
IKA Kongsberg er et interkommunalt arkiv for kommuner og fylker i 
Buskerud, Vestfold og Telemark.

Vår hovedoppgave er å ivareta, formidle og sikre tilgang til arkivenes 
unike informasjon for dagens og fremtidens innbyggere. 

Hovedmålet er å gi våre eiere en komplett og kostnadseffektiv arkiv- 
og depottjeneste på kort og lang sikt. Våre tjenester har høy kvalitet 
og vi er innovative i nasjonal sammenheng. 

Vi er pr i dag 21 ansatte i nye og moderne lokaler på Raumyr. 
IKA Kongsberg er en del av offentlig sektor og har ordnede 
arbeidsforhold.

www.facebook.com/ikakongsberg
www.ikakongsberg.no

    

HVEM ER IKA KONGSBERG?
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Jobbe med arkiv?



UTDANNING

IT: 
Mastergrad innen informatikk og informasjonsbehandling. F.eks. ved 
NTNU, UiB, UiT og UiO.

Arkivfag: 
Bachelorgrad i arkivvitenskap fra HiOA eller bachelorgrad i arkiv- og 
samlingsforvaltning fra NTNU
Det er gunstig med en kombinasjon av arkivfag og IT!

Andre relevante fag: 
historie, jus – men også andre humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige fag.

Offentlige organ og etater plikter å ha arkiv. Disse skal være innrettet slik 
at dokumenter er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. 
Arkivinstitusjonenes oppgave er å bevare og formidle deponerte arkiver som 
har rettslig, forvaltningsmessig, forskningsmessig og kulturell verdi.

ER DU OPPTATT AV:

• IT/Data
• Historie
• Formidling
• Orden/system
• Dokumentbevaring
• Personvern

DETTE ER NOE AV DET VI 
JOBBER MED:
•    Være kompetanseinstitusjon for våre eiere i arkivfaglige spørsmål
•    Uttrekk og langtidsbevaring av digitale arkiv
•    Langtidsbevaring av papirarkiv
•    Ordning av digitale arkiv
•    Dataregistrering av arkiv
•    Ordning av papirarkiv
•    Personregistre
•    Arkivdanning
•    Digitalisering 
•    Fotoarkiv
•    Konservering
•    Muggsanering 
•    Arbeid i arkivmagasin
•    Informasjonssikkerhet
•    Innbinding av protokoller 
•    Kommunebesøk i vår region
•    Formidling av arkiv, bl.a. via DKS
•    Nasjonalt utviklingsarbeid og samarbeid
•    Betjening av arkiv for eiere, forskere og publikum


