
 

 

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter SA 

KDRS 
 

 

 

 

Protokoll styremøte 

 

 

 

Dato:  22. november 2021 

Tid: kl. 10:00 – 15:00  

Sted: Radisson Blu, Gardermoen, Oslo 

 

 

Tilstede:  Stig Roald Amundsen, Atle Frydenlund, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad,  

Ellen Jensen (Teams), Odd-Lasse Worum, Tor Eivind Johansen 

 

Referent: Tor Eivind Johansen   

 

 

 

 

Saksliste 

 

Sak nr. Sakstittel 

040/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

041/21  Godkjenning av møteprotokoll 17. september 2021 

042/21  Orientering om daglig drift 

043/21  Regnskap pr. oktober 2021 

044/21  Lønn daglig leder 

045/21  Innsynsløsning 

046/21 Orientering etter møtet med IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og  

Arkivsenter Sør 

047/21  Endelig evalueringsrapport 

048/21  Foreløpig utkast til handlingsplan for 2022 

049/21  Eventuelt 
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Sakspapir 

 

 

040/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Styrets vedtak: 

Innkallingen og saksliste godkjennes 

 

 

041/21  Godkjenning av møteprotokoll 17. september 2021 

 

Saksopplysninger 

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 17. september 2021. 

 

Styrets vedtak: 

Protokoll fra styremøte 17. september 2021godkjennes. 

 

 

042/21  Orientering om daglig drift 

 

Saksopplysninger 

Notat vedrørende daglig drift ettersendes. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar daglig drift til orientering. 

 

 

043/21  Regnskap pr. oktober 2021 

 

Saksopplysninger: 

Vedlagt følger regnskap for september og oktober 2021. 

Resultatet ved utgangen av oktober er kr 3 615 443.  Dette skyldes at kostandene er lavere enn 

budsjettert noe som skyldes begrenset innkjøp tjenester samt reduserte reisekostnader. 

Kostnader til evalueringen totalt kr 468 750,00 er ikke inntatt i regnskapet pr. oktober. 

Likviditeten er god.  

 

Prognose for årsresultat er beregnet til om lag kr 700 000. 

 

Se vedlagt regnskapsrapport. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar framlagt regnskapet til orientering. 

 

 

044/21  Lønn daglig leder 

 

Saksopplysninger 

Daglig leder har sendt inn lønnskrav for 2021 til styreleder for behandling i styret. 
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Styrets vedtak: 

Lønnskravet innvilges med 2,7% til ny årslønn på kr 969 904 pr. 1. mai 2021. 

 

045/21  Innsynsløsning 

 

Saksopplysninger 

KDRS arbeider med å teste ut innsynsløsning som er under prototyping. Vestland FK har 

denne nå installert og kjører søk og opplag på skolesystemene Extens og SATS. 

Innsynsløsningen er en del av produksjonslinjeprosjektet og har fått arkivutviklingsmidler fra 

Arkivverket.  Det gis en status på dette i møtet. 

Det gis også en status i forhold til på innsynsløsning i henhold til strategien og når skal 

eventuelt et endelig valg for innsynsløsning bør tas.  

Etter siste styremøte sendte styreleder ut et brev vedrørende IKA Kongsbergs spørsmål på 

årsmøtet og det har nå kommet et nytt brev fra IKA Kongsberg som er vedlagt. 

Brevet er sendt til alle medlemmene som også fikk brevet fra KDRS vedrørende saken. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar status innsynsløsning til orientering.  

Sak om endelig løsning bes fremmet til styremøtet i februar. Styret ber administrasjonen  

orientere medlemmene om status i innsynsløsningen og at de involveres i prosessen. 

 

 

046/21  Orientering etter møtet med IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og  

Arkivsenter Sør 

 

Saksopplysninger: 

Den 21. oktober ble det gjennomført et møte med IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og 

Arkivsenter Sør vedrørende brev som var mottatt fra disse institusjonene. Fra KDRS deltok 

daglig leder og styreleder. 

Vedlagt følger referat fra møtet som ble konkludert med var godt. 

 

Styrets vedtak: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

047/21  Endelig evalueringsrapport 

 

Saksopplysninger: 

Menon Economics har nå levert endelig evalueringsrapport av KDRS.  

Rapporten er allerede oversendt styret.  

Det må besluttes videre prosess med arbeidet knyttet til bruk av evalueringsrapporten og 

videre strategiprosess. 

 

Styrets vedtak: 

Rapporten sendes ut til alle medlemmer og publiseres på nettsidene. 

Styret ber administrasjonen planlegge for en strategisamling med bakgrunn i 

evalueringsrapporten.   
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048/21  Foreløpig utkast til handlingsplan for 2022 

 

Saksopplysninger: 

Vedlagt følger foreløpig utkast til handlingsplan for 2022. 

Administrasjonen ønsker diskusjon og innspill til planen da en del aktiviteter vil påvirke 

budsjettet. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar handlingsplanen med de endringer som framkom til orientering. Handlingsplanen 

innarbeides i budsjettet. 

 

 

049/21 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

Neste styremøte:   

14.12.2022 kl 8:30 – 11:30 (Teams) 
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Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter SA 

KDRS 
 

 

 

 

Innkalling til styremøte 

 

 

 

Dato:  22. november 2021 

Tid: kl. 10:00 – 15:00  

Sted: Radisson Blu, Gardermoen, Oslo 

 

 

 

 

 

Saksliste 

 

Sak nr. Sakstittel 

040/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

041/21  Godkjenning av møteprotokoll 17. september 2021 

042/21  Orientering om daglig drift 

043/21  Regnskap pr. oktober 2021 

044/21  Lønn daglig leder 

045/21  Innsynsløsning 

046/21 Orientering etter møtet med IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og  

Arkivsenter Sør 

047/21  Endelig evalueringsrapport 

048/21  Foreløpig utkast til handlingsplan for 2022 

049/21  Eventuelt 
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Sakspapir 

 

 

040/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Forslag til vedtak: 

Innkallingen og saksliste godkjennes 

 

Styrets vedtak: 

 

 

041/21  Godkjenning av møteprotokoll 17. september 2021 

Saksopplysninger 

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 17. september 2021. 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra styremøte 17. september 2021godkjennes. 

 

Styrets vedtak: 

 

 

 

042/21  Orientering om daglig drift 

 

Saksopplysninger 

Notat vedrørende daglig drift ettersendes. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar daglig drift til orientering. 

 

Styrets vedtak: 

 

 

043/21  Regnskap pr. oktober 2021 

Saksopplysninger: 

Vedlagt følger regnskap for september og oktober 2021. 

Resultatet ved utgangen av oktober er kr 3 615 443.  Dette skyldes at kostandene er lavere enn 

budsjettert noe som skyldes begrenset innkjøp tjenester samt reduserte reisekostnader. 

Kostnader til evalueringen totalt kr 468 750,00 er ikke inntatt i regnskapet pr. oktober. 

