
 Torsdag 27. april 2017 

09:00 – 09:30 Kaffe og registrering 

09:30 – 10:15 Orientering fra IKA Trøndelag ved Anne Overland og Jens Rønning, IKA Trøndelag, og Stein Eriksen, STFK 
 
Presentasjon av program og foredragsholdere. Orientering om året som gikk, året som kommer og et blikk mot 
horisonten. 

10:15 – 11:00 Hvordan få kontroll med fagsystemene? ved Martin Bould, Ciber/NTNU 
 
Fagsystemer i kommunene er spesialiserte saksbehandlingssystemer som skal oppfylle visse arbeidsoppgaver og 
dokumentere dem på en forsvarlig måte. Systemene har i noen grad erstattet manuelle papirbaserte oppgaver 
og har kommet som følge av nye og reviderte krav til rapportering, registrering og håndtering av disse 
oppgavene. 
Arkivloven og også Riksarkivarens forskrifter er dårlig egnede verktøy for å avklare hva slags dokumentasjon 
som er nødvendig for å oppfylle lovpålagte krav etter opplæringslova, kommuneloven, lover og bestemmelser 
som regulerer pleie- og omsorgssektoren og andre oppgaver som kommunen gjør. 
Denne gjennomgangen skal vise en mulig tilnærming til hvordan man kan få avdekket dokumentasjonskrav. 
Tilnærmingen har blitt benyttet blant annet i arbeidet med Visma Flyt Skole i Akershus fylkeskommune (og det 
sentrale mottaksprosjektet) og i oppdrag for Statnett. 
Gjennomgangen vil og inneholde en oversikt over ISO-standarder som kan hjelpe til med å understøtte rene 
arkivkrav i fagsystemene og også underbygge den prosessbaserte tilnærmingen som nå også Arkivverket lenge 
har omfavnet. 
 

11:00 – 11:15 Pause 

11:15 – 12:00 Ny personvernforordning – er kommunene klar for dette? ved Knut B. Kaspersen, Datatilsynet 
 
Datatilsynet har merket  store mangler i kommunenes internkontroll og informasjonssikkerhet. Dessuten har vi 
avdekket betydelige avvik i håndtering av dokumenter med personopplysninger i fulltekstpublisering på nett. 
Gjennom forordningen skal kommunene i større grad gjøre egenvurderinger. Er kommunene klar for dette, og 

blir personvernet for innbyggerne bedre? 
 

12:00 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 13.45 Veien til dokumentsenteret ved Jahn Pettersen, Sandefjord kommune 
 
Kommunesammenslåingen mellom Stokke, Andebu og Sandefjord – en reise fra politisk beslutning via 
prosjektarbeid til oppstart av Sandefjord kommunes dokumentsenter. Oppturer og nedturer og noen råd til de 
som skal i gang.  
 

13:45 – 14:00 Pause  

14:00 – 14:45 Proveniens i fremtiden – Et prinsipp står for fall? ved Anna Malmø-Lund, Arkivverket 

 
Hvordan er ansvarsfordlingen for arkivering, journalføring, BK-vurdering og bevaring, når kommunal forvaltning 
saksbehandler i statlige systemer? Hva sier lovverket om denne ansvarsfordelingen og hvorfor er den 
problematisk når flere forvaltningsnivå benytter samme system?  
 

14:45 – 15:00 Pause 

15:00 – 15:45 Ordning av arkivene etter Orkla Grube-Aktiebolag ved Torstein Bach, Orkla Industrimuseum, og Cecilie 
Nørberg, IKA Trøndelag 
 
IKA har i samarbeid med Orkla Industrimuseum/Museene i Sør-Trøndelag startet et prosjekt på å bevare, ordne 
og gjøre tilgjengelig arkivene etter Orkla Grube-Aktiebolag. Først ut er datterselskapet Salvesen & Thams sine 
arkiver. Cecilie Nørberg og Torstein Bach vil presentere den historiske bakgrunnen og gi innblikk i det praktiske 
arbeidet med bevaring og ordning av arkivet. 
 

 


