
 Tirsdag 24. mars 2015 

09:00 – 09:45 Kaffe og registrering 

09:45 – 10:00 Velkommen ved Anne Overland. Med presentasjon av programmet og foredragsholdere 

10:00 – 10:45 Kan kommunen bruke skyen? ved Hallstein Husand, Datatilsynet 
Foredraget gjør rede for Datatilsynets posisjon i forhold til sikkerhet, personvern og juridiske forhold knyttet til bruk av 
skytjenester i offentlig forvaltning. 

10:45 – 11:45 The Dark Side of The Cloud ved Jan Terje Espeland, ATEA 
Er dataene dine trygge i nettskyen? Foredraget ser på hva vi kan lese om nettskyen ut fra «Snowden-filene» som ble lekket i 
2013. Tar og opp i seg hendelsene i Oslo knyttet til overvåkning gjennom falske basestasjoner. 

11:45 – 12:45 Lunsj 

13:00 – 13.45 Praktiske erfaringer ved bruk av skyen ved Per Jakobsen, Narvik kommune 
Foredraget redegjør for hva Narvik kommune har lastet inn i skytjenestene til Google og hvilke erfaringer de har gjort seg med 
dette. 

13:45 – 14:00 Pause  

14:00 – 14:45 Å bygge en ny kommune ved Thorvald Hillestad, Re kommune 
Redegjør for bakgrunn og prinsipper for sammenslåingen av Ramnes og Våle kommuner til Re kommune i 2002. Ser også på 
forberende prosesser i forbindelse med dagens kommunereform 

14:45 – 15:00 Pause 

15:00 – 15:45 Gruppearbeid 
Vi myldrer ideer knyttet til eierkommunenes behov og forventninger til IKA trøndelag i forbindelse med kommunereformen i et 
arkivperspektiv. 

19:30 – Middag 

Onsdag 25. mars 2015 

09:00 – 09:45 Utrulling av kommunereformen ved Sigrid Hynne, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
Orientering om kommunereformen fra et fylkesmannsperspektiv. Hvordan rulles reformen ut og hvilke kriterier er skissert fra 
statlig hold. 

09:45 – 10:00 Pause 

10:00– 11:00 Digitale konsekvenser av kommunereformen ved Ellen Karin Toft-Larsen, KS 
Hvilke utfordinger ser KS for arkivfeltet i forbindelse med kommunereformen? Hva må kommunene selv gjøre og hvilke tiltak 
bør løftes opp på et nasjonalt nivå – og hva er det nasjonale nivået? 

11:00 – 11:45 Forberede og gjennomføre en kommunesammenslåing ved Torleif Lind, IKA Kongsberg  

En gjennomgang av hvilke forberedelser, aktiviteter og etterarbeide som må gjøres for å bevare arkivenes autensitet gjennom 
prosessene i en kommunesammenslåing. 

11:45 – 12:45 Lunsj 

13:00 – 13:20 Orientering KAI-miljøets workshop om kommunereformen ved Anne Overland, IKA Trøndelag 
IKA Trøndelag invivterte KAI-miljøet til workshop om kommunereformen i januar i år. Foredraget orienterer om diskusjonen, 
konklusjonen og veien videre. 

13.20 – 14.05 Kommunereformen – Hva ønsker eierne av IKA Trøndelag? ved Anne Overland, IKA Trøndelag 
Gruppearbeider og dialogsesjon. Vi fortsetter med gruppearbeidet fra tirsdag og tar med oss innspillene fra dagens innlegg inn 
i diskusjonen rundt kommunereformen. 

14.05 –  Avslutning og vel hjem 

 