Likviditeten er god.  

 

Prognose for årsresultat er beregnet til om lag kr 700 000. 

 

Se vedlagt regnskapsrapport. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar framlagt regnskapet til orientering. 

 

Styrets vedtak: 

 



 

 3 

 

 

 

044/21  Lønn daglig leder 

 

Saksopplysninger 

Daglig leder har sendt inn lønnskrav for 2021 til styreleder for behandling i styret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Utformes i møtet. 

 

Styrets vedtak: 

 

 

045/21  Innsynsløsning 

 

Saksopplysninger 

KDRS arbeider med å teste ut innsynsløsning som er under prototyping. Vestland FK har 

denne nå installert og kjører søk og opplag på skolesystemene Extens og SATS. 

Innsynsløsningen er en del av produksjonslinjeprosjektet og har fått arkivutviklingsmidler fra 

Arkivverket.  Det gis en status på dette i møtet. 

Det gis også en status i forhold til på innsynsløsning i henhold til strategien og når skal 

eventuelt et endelig valg for innsynsløsning bør tas.  

Etter siste styremøte sendte styreleder ut et brev vedrørende IKA Kongsbergs spørsmål på 

årsmøtet og det har nå kommet et nytt brev fra IKA Kongsberg som er vedlagt. 

Brevet er sendt til alle medlemmene som også fikk brevet fra KDRS vedrørende saken. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Utformes i møtet. 

 

Styrets vedtak: 

 

 

046/21  Orientering etter møtet med IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og  

Arkivsenter Sør 

 

Saksopplysninger: 

Den 21. oktober ble det gjennomført et møte med IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og 

Arkivsenter Sør vedrørende brev som var mottatt fra disse institusjonene. Fra KDRS deltok 

daglig leder og styreleder. 

Vedlagt følger referat fra møtet som ble konkludert med var godt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

Styrets vedtak: 
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047/21  Endelig evalueringsrapport 

 

Saksopplysninger: 

Menon Economics har nå levert endelig evalueringsrapport av KDRS.  

Rapporten er allerede oversendt styret.  

Det må besluttes videre prosess med arbeidet knyttet til bruk av evalueringsrapporten og 

videre strategiprosess. 

 

Forslag til vedtak: 

Utformes i møtet. 

 

Styrets vedtak: 

 

 

048/21  Foreløpig utkast til handlingsplan for 2022 

 

Saksopplysninger: 

Vedlagt følger foreløpig utkast til handlingsplan for 2022. 

Administrasjonen ønsker diskusjon og innspill til planen da en del aktiviteter vil påvirke 

budsjettet. 

 

Forslag til vedtak: 

Utformes i møtet. 

 

Styrets vedtak: 

 

 

 

 

049/21 Eventuelt 

 

 

Neste styremøte: 



 

 

Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter SA 

KDRS 
 

 

 

 

Protokoll styremøte 

 

 

 

Dato:  17. september 2021 

Tid: kl. 10:30 – 15:00  

Sted: Radisson Blu, Gardermoen, Oslo 

 

 

Tilstede:  Stig Roald Amundsen, Atle Frydenlund, Ellen Jensen , Tor Eivind Johansen 

 

Forfall: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 

 

Referent: Tor Eivind Johansen   

 

 

 

 

Saksliste 

 

Sak nr. Sakstittel 

031/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

032/21  Konstituering av nytt styre 

033/21  Godkjenning av møteprotokoll 14. juni 2021 

034/21  Orientering om daglig drift 

035/21  Regnskap pr. juni 2021 

036/21  Gjennomgang årsmøtet 

037/21  Henvendelse fra IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og Arkivsenter Sør 

038/21  Status evaluering 

039/21  Eventuelt 

 

 

 

 

  

   

 

 

 



 

 2 

Sakspapir 

 

 

031/21  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Styrets vedtak: 

Innkallingen og saksliste godkjennes 

 

 

032/21  Konstituering av nytt styre 

 

Saksopplysninger 

På årsmøtet den 17. juni ble det valgt nye styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. 

 

Styrets vedtak: 

Styreleder: Stig Roald Amundsen 

Nestleder: Atle Frydenlund 

Styremedlem: Ellen Jensen  

Styremedlem: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad 

 

Første vara innkalles til alle styremøter. 

 

 

 

033/21  Godkjenning av møteprotokoll 14. juni 2021 

Saksopplysninger 

Se vedlagte protokoll fra styremøtet den 14. juni 2021. 

 

Styrets vedtak: 

Protokoll fra styremøte 14. juni 2021 godkjennes. 

 

 

 

 

034/21  Orientering om daglig drift 

 

Saksopplysninger 

Se vedlagte notat vedrørende daglig drift. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar daglig drift til orientering. 

Aktiviteter bør henvise til handlingsplan og planlagt framover. 

 

 

035/21  Regnskap pr. juni 2021 

Saksopplysninger: 

Vedlagt følger regnskap for mai og juni 2021. 

Resultatet ved utgangen av juni er kr 5 320 251 og kostnadene er lavere enn budsjettert. Dette 

skyldes at det er budsjettert med innkjøp av tjenester som ikke er blitt gjennomført samt 

reduserte reisekostnader. 
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Likviditeten er god. 

Se vedlagt regnskapsrapport. 

Oppdatert rapport vedrørende kredittverdighet er også kommet og vedlagt til orientering. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar framlagt regnskapet til orientering. Styret ønsker også en årsprognose. 

 

 

 

036/21  Gjennomgang årsmøtet 

 

Saksopplysninger 

1. Vedlagt følger protokoll fra årsmøtet for gjennomgang av styret. 

 

2. Svare ut IKA Kongsberg sine spørsmål på årsmøtet og gi innsyn i de vurderinger som 

ble gjort fra administrasjonen og styret da KDRS valgte å forkaste IKA Kongsbergs 

sin innsynsløsning. Saken drøftes av styret i forhold til hvordan dette skal svares ut. 

 

 

Styrets vedtak: 

Protokoll gjengomgått i styremøtet. Spørsmål fra IKA Kongsberg ble diskutert i styremøtet og 

styreleder utarbeider svar til IKA Kongsberg. 

 

 

 

037/21  Henvendelse fra IKA Østfold, IKA Møre og Romsdal og Arkivsenter Sør 

 

Saksopplysninger: 

KDRS v/styret har etter årsmøtet mottatt brev fra daglig leder IKA Østfold 24.06.21, også 

signert av daglig leder og nestleder IKA Møre og Romsdal samt daglig leder Arkivsenteret 

Sør, vedrørende valg og vurderinger av KDRS innsynsløsning.  Vedlagt følger henvendelsen 

med vedlegg. 

 

Styret må behandle hvordan henvendelsen skal svares ut. 

 

Styrets vedtak: 

Styret har diskutert saken og vil svare ut dette i et møte med de involverte avsendere ved 

ledere. Styreleder og daglig leder fra KDRS deltar. Administrasjonen koordinerer dette. 

