
 

 

 

 

 

Kvalitetssikring i arkiv 
Fagdag 11. desember 2013, Britannia hotell Trondheim 

 

Tradisjonen tro arrangerer IKA Trøndelag også i år fagdag før jul. 
Fokuset på årets fagdag er kvalitetssikring i arkiv. Statsarkivet 
presenteres arkivverkets tilsyn og arbeidet med ny tilsynsstrategi. 

Det vil bli diskusjon om innspill til tilsynsarbeidet. Synspunkter på 
hva som er relevant i forhold til strategien som skal utarbeides. 

Kommunenes Digitale Ressurs Senter(KDRS) orienterer om det 
arbeidet som nå finner sted innenfor det vi kjenner som digitalt 
depot samt status for implementeringen av sentrale prosjekt 
innenfor fagområdet. 

 

IKA's Brukergruppe presenterer brukergruppens arbeid så langt.  
Brukergruppen skal være et rådgivende organ for 
administrasjonen/ledelsen i IKA Trøndelag innenfor faglige og 
strategiske området. Gruppen skal være en arena for 
videreutvikling og løsning av faglige og strategiske oppgaver ut fra 
eiernes behov (kommuner og fylkeskommuner). I tillegg skal 
gruppen være et kreativt forum videreutvikling av organisasjonen 
og tjenestene(drift, eks. virksomhetsplan og budsjett). Gruppen 
består av arkivlederne i følgende kommuner: Sør- og Nord-
Trøndelag fylkeskommuner, Trondheim kommune, Klæbu 
kommune, Innherred samkommune og Stjørdal kommune. 
Gruppens leder er Nina Fossbakken 

 

Som alltid holdes denne fagdagen på Britannia Hotell i Trondheim, 
hvor det blir servert julelunsj. Vi håper at dagen vil tilby deltakerne 
både faglig påfyll og god julemat som faller i smak 

Vi ønsker alle interesserte velkommen til en "førjulsfagdag" i regi 
av IKA Trøndelag 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Randi Ness. 

 

 

 

VELKOMMEN! 
 

Forelesere: 

 
 Knut Knudsen 

Statsarkivet i Trondheim 

 

 Tor Eivind Johansen  

KDRS 

 

 Nina Fossbakken 

IKA’s Brukergruppe 

___________________________________ 

Praktiske opplysninger: 

Sted: Britannia hotell Trondheim 

Dato: 11. desember 2013 

Tidspunkt: 09.45 - 15.45 

Pris: 650,- 

Julelunsj: 12.00-13.30 

Registrering 09.00-09.45 
 
Ta kontakt med oss for 
overnatting. Pris 1195,- ekstra 
Inkl. frokost og tilgang på Spa 

 

Påmelding 

  

Sendt e-post til 

postmottak@ika-trondelag.no 

 

eller ring Randi Ness på 

telefon 468 76 636 innen 

20.november 

 

Bindende påmelding 
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