilder. 
Samarbeidet med kystmusene i Finnmark og forskningsarbeidet ved Gjenreisningsmuseet i 
Hammerfest, har utviklet seg i 2011 og ført til utveksling av erfaringer, kunnskap og ført til økt 
fokus og bruk av kommunalt materiale til formidling og forskning ved musene.  
 
Ansatte ved IKA Finnmark har besøkte Gjenreisningsmuseet i Hammerfest i forbindelse med 
arbeidet med utstillingen ”Ingen premiering for overvintring” for å tilegne seg kunnskap 
omkring gjenreisningshistorie og hvordan denne kan formidles. Vi ser at utveksling av kunnskap 
mellom institusjoner som en nødvendighet for å utvikle og styrke formidlingsarbeidet ved IKA 
Finnmark.  
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IKA Finnmark ser en positiv utvikling ved at 
også kommunene sjøl bruker egne arkiv aktivt i 
formidling av egen historie.  
 
Som eksempler kan vi vise til prosjekt i 
Billefjord, Porsanger kommune, med fokus på 
bruk av områder og verdiskapning og til Tana 
kommune som i forbindelse med jubileum 
rundt sammenslåing av Polmak og Tana 
kommune, besøkte lesesalen i 2011 for å 
studere eldre arkiv og bruke disse i jubileet.      Hartvik Birkely, Billefjord får besøk på lesesalen, 2011 
  
Private arkiv 
 
Arkiv etter privat virksomhet følger ofte med avleveringer fra kommunene. Etter at arkivdepotet 
ble etablert har IKA Finnmark mottatt henvendelser fra privatpersoner, museer, lag og 
foreninger, i og utenfor fylket som ønsker å deponere privatarkiv fra Finnmark hos IKA 
Finnmark. Dette behovet ser vi øker. 
 
IKA Finnmark søkte og fikk tildelt midler til digitalisering av Guldbrandsenarkivet. I 2011 ble 
det inngått avtale med DIG-forsk om digitaliseringa av arkivet som startet i 2012.   
 
IKA Finnmark deltar i nettverk for privatarkivsamarbeid i Finnmark sammen med Samisk arkiv, 
fylkeskommunen og museene i Finnmark.   
          
Til nå er 125 hyllemeter papirarkiv ble deponert hos IKAF, omlag 1000 lyd opptak og 
filmopptak 
 
 
Deponering av konsesjonspliktige personregistre – rettighetsdokumentasjon. 
Kommunene behandler store mengder personopplysninger som inngår i personregistre som bl.a. 
innen sosial, barnevern, oppvekst, helse. Personregistre, klientmapper som er gått ut av 
administrativt bruk, kan deponeres hos IKA Finnmark hvor personopplysningene forvaltes etter 
lovverket i henhold til oppbevaring, ordning, katalogisering og behandling av 
innsynsforespørsler.  

 
IKA Finnmark fungerer som rådgiver og 
kompetanseinstitusjon for 
rettighetsdokumentasjon, definert som 
”dokumentasjon vedrørende lovbestemte 
rettigheter for enkeltpersoner eller grupper”.  
 
Totalt ble 106 innsyns forespørsler betjent, 
(tilbakelån eller dokumentasjon)  til kommunene i 
2011.En økning på 19% fra året før.  
  
IKA Finmark har i 2011 tatt i mot avleveringer 
fra 6 kommuner med til sammen 24 hm. 
Personregistrene utgjør totalt 480 hyllemeter i 

depotet. 
 
 

 
 

Klienmapper i arkivboks 
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Arkivbestand ved IKA Finnmark 
 
Avleveringene totalt utgjør 2221 hyllemeter arkiv. Behov for større areal og plass til flere 
hyllemeter arkiv er satt på dagsorden og vil bli fulgt opp i 2012.  
 
Arkivene fra kommunene er kun listeført, grovsortert og registrert på overordnet nivå, de private 
arkivene er kun registrert tatt i mottatt.  
 
IKA Finnmark har kun 1 stillingsressurs til depotarbeid med eldre papirarkiv og kun 0,5 stilling 
til personregister, til begge stillingene inkluderer mottak, registrering og betjening av innsyn i 
arkivene, og i tillegg fellesoppgaver med arkivfaglig veiledning.  
 
Inntak av store mengder arkiv på kort tid har medført etterslep med ordning og katalogisering.  
IKA Finmark startet kvalitetssikring av arkivbestand i 2011 og for å kartlegge deponeringene fra 
kommunene behov for ordningsarbeid av det mottatte materiale.  
 