 

 

 

038/21  Status evaluering 

 

Saksopplysninger: 

Menon Economics har startet evalueringen av KDRS. Administrasjonen har fått forslag til 

spørreskjema til gjennomsyn for kommentarer og vi regner med at dette er sendt ut til 

medlemmene.  

Status fra Menon på prosjektet:  

 

Vi har:  
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• Satt oss inn i grunnlagsdokumentasjon.  

• Gjennomført intervjuer med 12 av medlemmene og har avtalt møte med to til i neste 

uke. (Resterende fire har blitt purret på.)  

• Gjennomført møte med Arkivverket.  

• Kontaktet KS for møte, som forhåpentligvis gjennomføres neste uke 

• Satt opp en rapportstruktur og jobber med rapportutkastet.  

 

Vi sikter ellers på å få gjennomført noen intervjuer med potensielle medlemmer ila. kort tid.  

 

Styrets vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

 

 

039/21 Eventuelt 

 

 

 

Neste styremøte: 

 

 Doodle dato for neste styremøte 



  
   
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS 

  
 

Saksbehandler Vår dato Vår referanse Deres referanse 

Torleif Lind, tlf 99279635 01.11.2021 FE-026/ 21/921-7  

   

 

Adresse E-Postadresse Telefon Bankkonto 
IKA Kongsberg  postmottak@ikakongsberg.no 32 76 40 20 1503 53 59262 
Frogs vei 48    
3611 KONGSBERG Foretaksregisteret   
 971 309 040 MVA   

 
 
 
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter Sa 
Maskinistgata 1  
7042 TRONDHEIM 
 

 
 
 
 
 
Tilsvar til redegjørelse fra KDRS 
 
IKA Kongsberg ser seg nødt til å reagere på redegjørelsen KDRS’ medlemmer mottok 6. 
oktober. Redegjørelsen fra KDRS var svar på fem spørsmål IKA Kongsbergs styre stilte til 
styret i KDRS på årsmøtet 17. juni 2021.  
 
Medlemmene i KDRS er avhengige av at samarbeidet fungerer. Dette har ligget til grunn for 
etableringen og driften i alle år. IKA Kongsberg har hatt stor nytte av samarbeidet. Vi var 
initiativtakere når samvirket skulle opprettes, og som alle andre medlemmer har vi forsøkt å 
være en pådriver i dette fellesskapet. Diskusjonene har vært preget av engasjement knyttet til 
felles utfordringer, men alltid konstruktive og endt med enighet om fornuftige løsninger. Det er 
på bakgrunn av disse erfaringene at IKA Kongsberg sitt styre var overrasket over 
begrunnelsen for at KDRS ikke tok imot tilbudet om å overta IKA Innsyn. IKA Kongsberg sitt 
styre ba derfor om en redegjørelse. Når redegjørelsen nå kommer, er det åpenbart at den er 
utilstrekkelig og gir feilaktig informasjon. Dette setter omdømmet til både KDRS og IKA 
Kongsberg i et dårlig lys, og det ødelegger tilliten til det utviklingsarbeidet vi har gjort. 
 

Beslutningsgrunnlaget til styret i KDRS var lagt ved redegjørelsen i form av dokumentene 
«Sammenligninger DBPTK og IKA Innsyn» og «Business Case IKA Innsyn v3». IKA 
Kongsberg ser at dokumentene er mangelfulle og inneholder feilaktige framstillinger. 
Beslutningsgrunnlaget er videre lite profesjonelt ved at det baserer seg på en rekke antakelser 
som det ville være lett for både administrasjonen og styret å sjekke ut.  
 
IKA Kongsberg forsøkte å oppklare flere av disse feilaktige framstillingene i dokumentet «Svar 
på forespørsel om offentliggjøring av kontraktsforslag». Dette ligger ved e-postutsendelsen fra 
KDRS, men vi ser at det fortsatt ikke kommer frem av redegjørelsen at beslutningen ikke har 
støtte i faktiske forhold. Styret i KDRS sitt svar på spørsmålene som ble stilt i forbindelse med 
årsmøtet, samt spesielt tilleggskommentarene gitt i e-posttekst datert 06.10.21, viser at KDRS 
ikke har revurdert sin oppfatning og holder fast ved en forståelse som vi mener ikke samsvarer 
med realitetene i saken. 
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IKA KONGSBERG 

 
 
 
Vi vil her peke på, og forsøke å synliggjøre feil og eventuelle misforståelser i KDRS sin 
behandling. 
 

1. Dokumentet «Sammenligninger DBPTK og IKA Innsyn» var med å danne styrets 
beslutningsgrunnlag. Her fremstilles saken som at IKA Kongsberg har tatt eksisterende 
åpen kildekode, lagt til en tilgangsstyring som også finnes som åpen kildekode, oversatt 
brukergrensesnittet til norsk samt tilpasset innsyn for ett bestemt fagsystem. Denne 
jobben skulle IKA Kongsberg etter denne framstillingen, forsøke å selge til KDRS for 
fem millioner kroner. De siste 18,5 sidene av det 20 sider lange dokumentet brukes til å 
vise skjermbilder av IKA Innsyn og av den åpne kildekoden. 

 
Kommentar: IKA Kongsberg har brukt mellom 1,5 og 2 millioner kroner på utviklingen av IKA 
Innsyn. Dette er opplyst i vedlagt brev i e-postutsendelsen fra KDRS. Jobben vi har gjort har i 
all hovedsak bestått av å utvikle et kjernesystem med skreddersømstøtte med unik 
innsynsfunksjonalitet og ytelse. Slik funksjonalitet finnes ikke i verktøyene fra Keep Solutions. 
Beslutningsgrunnlaget viser dermed at KDRS ikke har sett omfanget av det arbeidet som er 
gjort av IKA Kongsberg. 
 
Sammenligningen KDRS setter opp ser ut til å bygge på en prototype fra IKA Kongsberg som 
var utviklet til en workshop planlagt til mars 2020. IKA Innsyn som ble tilbudt i avtaleutkastet 
var vesentlig videreutviklet fra denne prototypen. Vi forstår derfor ikke hvorfor KDRS velger å 
legge prototypen til grunn i sammenligningen. Det er urimelig at medlemmene som vi 
samarbeider med skal få en oppfatning av IKA Kongsberg som forteller at vi ikke gjør en 
ordentlig jobb. Vi vil selvfølgelig ikke overlevere et produkt til medlemmene i samarbeidet som 
ikke er godt nok, eller som ikke har tilstrekkelig kvalitet til å kalles et innsynssystem. 
 
