
Invitasjon 

Gjennomføring av det tredje prosjekt for arkivplan er godt i gang. Værnesregionen avsluttet sitt 

prosjekt i slutten av mai 2011, Fosenregionen desember 2011, Fjellregionen nå i vår og vil avslutte 

prosjektet i juni. 

Neste region ut er Orkdalsregionen. Se tidligere utsendt informasjon vedr planer for perioden 

2011-2013.  

Det er med glede og spenning vi nå inviterer dere i Orkdalsregionen til et samarbeid rundt arbeid 

med arkivplanen, der målet er å fullføre og ferdigstille arkivplan i løpet av høsten 2012. Det er 

planlagt 5 samlinger i løpet av høsthalvåret. 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 din kommune skal ha en ferdigstilt arkivplan på siste 

samling. Kommer vi i mål her, er mye gjort og det blir enklere å holde arkivplanen à jour og 

oppdatert til enhver tid. 

MERK AV I KALENDEREN! MERK AV I KALENDEREN! 

Samling 1: 28. august – Formål + organisering/Ansvar 

Samling 2: 18. september – Reglement  

Samling 3: 9. oktober - Rutiner 

Samling 4: 6. november - Oversikt 

Samling 5: 4. desember – Fullføring  
 



 

Hvor skal vi samles? 

Vi samles i Orkanger. Orkdal kommune stiller kommunestyresalen til disposisjon. Hver enkelt 

deltager må ta med egen Laptop, som er klargjort for bruk på trådløst nettverk.  

Hvem bør være med? 

Arkivlederne er selvskrevne deltagere. Men det er fint om arkivleder ikke er alene med alt 

arbeidet rundt arkivplan. Det er en stor jobb å ferdigstille arkivplan. Hver enkelt kommune må 

selv vurdere om det er andre, og hvem, som bør være med i arkivplanprosjektet. Dette er jo et 

resursspørsmål hos den enkelte kommune. Erfaringer fra de andre prosjektene vi har 

gjennomført, er at det varierer fra en til tre personer fra hver kommune. Fint å engasjere flere og 

fint å kunne dele det praktiske arbeidet med flere. 

Programvare: 

Alle IKAs eierkommuner i Orkdalsregionen er brukere på arkivplan.no, som også blir 

arbeidsverktøyet vi benytter på samlingene.  

Hvorfor fokus på arkivplan? 

Det å ha en arkivplan er lovpålagt (jfr Arkivforskriften §2-2). Kjedelig, men like fullt sant! 

Arkivplan er ikke noe vi kan velge vekk. 

Motiverende faktor! 

En ferdigstilt og komplett arkivplan / administrativ håndbok er et fantastisk arbeidsverktøy! 

Frist for påmelding/tilbakemelding:   31. mai 2012   til   synnove.wiseth@ika-trondelag.no  

Vi ønsker velkommen til samarbeid om arkivplan. Ta gjerne kontakt om du har 

spørsmål eller om noe er uklart. 

 

Hilsen  
Synnøve Wiseth,  
Rådgiver, IKA Trøndelag 
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