Prosjektet vil fortsette i 2012 og dette er oppgaver som må oppfylles og løses skal IKA Finnmark 
fungere som arkivdepot og i henhold til krav i arkivloven, for å kunne ta i bruk Asta 
(registering/formidling av arkivkataloger) og Arkivportalen (samkatalogen).  
 
 
 
Elektronisk materiale 
 
Kommunene i Finnmark bruker sak- og arkivsystem som er godkjent for elektronisk lagring og 
er på trappene til elektronisk arkivering. Dette gir store utfordringer knyttet til mottak av 
datauttrekk, langtidsbevaring og formidling.  
 
Fordi alle kommunene har store mengder elektroniske fagsystemer som skal bevares, har  
IKA Finnmark utarbeidet en rullerende avleverings plan som kommunene er bedt om å avlevere 
fagsystemer i henhold til 
 
IKA Finnmark måtte legge oppfølging av oppgaven delvis på is i forbindelse med at It-arkivaren 
sluttet og nyansatt be tilsatt like før sommerferien. IKA Finnmark har mottatt 1 avlevering i 
2011.  
  
 
KDRS. Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter, 
 
Utfordringene med å sikre og ivareta elektronisk arkiv og tilgjengelig gjøring er for store 
oppgaver til at de enkelte kommunale arkivinstitusjonene kan klare oppgavene alene.   
IKA Finnmark har i 2011 fortsatt samarbeidet med andre IKA-er gjennom et felles ressurssenter 
og sikringsdepot for kommunearkivinstitusjonene, KDRS, Kommunearkivinstitusjonenes 
digitale ressurssenter, lokalisert i Trondheim. 
 
KDRS kjøpte i 2011 inn utstyr for å etablere et felles sikringsslager for medlemmene. 
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Råd og veiledning - Kommunebesøk  
 
Arkivdanning er prosessen som fører til at arkivet blir skapt gjennom ulike prosesser og 
dokumentflyt fra postmottak, journalføring, arkivering, periodisering og bortsetting til depot.  
IKA Finnmark har gitt arkivfaglige råd i behandling av moderne arkiv, arkivplan, veiledet og 
hjulpet kommunene med avlevering av personregister, fagsystemer og elektronisk lagring av 
arkiv. 

 
Mye arkivrådgivning er gitt i forbindelse med 
avlevering av arkivmateriale og personregister.   
IKA Finnmark mottar henvendelser og gir råd og 
veiledning per telefon og per e-post ut til 
kommunenes arkivledere/arkivtjeneste.   
 
 
Personalsituasjonen har begrenset kommunebesøk 
og reisevirksomheten i 2011.  
12 medlemskommuner er blitt besøkt med til 
sammen 14 besøk hvor IKA Finnmark har hatt møter med arkivleder/ arkivtjenesten,  
IT – konsulent og enkelte rådmenn    Arkivkurs i Vardø 2011 
    
 
 
Kursvirksomhet og opplæring 
 
IKA Finnmark har arrangerte kurs i Vardø, Finnmark fylkeskommune, Alta med følgende 
kursemner: 

• Grunnkurs i arkiv – personregister/rettighetsdokumentasjon 
• Personregister og arkiv lov 
• Periodisering av arkiv 
• Innsyn i arkiv  
• Privatarkiv   
• Avlevering av eldre arkiv og personregister  

 
 
Kommunebesøk 
 
IKA Finnmark har besøkt Nesseby, Kautokeino, 
Tana, Vadsø, Finnmark fylkeskommune seks 
videregående skoler og har bidratt med veiledning 
og følgende arbeidsoppgaver: 

• Overgang til elektronisk arkiv 
• Kartlegging av arkivlokaler 
• Kartlegging av eldre arkiv 
• Skanneprosjekt av eiendomsarkiv 
• Innhenting av eldre arkiv    Kartlegging av arkivlokaler 
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Arkivplaner 
 
IKA Finnmark har arrangert arkivplansamlinger med workshop anledning oppstart av arkivplan i 
vestfylket:  

•  Alta, 8 kommuner deltok   
 
               

Formidling og utadrettet informasjonsvirksomhet     
       

Arkivdagen 2011 
Arkivdagen er et årlig samarbeid og arrangement for arkivinstitusjoner i Norden.  ”Protest” var 
felles tema i Norge i 2011 og IKA Finnmark valgte å ha fokus på informasjon i 
kommunearkivene omkring 
tvangsevakuering, de som unnlot seg 
tvangsevakuering og overvintret som 
huleboere.  
 