I kontraktsforslaget til KDRS ble det bedt om en kompensasjon på 1 mill. kroner for 
innsynsløsningens kjernesystem samt skreddersømmen for fagsystemet OTTO. Dette betyr at 
IKA Kongsberg ville bære 30 – 50 % av kostnadene til en innsynsløsning som kunne komme 
hele KAI-sektoren til gode. Det resterende foreslo IKA Kongsberg at KDRS kunne finansiere 
som tilleggstjeneste til sine medlemmer. For under 60 000,- kroner pr institusjon, kunne altså 
alle medlemmene i KDRS tilby sine eiere grunnsystemet for en innsynsløsning. De resterende 
4 millioner kronene som skulle betales over 4 år, var i kontraktsforslaget ment å finansiere 
utvikling av skreddersømmer for hvert enkelt fagsystem. Også her skulle IKA Kongsberg bidra 
med tilnærmet tilsvarende sum. Kontraktsforslaget var dermed en finansieringsplan som ville 
sikre KDRS en utvikling av innsynsløsning for anslagsvis 40 kommunale fagsystemer over en 
4-årsperiode. 
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IKA KONGSBERG 

2. I dokumentet «Business Case IKA Innsyn v3» skisseres fire alternativer: 
a. Ingen innsynsløsning (null-alternativ) 
b. IKA Innsyn 
c. KDRS utvikler innsynsløsning på samme plattform og kildekode som IKA Innsyn 
d. Asta Innsyn 

Null-alternativet utelukkes med bakgrunn i at det ikke vil svare ut medlemmenes 
bestilling. Asta utelukkes ettersom det ikke vil gi KDRS noe inntjeningspotensiale, og 
dermed ingen gevinst. IKA Innsyn og egenutvikling fra KDRS står dermed igjen som de 
aktuelle alternativene i dokumentet. I sammenlikningen mellom disse to alternativene 
gis det en hel rekke feilaktige opplysninger, i tillegg til kalkyler som det opplyses om at 
er svært usikre og bør kvalitetsikres.  
 

Kommentar: Gjennom hele dokumentet legges det til grunn at utgiften til IKA Innsyn er 5 
millioner kroner, med en potensiell gevinst på 5 millioner kroner over 10 år. Tilsvarende 
utregning for egenutviklet innsynløsning i KDRS stiller opp potensiell gevinst på 10 millioner 
over 10 år. Utviklingskostnader knyttet til egenutviklet innsynsløsning er altså ikke tatt med i 
regnestykket. 
 
Som nevnt over var kostnaden til IKA Innsyn 1 million kroner for kjernesystemet (ikke 5 
millioner), mens vi har sett at KDRS budsjetterer med 1,5 – 2 millioner for utvikling av sin egen 
innsynsløsning. Dette kommer ikke fram i Business Case og gir et svært feilaktig bilde av 
forventede gevinster. 
 
Det nevnes som en gevinst for KDRS sin løsning at man står fritt i strategiske valg, og at man 
har påvirkningsmuligheter gjennom brukerfora. Reell påvirkningsmulighet lå selvfølgelig også 
til grunn for kontraktsforslaget mellom IKA Kongsberg og KDRS. Beslutningsgrunnlaget i form 
av Business Case nevner ikke dette, og etterlater et inntrykk av at en slik påvirkningsmulighet 
ikke ville være til stede ved valg av IKA Innsyn. 
 
Under pkt 5 om forventede ulemper, hevdes det at å inngå avtale med IKA Kongsberg ville gi 
negative konsekvenser for flere av KDRS medlemmer, og da spesielt de medlemmene som 
«har vært gjengangere i flere av våre samarbeidsprosjekter og som har ikke fått noen 
kompensasjon for arbeidet som er blitt gjort og hvor resultatene fra arbeidet deles i sektoren».  
 
For det første er det vanskelig å forstå hvordan svært rimelig tilgang til en ferdig 
innsynsløsning, samt tilgang til et spleise- og delingslag der alle bidrar med 5-10 % av 
utgiftene (avhengig av antall institusjoner), og trekker ut 100% av produksjonen, kan gi 
negative konsekvenser for medlemmene. For det andre er det slik at IKA Kongsberg gjennom 
nesten hele KDRS historie har vært blant de institusjonene som omtales som «gjengangere i 
flere av våre samarbeidsprosjekter», og det oppfattes nærmest som en fornærmelse når det 
antydes at IKA Kongsberg ikke har vært – og er en forkjemper for delingskulturen. 
 
Under pkt 6 – «Tid» skisseres det at KDRS vil kunne være klar med en tilsvarende løsning 
som IKA Innsyn i løpet av 6 måneder. Det har nå gått nærmere tre ganger så lang tid, uten at 
vi har sett noe konkret resultat av KDRS Innsyn. 
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I pkt 7 «Kalkyler» fortsetter den grove regnefeilen som er skissert over. Utgiftene til IKA Innsyn 
kjernesystem er femdoblet, mens utgiftene til et tilsvarende egenutviklet kjernesystem er kr. 
0,-. Dette vises også i vedlegg 1 og i vedlegg 2. 
 
Beslutningsgrunnlaget understreker i tillegg at kalkylene er svært usikre, og bør kvalitetsikres. 
Med en slik advarsel, er det foruroligende at styret bare fem dager etter datering av 
dokumentet, og uten videre undersøkelser, fatter det vedtaket de gjør. 
 

3. Styrets svar til de spørsmålene IKA Kongsberg stilte på årsmøtet 17. juni 2021 kommer 
i e-postutsendingen i form av et dokument, og i form av tilleggskommentarer fra styret, 
formulert i selve e-postteksten.  

 
Kommentar: I svaret på det første spørsmålet hevder styreleder at det står i KDRS sin strategi 
at «vi skal tilby våre medlemmer og medlemmenes eiere en kostnadseffektiv innsynsløsning 
for de fleste kommunale systemer.» Dette er en gjentakelse fra tidligere, og årsaken til IKA 
Kongsbergs spørsmål nummer 2. Vi finner ikke igjen denne formuleringen i KDRS 
strategiplan, og finner heller ikke dokumentasjon fra noe årsmøte der dette punktet i strategien 
er endret. Årsmøtet 2020 gjorde derimot et vedtak som presiserer at online innsynsløsning i 
henhold til strategien skulle prioriteres. I strategiplanen som ligger på KDRS hjemmesider 
(Vedtekter og strategi | KDRS) under «Anbefalt strategi», kulepunkt 3, underpunkt 5: 
«Innsynsløsning – online innsyn for medlemmer (forutsatt finansiering)», står det ingenting om 
at KDRS skal kunne tilby innsynsløsning direkte til medlemmenes eiere. Dette er viktig av to 
årsaker.  
 
For det første vil det være en viktig strategisk retningsendring, og en endring i det 
grunnleggende formålet som lå til grunn for opprettelsen av KDRS, dersom KDRS skal gå 
direkte til arkivskapende kommune/fylkeskommune med salg av tjenester. For det andre ligger 
slikt salg til grunn for kalkylene som var med å danne beslutningsgrunnlaget for styrets valg av 
innsynsløsning (se vedlegg 3 i Business Case). 
 
