
 Onsdag 21. mai 2014 

09:15 – 10:00 Kaffe og registrering 

10:00 – 10:15 Velkommen ved Anne Overland. Med presentasjon av programmet og foredragsholdere 

10:15 – 11:00 Orientering om SAMDOK-prosjektet ved Kari Frodesen, Riksarkivet 
SAMDOK skal få opp klare strategier og prioriteringer for en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Prosjektet har 
satsningsområdene elektroniske, kommunale og private arkiv. RA er pådriver og koordinator. 

11:00 – 11:15 Pause 

11:15 – 12:00 Noark-5 – Nytt grensesnitt ved Jean-Philippe Caquet, Trondheim kommune 
Noark-5 skal få sitt grensesnitt revidert. Foredraget gjør rede for hvorfor det gamle grensesnittet ikke løste alle utfordringer det 
burde, og gangen i prosjektgruppas arbeid med det nye. 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13.45 Orientering om digitaliseringsfabrikken ved IKA Trøndelag ved Jan Børre Solvik, IKA Trøndelag 
Digitaliseringsfabrikken var operativ fra medio mars. Vi orienterer om praktisk bruk og tekniske løsninger.  

13:45 – 14:00 Pause  

14:00 – 14:45 SvarUt til alle kommunene i Sør-Trøndelag ved Trond Persson, fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Tiltaket «Digital forsendelse» i årets tildeling av Skjønnsmidler gir alle kommunene i Sør-Trøndelag muligheten til å ta i bruk 

den nasjonale felleskomponenten SvarUt fra KS. Foredraget orienterer om tiltaket. 

14:45 –  Diskusjon/dialog 

19:30 Festmiddag 

 Torsdag 22. mai 2014 

09:00 – 09:45 Nye Bevarings – og kassasjonsregler ved Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal 
De lenge varslete BK-reglene er på plass og vi tar en gjennomgang. 

09:45 – 10:00 Pause 

10:00– 10:45 Implementering av nye BK-regler i lokale bevaringsplaner ved Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal, 
og Erik Andås, IKA Trøndelag 
Bevaring- og kassasjon bør skreddersys til lokale forhold og må inn i lokale bevaringsplaner. Vi ser på hvordan. 

10:45 – 11:00 Pause 

11:00 – 12:00 Verksted – Implementering av nye BK-regler i lokale bevaringsplaner ved Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre 
og Romsdal, og Erik Andås, IKA Trøndelag  

Vi ser på veien videre for anvendelsen av det nye reglementet og tar mål av oss til å kjøre et koordinert prosjekt med IKA Møre 
og Romsdal for å gjøre dem anvendelige for eierkommunene. 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13:45 Orientering fra brukergruppen ved IKA Trøndelag ved Elin Engen Harder, Trondheim Byarkiv 
Brukergruppen ved IKA Trøndelag ble etablert for å bedre kontakten med eierkommunene.  

13.45 – 14.00 Pause 

14.00 – 14.45 Orientering om arbeid rundt privatarkiv ved Tone Stakvik, IKA Trøndelag 
IKA Trøndelag er koordinator for privatarkivarbeidet I Nord- og Sør-Trøndelag. Arbeidet består i å se helhetlig på hvem som 
har hva og hva som mangler. Orientering om arbeidet så langt og veien framover. 

14.45 – 15.00 Avslutning og vel hjem 

 