Resultatet ble ustillingen ”Ingen premiering 
for overvintring” som består av 
arkivdokumenter fra Hasvik og Sør-Varanger 
kommune, med kortfilm og quis som 
supplerer utstillingen – tilrettelagt for 
undervisning og et bredt publikum.  
 
Arkivdagen ble et vellykket arrangement 
med foredrag av Reidar Nielsen ”En reise i 
Finnmarks krigshistorie” - hvor rundt 80 
deltakere kom og hvor mange delte sine 
erfaringer og evakueringshistorier.     Arkivdagen engasjerte oss med foredrag og utstilling 
 
Utstillingen ”Ingen premiering for overvintring” vil bli lånt ut til kommunene  og IKA Finmark 
har søkt midler for å kunne sende utstillingen på turne til kulturdager i Finnmark fylket.  

Hjemmesida og Facebook. http://www.facebook.com/IKAFinnmarkIKS 
 
Hjemmesida brukes også til å legge ut arkivfaglig stoff og informasjon til kommunene.  
Fordi mange bruker sosiale medier som Facebook og vi ønsker å treffe folk der de er, har IKA 
Finnmark etablert en egen side på Facebook på http://www.facebook.com/IKAFinnmarkIKS. 
Nettsidene våre på www.ikaf.no vil fortsatt være vår primære kanal ut, men oppdateringer av 
sidene vil i en viss grad publiseres på Facebook for å sikre at flere får det med seg 

Prosjekter og samarbeid med andre 
 

• KDRS  
• Privatarkivseminaret i Finnmark  
• Digitalisering av Guldbrandsenarkivet – avtale med Dig-forsk  
• Prosjekt for arkivbeskrivelser, standardisering, og registreringsprinsipper. 
• Samarbeid med Gjenreisningsmuseet i Hammerfest 
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Møtevirksomhet: 
 
IKA Finnmark har deltatt på følgende møter 
• KDRS, Kommunalt digitalt ressurssenter  
• Arkivdepot – oppfølging, Porsanger kommune, Statens vegvesen 
• Statsarkivet – befaring av arkivdepot  
• Landslaget for Privatarkiv LLP 
• Ledermøte i KAI 
• Arkivmeldingen  

 
 
Kurs og seminarer: 
 

• Norske arkivmøte  
• KAI – konferansen 2011 
• Seminar for styret   
• Seminar for strategisamling (ansatte) 
• Standardisering, registrering og arkivbeskrivelse  
• Privatarkivsamling 

 
 
Kursvirksomhet og opplæring av ansatte  
 

• Besøkt IKA Kongsberg i anledning vårt kvalitetssikringsprosjekt av depot 
• Besøkt Gjenreisninsgmuseet i Hammerfest – formidling av dokumenter 
• Arkivkurs – modul 1 for nyansatt 

 
 
Verv og deltakelse 
 

• LLP, Landlaget for lokal og privatarkiv  
• Kassasjon og bevaring i kommunal sektor  
• Samarbeid for utvikling av et system for oppfølging av arkivskapere og avleveringer – 

E-arkiv 
 
Oppsummering 
 
Reduksjon i bemanning pga sykefravær har hatt innvirkning på arbeidssituasjonen og 
arbeidsforholdene ved IKA Finnmark. Med utgangspunkt i tilgjengelig personalressurser har 
2011 vært et godt arbeidsår og tjenesteproduksjon er fordelt mellom kommunene så godt som 
mulig, og det avhenger også av kommunenes egen innsats.  
 
Det har vært et år med økt arbeidsmengde med økning i antall innsynsforespørsler i arkivene 
som har økt fra 114 til 144 saker, en økning på 26.3 % fra 2010.  
 
Det har vært brukt mest tid til arbeid med innsyn i personregister og eldre arkiv, informasjon og 
rådgivning.  Det er brukt mindre tid på kurs og reisevirksomhet ute i kommunene. På grunn av 
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sykefravær og lav bemanning har vi måtte si nei til enkelte oppdrag i kommunene. Vi har løst 
personalmangel i perioder hvor kommuner har ønsket å avlevere arkiv, med å oppfordre 
kommunene til å bringe og plassere arkivene i depotet.   
  