Styrets svar er et forsøk på en bortforklaring ved å vise til at KDRS kan selge tjenester til 
andre, men ikke til medlemmenes eiere. Dette gir ikke mening at styret tolker virksomheten på 
denne måten. I strategiske diskusjoner med KDRS medlemmer har det vært presisert at 
KDRS kan selge tjenester til andre, og da i første rekke andre arkivinstitusjoner. Dersom 
KDRS selger tjenester direkte til kommuner/fylkeskommuner som ikke er med i en 
kommunearkivinstitusjon, går KDRS i direkte konkurranse med medlemmene sine om 
tilslutning til et arkivsamarbeid. Det burde si seg selv at KDRS medlemmer ikke ville gå med 
på et slikt vedtak. Business Case vedlegg 3 forutsetter like fullt salg av innsynstjenester 
direkte til kommunene som finansieringsgrunnlag for KDRS. 
 
I det andre kulepunktet «oppfatter styret at» KDRS kun skulle finansiere og disponere IKA 
Innsyn, uten å ha noen innvirkning på framdrift eller videreutvikling. Dette er selvfølgelig helt 
feil, og det ble tydelig presisert i samtaler og møter med daglig leder i KDRS at dette måtte 
organiseres som et samarbeid mellom likeverdige parter. Det IKA Kongsberg ikke kunne gå 

https://www.kdrs.no/vedtekter-og-strategi
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med på var å frasi seg alle rettigheter til IKA Innsyn, for slik å potensielt havne i en situasjon 
der vi måtte bruke vesentlige utviklingsressurser på funksjonalitet eller fagsystemtilpasning 
som ikke ville komme våre egne eiere til gode. 
 
I det tredje kulepunktet insinuerer styret at IKA Kongsberg har forbeholdt seg retten til en form 
for særbehandling på bekostning av andre medlemmer av KDRS. Her bør det være nok å 
gjenta at IKA Kongsberg alene skulle bære om lag 50 % av utviklingskostnadene, mens KDRS 
med sine resterende 17 medlemmer til sammen skulle bære en tilsvarende sum. 
 
Det er også nødvendig å knytte ytterligere kommentarer til det tredje kulepunktet i styret sitt 
svar. Her gjentas misforståelsen om at IKA Kongsberg skulle selge sin innsynsløsning for 5 
millioner, mens det samtidig innrømmes at KDRS har et kostnadsestimat på 1,5 til 2 millioner. 
Det gjentas for ordens skyld at IKA Kongsbergs løsning ville kostet 1 million, og at det er dette 
som må sammenlignes med KDRS sitt kostnadsestimat. Styret i KDRS har altså fattet et 
vedtak på helt feil grunnlag. Til tross for dette og gjentatte forsøk fra IKA Kongsberg på å 
oppklare, fortsetter styret å forsvare vedtaket med å framsette feilaktige påstander fra 
beslutningsgrunnlaget. 
 
 
Oppsummering: 
IKA Kongsberg mener at beslutningsgrunnlaget som KDRS sitt styre fattet vedtak på i sak 
33/20 Innsynsløsning, var tendensiøst og særdeles mangelfullt. 
 
Videre mener IKA Kongsberg at styrets behandling av saken ikke vitner om godt og 
profesjonelt styrearbeid. IKA Kongsberg mener det er åpenbart at styret her har fattet et 
vedtak som ikke sammenfaller med medlemmenes interesser. 
 
Dersom KDRS hadde valgt IKA Innsyn, kunne KDRS i dag levert medlemmene tilgang til en 
innsynsløsning for de 10-15 mest utbredte kommunale fagsystemene. Medlemmene kunne så 
fritt tilby disse innsynsløsningene til sine eiere. 
 
Nå er vi i en situasjon der KDRS har estimert å bruke nærmere dobbelt så mye penger på å 
utvikle et tilsvarende system selv. Dette systemet er fortsatt ikke på plass, selv om det nå har 
gått nærmere 16 måneder siden styrevedtaket.  
 
Veien videre: 
Selv om KDRS ikke vil samarbeide om IKA Innsyn som innsynsløsning kommer IKA 
Kongsberg til å fortsette å utvikle systemet. Vi vet at vi har et godt produkt, og vi kommer til å 
tilby IKA Innsyn til alle som ønsker en innsynsløsning for kommunale fagsystem. Vi har utviklet 
flere skreddersømmer, og kommer til å utvikle nye etter hvert som vi får oppdrag.  
 
Vi kommer til å samarbeide med interesserte kommunearkivinstitusjoner om IKA Innsyn, og 
ønsker å ha et konstruktivt samarbeid med KDRS om samvirkets kjerneområder.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Wenche Risdal Lund   Torleif Lind 
Daglig leder Fagleder 
 
 
Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift 
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Tidspunkt: 21.10.2021 kl 13:00 - 14:23 

Deltagere: 

Lene-Kari Bjerketvedt (IKA Østfold), Ole Aldric (IKA Østfold), Jan Aakvik (IKA Møre og Romsdal), Turid 

Holen (Arkivsenter Sør), Stig Roald Amundsen (styreleder KDRS), Tor Eivind Johansen (daglig leder 

KDRS) 

Møte med IKA Østfold, Arkivsenter Sør og IKA Møre og Romsdal 
Dette møtet er innkalt på bakgrunn av henvendelse til KDRS fra daglig leder IKA Østfold 24.06.21, 

også signert av daglig leder og nestleder IKA Møre og Romsdal samt daglig leder Arkivsenteret Sør, 

vedrørende valg og vurderinger av KDRS innsynsløsning. 

Styreleder i KDRS ga en innledning til møtet og styrets vurdering.  

Avsenderne la fram sine opplevelser som stor grad gikk på at deltagerne i prosjektet føler at de ikke 

har blitt tatt på alvor i forhold til dette konkrete prosjektet ved at det har vært manglende 

informasjon og vurderinger.  

Daglig leder i KDRS ga også sitt syn i saken og poengterte at vi har et prosjekt å levere i forhold til 

arkivutviklingsmidler – hvor vi ligger på etterskudd. Valg av endelig løsning er således ikke tatt. 

Det var enighet om at en felles enighet med alle vil være vanskelig å få til da medlemmene er på ulike 

nivå.  

Det ble fra IKA Østfold også etterspurt vurderingsgrunnlag for valg av innsynsløsning.  

Det ble i møtet også redegjort for hvordan arkivutviklingsmidlene har blitt benyttet i prosjektene og 

det framkom synspunkter på hvordan dette kan gjøres i eventuelle framtidige prosjekter. 

Styret og administrasjonen i KDRS tar henvendelsen på alvor og vil gjøre sitt ytterste for å forbedre 

informasjonen, både i prosjekter og generelt, innenfor det som er forsvarlig kapasitetsmessig med de 

ressursene som er tilgjengelige i KDRS. 

Møtet ble avslutte og det ble konkludert med at dette var et godt møte. 

 

TEJ 22.10.2021 
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Handlingsplan 2022 
(utkast) 

Tiltak 
Mange av de pågående aktiviteter vil fortsette inn i 2022 men det er også planlagt andre tiltak som 

vil måtte gjennomføres. 

