
 Tirsdag 1. mars 2016 

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 TK@rkiv - Trondheims nye Arkiv ved Jean-Philippe André Caquet, Trondheim byarkiv 

 
Trondheim kommune setter fokus på skillet mellom sak og arkiv, viktigheten av informasjonsvurdering og klassifisering og ser 
på arkivets plass i arkitekturen. 

10:45 – 11:30 Stat og kommune – ansvarsdeling og samspill ved Bjørn Bering, Riksarkivet 
 
Hva sier lovverket? Hva gis av forvaltningspolitiske føringer fra Storting og regjering? Hvordan er arbeidsdeling og samspill i 
dag? Hvordan bør/skal det være? Hvordan er etablert praksis i forhold til lovverk og forvaltningspolitikk? Og; er det behov for 
endringer i forståelse, praksis og/eller lov- og regelverk? Teorien fylles ut med rikelig med konkrete eksempler. 

11:30 – 12:45 Lunsj 

12:45 – 13.30 Erfaringer fra en gjennomført sammenslåingsprosess ved Jan Husebø, Vindafjord kommune 
 
Hva fungerte og hva fungerte ikke i forbindelse med sammenslåingen av Vindafjord og Ølen kommuner til den nye Vindafjord 
kommune i 2006? Planlegging av prosesser knyttet til arkivets funksjon, både for avslutting av arkiver fra de gamle 
kommunene og oppstart av arkiv i den nye. 

13:30 – 13:45 Pause  

13:45 – 14:30 Erfaringer fra en sammenslåingsprosess - rådmannsperspektivet  ved gammelrådmann Jon Arve  
Hollekim, Inderøy 
 
Er det slik at de som roper høyest får mest? Rådmannens erfaring fra prosessen med sammenslåing av to kommuner.  
Rådmannen hadde ansvaret for arkivfunksjonen før, under og etter sammenslåingen. Hvordan gikk det? 

14:30 – 14:45 Pause 

14:45 – 15:05 Bachelor i arkivfag ved HiST ved Svein Carstens, HiST 
 
Faglig innhold, målgruppe og gjennomføring. 

15:05 – 16:00 Statusrapport IKA Trøndelag 
 
Året som gikk, året som kommer og et litt løftet blikk mot horisonten. Nærmere presentasjon av BK-kartleggingsprosjekt ved 
Jens Rønning, digitaliseringsfabrikken ved Jan Børre Solvik og formidlingsløsning fra digitalt depot ved Petter Pedryc. 

17:00 – Middag 

 


