Fagdag 2. desember 2014, Rica Nidelven, Trondheim

eForvaltning
Fokus: SAMDOK
Foredragsholdere:

Fagdag med fokus på e-arkiv

Kjetil Reithaug
Statsarkivar i Kristiansand

Tradisjonen tro, takker vi våre eiere for året som gikk, med en fagdag i
desember med faglig innhold og julelunsj.

Sigve Espeland
Interkommunalt arkiv
Rogaland
Ellen Røsjø
Riksarkivet
Vilde Ronge
Riksarkivet
Anne Overland
Interkommunalt Arkiv
Trøndelag
Med forbehold om mindre endringer i
programet.

Praktiske opplysninger:
Sted: Rica Nidelven, Trondheim
Dato: 2. desember 2014
Tidspunkt: 9.00-15.00
Pris: 750,- inkl. lunsj
Overnatting på enkeltrom mot
1120,- i tillegg.
Ta kontakt med oss i fall du har
spesielle behov i forhold til mat.

Vi holder fokuset på elektronisk skapte arkiver med en bred orientering
om det nasjonale arbeidet som gjøres i SAMDOK-prosjektet. Det vil si at
problemstillinger knyttet til både kommune- og privatarkiver vil berøres.
Den varslede kommunereformen vil og dukke opp i flere av foredragene.
Fokuset på elektronisk skapte arkiver er denne gang tilbakeskuende. Vi
åpner med et innlegg basert på Reithaugs kronikk "Rådmennenes skjulte
milliongjeld" i Kommunal Rapport før sommeren, som satte fokus på
utfordringer knyttet til de elektroniske arkivene med tanke på den
varslede kommunereformen. Espeland vil orientere om omfanget av
dette materialet. Det er kartlagt gjennom SAMDOK-prosjektet "Digitalt
skapt materiale i kommunal sektor 1985 til 2010". Kartleggingen regnes å
være ferdigstilt i løpet av høsten, og vil kunne si noe om omfanget av
utfordringen.
Etter lunsj starter vi opp igjen med å se på privatarkiver, og får en
orientering om arbeidet i SAMDOK av Røsjø. Både rolleavklaring for
akutelle institusjoner og bevaringsplanarbeidet berøres. Videre vil Ronge
orientere om arbeidet med den «den vanskelige» e-posten. Prosjektet i
SAMDOK berører både dokumentfangst, journalføring og arkivering.
Vi avslutter dagen med en orientering om IKA Trøndelags aktivitet og
ambisjoner i forbindelse med den kommende omstruktureringen av
kommune-Norge.

Påmeldingsfrist: 10. november
Bindende påmelding.
Påmelding til:
postmottak@ika-trondelag.no
eller på telefon 468 76 636

Vel møtt!