Følgende hovedaktiviteter planlegges for 2022: 

• Fullføre innsynsprosjektet (Arkivutviklingsmidler) 

• Oppstart og fullføring av strategiprosess 

• Oppgradering av programvare og infrastruktur for digitalt depot 

• Utarbeide kravspesifikasjon for innsynsløsning og beslutte hvilken løsning KDRS skal tilby 

• Oppgradere WEB 

• Informasjonshåndteringen til medlemmer og sosiale kanaler 

 

Fullføre innsynsprosjektet (Arkivutviklingsmidler) 

KDRS har gjennom arkivutviklingsmidler knyttet til innsyn i SIARD baserte uttrekk arbeidet med dette 

i både 2020 og 2021. Prosjektet vil pågå ut i 2022. Konseptet til prosjektet er at beskrivelser som har 

blitt laget tidligere i produksjonslinjen skal kunne nyttiggjøres i forbindelse med søk og presentasjon 

av informasjon. For å sluttføre prosjektet beregnes det at vi må kjøpe eller leie inn ressurser. 

Estimert ferdigstillelse i løpet av 1. halvår 2022. 

Innkjøp av tjenester/resurser er estimert til gjenværende prosjektmidler kr 850 000. 

Oppstart og fullføring av strategiprosess 
KDRS har i 2021 gjennomført en evaluering av selskapet og på den måten fått innspill til å starte opp 

en strategiprosess i 2022. Tidligere strategiprosesser har pågått med aktører fra administrasjonen i 

KDRS samt styret. Det virker å være hensiktsmessig med ekstern hjelp for å fasilitere en slik prosess. 

Et optimistisk anslag vil være at denne prosessen kan avsluttes i juni 2022. 

Estimert kostnad for ekstern bistand er kr 125 000. Estimert kostnad for møter/samlinger er satt til kr 

50 000. 

Oppgradering av programvare og infrastruktur for digitalt depot 
Det er kommet nye versjoner av systemet for administrasjon av digitalt depot. Det planlegges at 

dette suksessivt skal tas i bruk i løpet av 2022. KDRS har pr. dato 18 digitale depot, og 

oppgraderingen vil gjennomføres enkeltvis for hvert depot. I tillegg har vi fire test og øvings depoter. 

Det er planlagt installert ny versjon i løpet av desember for deretter å gjennomføre testkjøring i vårt 

miljø. 



 

2 
 

Oppgradering av programvaren medfører også investering i ny infrastruktur. Oppgradering 

gjennomføres av eget personale. 

Estimert kostnad:  Servere kr 125 000. Lagring kr 150 000. Nettverk/brannmur: kr 200 000 

 

Utarbeide kravspesifikasjon for innsynsløsning og beslutte hvilken løsning 

KDRS skal tilby 
KDRS har i sin strategi å etablere en innsynsløsning. Dette har vist seg å være krevende, men her må 

det gjennomføres en prosess for å samles om en løsning som de fleste av våre medlemmer mener er 

fornuftige.  Det vil måtte etableres en prosess sammen med våre medlemmer for å få dette til. 

Det vil være helt umulig å estimere kostnaden knyttet til en ny innsynsløsning som vi ikke vet hva er. 

Estimert kostnad her vil være knyttet til å gjennomføre en slik beslutningsprosess. 

Estimert kostnad: kr 50 000 

 

Oppgradere WEB 
Dagens WEB løsning ble etablert i 2011 og siden har det ikke vært gjort veldig mye med den. Den er 

ikke tilpasset mobil/nettbrett og har behov for oppgradering.  Oppgradering av løsningen vil i tillegg 

til å etablere en ny teknisk plattform også måtte planlegges med oppdatering av informasjons 

profilen. 

Estimerte kostnader: WEB portal kr 200 000 

 

Informasjonshåndteringen til medlemmer og sosiale kanaler 
Våre medlemmer savner mer informasjon fra KDRS. En løsning som har vært planlagt er å legge ut 

alle styreprotokoller , årsrapporter og  årsmøteprotokoller på WEB. 

For å sikre god kommunikasjon i sosiale kanaler og etablere noen form for nyhetsbrev vil det kreve 

ressurser med kompetanse for å håndtere dette.  

Informasjonsarbeid/publisering kr 12 500 pr. mnd. – unntatt desember og juli. 

 

 

TEJ 15.11.2021 
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Rapportkommentarer for KDRS SA
Periode: September 2021 - October 2021
Utarbeidet av: Thomas Johannessen

RESULTAT
Pr oktober er det fakturert medlemskontingent til alle 18 medlemmer, tilsammen kr 6 476 004. Samt inntektsført utviklingsmidler fra Arkivverket med kr 1 386 089
Personalkostnaden for perioden ligger akkurat over budsjett med kr 3 305 ,mens det hittil i år ligger under budsjett med kr 83 155.
Driftskostnadene er på kr 249 765.  Største avvik fra budsjett i perioden gjelder fortsatt honorarer (50K). Største negative avvik mot budsjett hittil i år gjelder programvare årlig vedlikehold. (83K)
Sammenlignet med samme periode i fjor så er driftskostnadene i 2021 kr  65 428 høyere.
Resultatet for perioden viser et underskudd på kr 918 611 og hittil i år viser et overskudd på kr 3 615 443.

BALANSE
Leverandører: Fakturaer betales på forfall etter de er godkjent fra dere.
Annen kortsiktig gjeld består av avsetning feriepenger, leverandørgjeld og offentlige skatter og avgifter. Samt avsetning reiseregninger oktober.
Depositum styremøte er tilbakebetalt.
Det er avsatt kostnad for reiseregninger mottatt i oktober som blir behandlet på novemberlønn. Kort belastet i oktober er midlertidig ført på konto 1570.
Bankontoer er avstemt, og det er ingen åpne poster.

ANDRE KOMMENTARER
 
Prosjektregnskapene ligger vedlagt i mailen.
 



Tomånedlig oppsummering for KDRS SA
Sep : Oct

Forside

RESULTAT BALANSE

I Sep : Oct hadde KDRS SA et resultat på - 918 611 NOK. Samme periode i fjor, så var
resultatet - 825 772 NOK. KDRS SA har altså opplevd en prosentvis endring på 11%.
Sammenlignet med forrige periode har resultatet blitt redusert med  17%.

Inngående balanse per januar 2021 for egenkapital og gjeld var  6 912 761 NOK,
hvorav  4 768 135 NOK utgjorde egenkapitalen. Hittil i 2021 har egenkapital og gjeld
økt med  2 332 841 NOK. Per October 2021, så har KDRS SA  8 483 578 NOK i
egenkapital og   762 025 NOK i gjeld.

Hittil i 2021 er KDRS SAs totale resultat 3 615 443 NOK. Totalt resultat hittil i fjor var 3
795 013 NOK.

