KONGSBERG

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK IKS

IKA Kongsberg inviterer til
arkivlederseminar 24. – 25. oktober

på Archon

2018

LITT OM DET FAGLIGE PROGRAMMET:
Årets arkivlederseminar har hovedfokus på IKA
Kongsbergs tjenester til eierne. Vi opplever at
kunnskapen knyttet til tjenestetilbudet varierer, og
vi vil derfor presentere hvert enkelt fagområde litt
mer inngående i form av en omvisning med ulike
stasjoner for ulike fagområder. Fagområdene
arkivdanning og elektronisk depot vil, av hensyn til
logistikken, ha sine presentasjoner i plenum.
GDPR ble innført i Norge i sommer. På
arkivlederseminaret i 2017 holdt Knut Kaspersen
fra Datatilsynet et flott foredrag om GDPR på et
generelt nivå. Vi har invitert Kaspersen tilbake
i år for å spisse budskapet og fortelle om de
forvaltningsmessige konsekvensene av GDPR.
De siste årene har ulike problemstillinger innen
elektronisk arkiv vært et fast innslag på IKA
Kongsbergs arkivlederseminar. Vi opplever ofte at
en Noark-godkjenning – særlig på fagsystemsiden
– anses å være en garantist for et fullverdig, godt
og sikkert elektronisk arkiv. I år ønsker derfor
Petter B. Høiaas å gi oss en grunnleggende
forståelse av Noark-standarden, slik at vi kan stille
de riktige spørsmålene og de riktige kravene når
nye systemer skal kjøpes inn.
Blant deponeringene som kommer til IKA
Kongsberg følger det innimellom bevaringsverdig
arkiv lagret på ukurante lagringsmedier. Bjørn
Ole Hovda informerer om en ny ordning ved IKA
Kongsberg for behandling av dette arkivmaterialet.
I tillegg til dette får vi høre om status i flytte- og
deponeringsprosessen og vi får et spennende
foredrag knyttet til smakebiter fra arkivet.

PROGRAM:
Dag 1

Registrering og lunsj
Grunnleggende forståelse av Noark		
standarden – Petter B. Høiaas
13:00 – 13:30
”Ufine unger og sarkastiske sjømenn” en
		
smakebit fra arkivet – Nils Olav Berge
13:30 – 14:00
Ukurante lagringsmedium i arkivene –
		
Bjørn Ole Hovda
14:15 – 15:00
Informasjon om flytte		
og deponeringsprosessen –
		
June Wahl og Vibeke Hammerhaug
15.15 – 15:45
IKA Kongsbergs arbeid med
		
arkivdanning – Bjørnar Bø
19:00		
Middag og sosialt samvær			
		
Dag 2
09:00 – 10.45
Forvaltningsmessige konsekvenser av
		
GDPR – Knut Kaspersen, Datatilsynet
11:00 – 11:30
Presentasjon av IKA Kongsbergs arbeid
		
med e-arkiv – E-arkivavdelingen
11:30 – 12:15
Lunsj
12:15 – 15:30
Omvisning med presentasjon av
		
IKA Kongsbergs arbeid med de ulike
		
fagområdene.
		
11:00 – 12:00
12:00 – 12:45

Muggavdelingen – Anette Espelid og Henriette S. Øygarden
Digitaliseringsavdelingen – Thomas M. Hansen
Magasinet – Kristin B. Ølberg
Ordning av administrative arkiv – Aina Velle
Personregister – June Wahl

Bindende påmelding per e-post innen 20.9.2018 til:
postmottak@ikakongsberg.no
Vennligst oppgi eventuell fakturareferanse ved påmelding.
Pris per deltaker:
2 dager m/overnatting
2 dager u/overnatting
2 dager u/overnatting
med middag		

kr 3200,kr 1200,kr 1700,-

Seminaret arrangeres på Archon, Frogs vei 48.
Overnatting er på Quality Hotel Grand,
Chr. Augustgt. 2, Kongsberg.
Kontaktperson: Ina tlf. 32 76 40 20 / 48 17 58 37

