
           

Tirsdag 31. mars 2020 
 
08:30 – 09:30 Kaffe og registrering 

 
09:30 – 09:45 Velkommen ved Jens Rønning, IKA Trøndelag 

  
Presentasjon av program, foredragsholdere og praktiske opplysninger. 

 
09:45 – 11:30 Personopplysningsloven og arkivloven – Hvilken går foran hvilken?  

  
Arkivlovens formål er å ta vare på og tilgjengeliggjøre arkiv. Det meste av materialet 
som omfattes av loven inneholder personopplysninger. 

 

Vi fikk ny personopplysningslov i 2018. Denne inneholder EUs personvernforordning 
(GDPR) som legger en rekke plikter på virksomhetene. Forordningen setter bestemte 

vilkår for behandling og oppbevaring av personopplysninger. 
 

I hvilken grad er det motsetninger mellom Arkivlovens formål og 

personopplysningsloven? Hvordan skal kommunene og arkivinstitusjonene innrette 
seg for å overholde personopplysnings-lovens bestemmelser og samtidig sikre både 

dokumentasjon av rettigheter og historisk kildemateriale? Hvordan håndtere 
dokumentasjonskrav om bevaring og krav til sletting? 

 
09:45 – 10:15 Innlegg ved Knut Kaspersen, Datatilsynet 

 

10:15 – 10:45 Innlegg ved Anne Aune, Arkivverket 
 

10:45 – 11:30 Paneldebatt med spørsmål fra salen med Anne Aune, Arkivverket, Knut 
Kaspersen, Datatilsynet, Eva Kristin Lian, personvernombud Levanger kommune og 
Kari Myhre, fylkesarkivar, Trøndelag fylkeskommune 

  
Personvernombud og arkivleder åpner med 10 minutt med kommentarer til de to 
innledende innleggene. Det åpnes selvsagt for spørsmål fra salen.  

 
11:30 – 12:30 Lunsj 

 
12:30 – 13:15 Innsynskrav – Rutiner og lovverk. Slik gjør vi det hos oss ved Lisa 

Christiansen, Steinkjer kommune  
  
Behandling av innsynskrav er utfordrende. 
Er våre rutiner iht. til lov og forskrift? Skjermer vi for mye? Hva med meroffentlighet, 

hvordan praktiser vi det? Vi tar et dypdykk i Steinkjer kommunes rutiner og gjør opp 

status. Er vi åpen, lys og glad som vi sier at vi er? 
 

13:15 – 13:30 Pause  

 
13:30 – 14:15 Hva er forskjellen på saksbehandling og arkivering ved Espen Nergaard, 

Documaster 
  



Espen Nergaard fra Documaster gjør rede for skillet mellom det vi omtaler som 

saksbehandling og det vi omtaler som arkivering – hvorfor er dette skillet så viktig, 

og hva betyr dette skillet for arkivet fremover? 

 
14:15 – 14:35 Aktivitet og planer ved IKA Trøndelag ved Jens Rønning, IKA Trøndelag 

  
Hovedfokus i dag og et blikk noen år fram? 
 

 


