
 

Vi som jobber med arkivdanning og arkivplan i IKA Trøndelag, har for perioden 2011 - 2013 valgt å sette fokus på 

to områder: 

1) Arkivplan og ferdigstillelse av denne  

2) Oppfølgingsbesøk i eierkommunene 

Arkivplan:  

Fra neste år ønsker vi å tilby alle våre eierkommuner en ekstra bistand til å fullføre og ferdigstille arkivplanen, ved 

at vi jobber sammen med dere i kommunene i regionvise samlinger. For hver gruppe vil vi gjennomføre 6 

samlinger i løpet av et halvt år. Tema på den enkelte samling blir en bestemt modul fra arkivplanmalen. For at vi 

og dere skal lykkes forventes det at det jobbes med arkivplanen mellom fellessamlingene. Målet er at 

kommunene skal ha en ferdigstilt arkivplan på siste samling. Et tips er at videre revisjon og oppdatering av 

arkivplanen bør det lages en plan for. 

Samlingsoversikt: 

2011/1 2011/2 2012/1 2012/2 2013/1 

Værnes 
regionen 

Fosen regionen Fjell regionen Namdals regionen Region sør 

Frosta  Bjugn  Holtålen  Nord Trøndelag 
Fylkeskommune 

Sør Trøndelag 
Fylkeskommune 

Malvik  Leksvik  Klæbu  Grong Hemne 

Meråker  Mosvik  Melhus  Lierne Hitra 

Selbu  Osen  Midtre Gauldal Namskogan Orkdal 

Stjørdal  Rissa Oppdal Røyrvik Skaun 

Tydal  Roan  Os (Hedmark) Inderøy Snillfjord 

 Ørland  Rennebu Levanger Trondheim 

  Røros Steinkjer  

   Verdal  
 

Oppfølging av eierkommunene: 

Under oppfølgingsbesøkene i eierkommunene vil vi fokusere på arkivdanningen. Vi ønsker å få innsyn i sak-

/arkivsystemene og et innblikk i gjeldende rutinebeskrivelser. Dette for at vi skal være bedre i stand til å se hva 

kommunene eventuelt trenger hjelp til og hva det bør fokuseres på. Oppfølgingsbesøkene er tenkt gjennomført 

som en dialog og det vil også være en god anledning for dere til å ta opp spørsmål innen arkivdanning. Her er det 

fritt frem! I etterkant av besøket vil vi utarbeide en rapport som sendes til rådmann og arkivleder.   

Vi kommer til å ta kontakt med den enkelte kommune i god tid før besøket. Vi ser frem til å komme rundt og 

treffe dere. Velkommen til å ta kontakt med oss på telefon eller e-post. 

 

Gro Løkvoll: 73884675,  e-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no                                                                                                  

Randi Leistad: 73884671, e-post: randi.leistad@ika-trondelag.no                                                                                                     

Synnøve Wiseth: 73884670, e-post: synnove.wiseth@ika-trondelag.no 
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