KDRS SAs anleggsmidler utgjorde 02 % av totale eiendeler ved utgangen av October
2021.

KDRS SA har hatt en omsetning på    NOK i Sep : Oct i 2021. Hittil i 2021 er total
omsetning 7 862 093 NOK. Dette er  144 252 NOK høyere enn hittil i fjor, hvor samlet
omsetning var 7 717 841 NOK.

Av totalt  9 104 601 NOK i  omløpsmidler er bankinnskudd og kontantbeholdningen
på  8 785 631 NOK.

Per 11.11.2021 har selskapet totalt   160 340 NOK i åpne leverandørposter. Av dette,
så er   77 750 NOK allerede forfalt. KDRS SA åpne kundeposter er på     NOK, hvorav
NOK er forfalt.

Resultat hittil i år
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Forside Full oversikt - Sep : Oct 11. november 2021
Alle beløp i hele tusen SALG KDRS SA RESKONTRO

SALG - I PERIODENE SALG - HITTIL I ÅR SALG PR. MND (gj.snitt) TOPP 5 KUNDER Beløp % Kunder Leverandører
0 6,576 1,315

- - 0.00%

- - 0.00% 0 160- - 0.00%

VEKST (VS I FJOR) VEKST - HITTIL I ÅR TOPP SELGER - - 0.00% Åpne poster Åpne poster

0.00% 9.02% #REF! - - 0.00%

Øvrige kunder 0 0.00%
#REF! Total 0 100%

TOPP 5 PRODUKTER Beløp %

- - 0.00%

- - 0.00%

- - 0.00%

- - 0.00%

- - 0.00%

Øvrige produkter 0 0.00%

Total 0 100%

RESULTAT BALANSE
RESULTATOPPSTILLING BALANSEOPPSTILLING Totalkapitalrentabilitet Likviditetsgrad 1 Arbeidskapital

Sep : Oct Sep : Oct -9.50% 11.95 8,343IB Bevegelse UB

Beløp % omsetning Anleggsmidler 156 -15 141

Omsetning 0 Omløpsmidler 9,871 -766 9,105 Egenkapitalrentabilitet Finansieringsgrad 1 Egenkapital %

Vareforebruk 0 0.00% Sum Eiendeler 10,027 -781 9,246 2.57% 0.02 91.76%Dekningsbidrag 0 0.00%

Egenkapital 4,868 0 4,868

Personalkostnader 651 0.00% Udisponert resultat 4,534 -919 3,615

Andre driftskostnader 250 0.00% Sum egenkapital 9,402 -919 8,484

Driftsresultat -901 0.00%

Sum gjeld 625 137 762

Avskrivninger 15 0.00% Sum EK og gjeld 10,027 -781 9,246

Finansposter -2 0.00%

Resultat før skatt -919 0.00% Avstemming 0 0 0
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Dag <120

100806040200

Leverandører Kunder

0%
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KDRS SA

Balanserapport

INNGÅENDE BALANSE UTGÅENDE BALANSE

6,912,761 9,245,603

Forside
Hittil periode: 202110 11. november 2021

INNGÅENDE BEVEGELSE UTGÅENDE
BALANSE HITTIL I ÅR BALANSE

Immatrielle eiendeler 0 0 0
Varige driftsmidler 204,906 -93,988 110,918
Finansielle anleggsmidler 22,068 8,015 30,083

SUM ANLEGGSMIDLER 226,974 -85,973 141,001

Varer 0 0 0
Fordringer 0 8,648 8,648
Investeringer 170,991 139,331 310,322
Bankinnskudd, kontanter o.l. 6,514,797 2,270,835 8,785,631

SUM OMLØPSMIDLER 6,685,788 2,418,814 9,104,601

SUM EIENDELER 6,912,761 2,332,841 9,245,603

Innskutt egenkapital -1,700,000 -100,000 -1,800,000 
Opptjent egenkapital -3,068,135 0 -3,068,135 
Udisponert resultat -3,615,443 -3,615,443 

SUM EGENKAPITAL -4,768,135 -3,715,443 -8,483,578 

Avsetning for forpliktelser 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0
Kortsiktig gjeld -2,144,627 1,382,602 -762,025 

SUM GJELD -2,144,627 1,382,602 -762,025 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -6,912,761 -2,332,841 -9,245,603 

Avstemming 0 0 0



KDRS SA

Tomånedlig resultatrapport

DEKNINGSGRAD (FAKTISK, HITTIL I ÅR) DEKNINGSGRAD (BUDSJETT, HITTIL I ÅR) RESULTATGRAD (FAKTISK, HITTIL I ÅR) RESULTATGRAD (BUDSJETT, HITTIL I ÅR)

100.0 % 100.0 % 46.0 % 14.9 %

Forside
Periode: 202110
Budsjett: 2021 - Budsjett 2021

Faktisk Budsjett Faktisk
september 21 september 21 Avvik september 20 Avvik Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Avvik

Årsprognose Årsbudsjettoktober 21 oktober 21 Budsjett oktober 20 i fjor Hittil i år Hittil i år Budsjett Hittil i fjor ifjor Avvik

Sum salg 0 0 0 0 0 7,862,093 7,086,226 775,867 7,717,841 144,252 7,862,093 7,086,226 775,867
Sum vareforbruk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dekningsgrad 0 0 0 0 0 7,862,093 7,086,226 775,867 7,717,841 144,252 7,862,093 7,086,226 775,867

Sum personalkostnader 651,381 648,076 -3,305 605,856 -45,525 2,989,224 3,072,379 83,155 2,507,451 -481,774 3,637,300 3,720,455 83,155
Sum driftskostnader 249,765 309,512 59,747 184,337 -65,428 1,149,804 2,659,548 1,509,744 1,220,033 70,229 1,402,316 2,912,060 1,509,744
Sum totale kostnader 901,146 957,588 56,442 790,193 -110,953 4,139,029 5,731,927 1,592,899 3,727,484 -411,545 5,039,616 6,632,515 -1,592,899 

Resultat før avskrivninger -901,146 -957,588 56,442 -790,193 -110,953 3,723,064 1,354,299 2,368,766 3,990,358 -267,293 2,822,477 453,711 2,368,766

Sum avskrivninger 15,081 73,832 58,751 30,939 15,858 93,988 316,492 222,504 191,796 97,809 167,820 390,324 222,504

Resultat før finansposter -916,227 -1,031,420 115,193 -821,132 -95,094 3,629,077 1,037,807 2,591,270 3,798,561 -169,485 2,654,657 63,387 2,591,270

Sum finansielle poster -2,385 3,000 -5,385 -4,640 2,256 -13,634 15,000 -28,634 -3,548 -10,085 -16,634 18,000 -34,634 

Resultat før skatt -918,611 -1,028,420 109,809 -825,772 -92,839 3,615,443 1,052,807 2,562,637 3,795,013 -179,570 2,638,023 81,387 2,719,410

