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Digitalisering av privatarkivet til Arkitekt Sverre Olsen - Sluttrapport   
 

Viser til utviklingsmidler fra Kulturdepartementet fordelt høsten 2016, der prosjektet 

"Digitalisering av privatarkivet til Arkitekt Sverre Olsen med tilgjengeliggjøring/innsynsmulighet 

for publikum" ble tildelt 175 000. 

 

Midlene ble brukt som følger (alle tall er eks mva: 

 

KOSTNADER PROSJEKT ARKITEKT OLSEN 2016 2017 2018 Total 

Tildelte Utviklingsmidler -175000     -175000 

Prosjektledelse    5220     

Lønnskostnader Skanning   65165   65165 

Mottak materiale IKA Personell   870   870 

Avskriving utstyr i perioden (2 mnd)   4963   4963 

Forbruksutstyr (2 mnd)   647   647 

Documaster Faktura Innsynsløsning   85000   85000 

Feilretting skannede dokumenter     17880 17880 

          

  -175000 161865 17880 -475 

 

• Prosjektledelse er besøk og befaring hos Steinkjer Kommune og planlegging av prosjektet 

• Lønnskostnader skanning er den tidskostnaden skanningsoperatører brukte i prosjektet, se 

vedlegg 

• Mottak materiale er tidskostnad IKA ansatte har brukt i mottak av materiale 

• Avskriving av utstyr er avskriving skannerutstyr fordelt på de prosjekter som pågår de 2 

månedene det tok å skanne materialet 

• Forbruksutstyr er det forbruk av materiell (mest tonere) som ble brukt de 2 månedene 

prosjektet ble skannet fordelt på andre pågående prosjekter 

• Documaster faktura innsynsløsning er kostnaden Documaster har ved å lage innsynsløsning 

for dette prosjektet 
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• Feilretting skannede dokumenter er dokumenter som ikke blir registrert i basen ved 

overføring, og må manuelt legges in i ettertid. Totalt er det nå brukt 40 timer på dette 

arbeidet av IKA's egne ansatte. 

Denne jobben må fullføres før innsynsløsningen kan rulles ut. 

 

Innsynsløsningsjobben fra Documaster er ikke fullført pr dags dato, den er fortsatt pågående og vil 

nok pågå ett stykke ut i første kvartal2019. 

 

 

Ved eventuelle spørsmål eller behov for ytterligere opplysninger, ta kontakt på e-post 

jan.solvik@ika-trondelag.no eller på telefon  482 76 566. 

 

 

Vennlig hilsen  

  

Jan Børre Solvik  

Rådgiver  

 

IKA Trøndelag har elektronisk signatur 

 

 

 

Kopi til: 

Bjørn Bering, Arkivverket 
Kari Aarnes    
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