Antall henvendelser fra kommunene og publikum øker som følge at vi har tatt imot store 
mengder arkiv fra kommunene og blitt arkivdepot. Privatpersoner, lag og foreninger ønsker å 
bruke IKA Finnmark som depot for sine arkiv. 
 
Samarbeidet med Gjenreisningsmuseet i Hammerfest i forbindelse med forskningsprosjekt og 
formidling har vært til stor inspirasjon.  

Økonomi 
 
Med opprettelse av IKA Finnmark IKS er tidligere medlemskontingent endret til eiertilskudd 
Innbetaling av eiertilskudd utgjør det økonomiske grunnlaget – basert på folketall.   
 
 Fast grunnbeløp er kr 20000 for drift og kr 20000 for depot, samt et variabelt kronebeløp per 
innbygger i kommunen slik at IKA Finmark får inn den budsjetterte medlemskontingenten.  
 
For 2011 var det variable kronebeløpet på kr 32,75 for drift og depot samlet. I tilegg betaler 
eierne for leie pr hyllemeter arkiv i depot med kr 150. 
 
Regnskapsfører i 2011 har vært Porsanger kommune. Revisjonen ble utført av Vest-Finnmark 
kommunale revisjonsdistrikt IKS, som også er kommunens revisor. Regnskapet for IKA 
Finnmark var også i 2011 ført som en integrert del av kommuneregnskapet i Porsanger 
kommune. Det er egen bankkonto for IKA Finnmark og renteberegning på våre oppsparte midler 
foretas ved regnskapsavslutningen.  
 
IKAF har i regnskapet for 2011 fått tilbakeført moms kr 123 687,28. Regnskapet viser et 
mindreforbruk på kr 7 370,69. Mindreforbruket medfører at vi har brukt tilsvarende mindre av 
fondsmidler, i forhold til budsjett, og vedtak i representantskapet.  Det er styrets oppfatning at 
resultatregnskapet gir et fyllestgjørende bilde på årets virksomhet og arkivets stilling ved 
årsskiftet.  
 
En av utfordringene ved å drifte IKA Finnmark en organisasjon som dekker hele fylket er 
reisevirksomhet og de store geografiske avstandene i fylket. Selv om reisevirksomhet og 
besøkene ofte er samkjørt mellom flere kommuner, må vi forvente at behovet for kontakt og 
arbeid ute i kommunene vil medføre stor reisevirksomhet fremover.  
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IKA Finnmarks regnskap for 2011 
 
 
DRIFTSREGNSKAP IKAF INNKLUSIV DEPOT OG PROSJEKTER. 

         Regnskap Regnskap Budsjett 
    2011 2010 2011 

     Driftsinntekter 
   

 
Salgsinntekter 0 -19 250,00 0,00 

 
Overføringer med krav til motytelse -3 874 917,28 -3 754 419,49 -3 636 000,00 

Sum driftsinntekter -3 874 917,28 -3 773 669,49 -3 636 000,00 

     Driftsutgifter 
   

 
Lønnsutgifter 1 924 075,68 1 788 958,71 1 942 000,00 

 
Sosiale utgifter 330 694,20 200 139,34 331 000,00 

 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen 1 456 835,89 1 371 334,36 1 220 000,00 

 
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjonen 256 000,00 255 000,00 250 000,00 

 
Overføringer 123 687,28 99 572,49 105 000,00 

Sum driftsutgifter 4 091 293,05 3 715 004,90 3 848 000,00 

     Brutto driftsresultat 216 375,77 -58 664,59 212 000,00 

     Finansinntekter: 
   

 
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -14 746,46 -14 312,23 -3 000,00 

Sum eksterne finansinntekter -14 746,46 -14 312,23 -3 000,00 

     Resultat eksterne finanstransaksjoner -14 746,46 -14 312,23 -3 000,00 

     Netto driftsresultat 201 629,31 -72 976,82 209 000,00 

     Interne finanstransaksjoner 
   

 
Bruk av bundne fond -201 629,31 -77 023,18 -209 000,00 

 
Avsetning til bundne fond 0 150 000,00 0,00 

Sum bruk av avsetninger -201 629,31 72 976,82 -209 000,00 

     Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 

      
Styret IKA Finnmark IKS, 13.03.2012 
  
 
 
Jarle Andreassen                          Tove Sæten               Magnhild Pettersen          
leder                                              nestleder                  styremedlem 
 
  
 
Arne Daler                                Monika Olsen            Margot Fallsen  
styremedlem                                styremedlem           varamedlem til styret, møtte pga forfall 
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