NØKKELTALL

Dekningsgrad 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %

Resultatgrad før avskrivninger 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47.4 % 19.1 % 51.7 % 35.9 % 6.4 %

Resultatgrad før finansposter 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46.2 % 14.6 % 49.2 % 33.8 % 0.9 %

Resultatgrad før skatt 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46.0 % 14.9 % 49.2 % 33.6 % 1.1 %



KDRS SA

Resultat - Tomånedlig

DEKNINGSGRAD RESULTATGRAD

100.0 % 46.0 %

Forside
Periode: 202110

januar mars mai juli september TOTALT
februar april juni august oktober HITTIL I ÅR

Sum salg 7,862,093 0 0 0 0 7,862,093
Sum vareforbruk 0 0 0 0 0 0

Dekningsgrad 7,862,093 0 0 0 0 7,862,093
Sum personalkostnader 590,438 595,104 603,760 548,542 651,381 2,989,224
Sum driftskostnader 214,468 257,064 211,218 217,290 249,765 1,149,804
Sum totale kostnader 804,906 852,168 814,978 765,832 901,146 4,139,029

Resultat før avskrivninger 7,057,187 -852,168 -814,978 -765,832 -901,146 3,723,064

Sum avskrivninger 21,890 18,564 17,084 21,369 15,081 93,988

Resultat før finansielle poster 7,035,297 -870,732 -832,062 -787,201 -916,227 3,629,077

Sum finansielle poster -5,569 987 -7,672 1,004 -2,385 -13,634 

Resultat før skatt 7,029,729 -869,745 -839,733 -786,197 -918,611 3,615,443

NØKKELTALL

Dekningsgrad 100.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 %

Resultatgrad før avskrivninger 89.8 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 47.4 %

Resultatgrad før finansielle poster 89.5 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46.2 %

Resultatgrad før skatt 89.4 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 46.0 %
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KDRS SA

Aldersfordelt saldoliste - Forventet inn- og utbetalinger
Forside
Per dato: 11. november 2021

TOPP 10 FORFALTE BELØP - KUNDER TOPP 10 FORFALTE BELØP - LEVERANDØRER
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Kunde / > 14 dager 7-14 dager 0-7 dager 0-7 dager til 7-14 dager til 14-21 dager til 21-28 dager til > 28 dager til
Leverandør Faktura Dato Forfallsdato forfalt forfalt forfalt forfallsdato forfallsdato forfallsdato forfallsdato forfallsdato Total

Kunder:
Sum kunder 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leverandører:
20118 Arkivverket 0 0 0 0 0 0 0 72,000 72,000
20130 Documaster AS 77,750 0 0 0 0 0 0 0 77,750

Sum leverandører 77,750 0 0 0 0 0 0 72,000 149,750

Total kontantstrøm -77,750 0 0 0 0 0 0 -72,000 -149,750 

SUM FORVENTET INN- OG UTBETALINGER

forfalt forfalt forfalt forfallsdato forfallsdato forfallsdato forfallsdato forfallsdato> 14 dager 7-14 dager 0-7 dager 0-7 dager til 7-14 dager til 14-21 dager til 21-28 dager til > 28 dager til
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KDRS SA

Åpne poster kunder
TOTALT ÅPNE POSTER

0

Forside
Åpne poster pr: 11.11.2021

Kunde Fakturanummer Bilagsnummer Transaksjonsdato Forfallsdato Beløp

Sum åpne poster 0



KDRS SA

Åpne poster leverandører
TOTALT ÅPNE POSTER

-160,340

Forside
Åpne poster pr: 11.11.2021

Levereandør Fakturanummer Billagsnummer Transaksjonsdato Forfallsdato Beløp

20014 Soldi Regnskap AS -6,325

20023 Dora AS 4202.30.80375 -4,265

20118 Arkivverket -72,000

20130 Documaster AS -77,750

Sum åpne poster -160,340



KDRS SA

Salg per produktkategori
TOTALT SALG

6,576,004

Forside
Hittil periode: 202110

Produktkategori Produkt jan. 21 feb. 21 mar. 21 apr. 21 mai. 21 jun. 21 jul. 21 aug. 21 sep. 21 okt. 21 Totalt

Ingen produktkategori 6,116,226 459,778 0 0 0 0 0 0 0 0 6,576,004

Total 6,116,226 459,778 0 0 0 0 0 0 0 0 6,576,004



KDRS SA

Salgsrapport - 25 største produkter
TOTALT SALG FOR 25 STØRSTE TOTALT SALG FOR ALLE PRODUKTER

6,576,004 6,576,004

Forside
Hittil periode: 202110

Rang Produkter Beløp % Akkum. %

1 1 Medlemskontigent KDRS for 2021 6,576,004 100.0 % 100.0 %
Øvrige produkter 0 0.0 % 100.0 %

Sum alle produkter 6,576,004 100% 100%



KDRS SA

Salgsrapport - 25 største kunder
TOTALT SALG FOR 25 STØRSTE TOTALT SALG FOR ALLE KUNDER

6,576,004 6,576,004

Forside
Hittil periode: 202110

Rang Kunder Beløp % Akkum. %

1 10,000 Aust-Agder museum og arkiv 359,778 5.5 % 5.5 %
2 10,001 Interkommunalt Arkiv For Møre og Romsdal Iks (IKAMR) 359,778 5.5 % 10.9 %
3 10,002 Interkommunalt Arkiv For Buskerud Vestfold og Telemark Iks (IKA Kongsberg)359,778 5.5 % 16.4 %
4 10,003 IKA Finnmark IKS 359,778 5.5 % 21.9 %
5 10,004 Interkommunalt Arkiv Trøndelag Iks 359,778 5.5 % 27.4 %
6 10,005 Interkommunalt Arkiv i Rogaland Iks 359,778 5.5 % 32.8 %
7 10,009 Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 359,778 5.5 % 38.3 %
8 10,010 503 Arkiv i Nordland 359,778 5.5 % 43.8 %
9 10,012 Arkivsenter sør IKS 359,778 5.5 % 49.2 %

10 10,024 Interkommunalt arkiv Troms IKS 359,778 5.5 % 54.7 %
11 10,030 Drammen kommune v/Drammen Byarkiv 359,778 5.5 % 60.2 %
12 10,034 Tromsø Kommune 359,778 5.5 % 65.7 %
13 10,041 Trondheim Kommune 359,778 5.5 % 71.1 %
14 10,045 Vestfoldmuseene IKS 359,778 5.5 % 76.6 %
15 10,050 Østfold Interkommunale Arkivselskap Iks (IKA Østfold) 359,778 5.5 % 82.1 %
16 10,051 Vestland Fylkeskommune 359,778 5.5 % 87.5 %
17 10,052 Vestland Fylkeskommune (Dokumentsenter) 359,778 5.5 % 93.0 %
18 10,053 Viken Fylkeskommune 459,778 7.0 % 100.0 %

Øvrige kunder 0 0.0 % 100.0 %

Sum alle kunder 6,576,004 100% 100%
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