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SEMINAR OM ELEKTRONISKE ARKIVER 1. APRIL - ALTA 

 

 

IKAF inviterer medlemskommunene til seminar om elektronisk arkiv. Seminaret er for 

både IT-ledere, arkivledere/arkivtjenesten og rådmenn i kommune. 

 

I dag er bruk av IT- baserte saksbehandling systemer i offentlig sektor helt vanlig. Vi 

kan ikke leve uten dem. IT-systemene som har vært i drift i kommunene skal 

periodiseres og avleveres til depot. Periodisering og avlevering vil bistå kommunene 

med å oppfylle Arkivlovens §6 som fastslår at ”Offentlige organ pliktar å ha arkiv, og 

desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som 

informasjonaskjelder for samtid og ettertid.”  

 

Bruken av IT-system krever mye forandring i jobbrutiner for både saksbehandlere, 

arkivtjeneste og IT-avdeling, og er en stor utfordring i kommunene. Her er samarbeidet 

mellom arkivtjeneste, IT-avdeling og IKAF blitt meget viktig for å få alt på plass. 

 

IKAF har ansatt IT-konsulent for å gi råd til medlemskommunene om bruk av 

elektroniske systemer i både arkiv- og IKT sammenheng, og for å ta imot avlevering av 

elektronisk arkivmateriale fra medlemskommunene. For det første har IKAF sendt 

kartleggingsskjema til kommunene for å ha en oversikt fra hver kommune som viser 

hvilke systemer og registre kommunen bruker. Parallelt forbereder IKAF for å ta i mot 

avleveringene. Etter kartleggingsarbeid, til høsten, er vi klar til avleveringene.  
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Seminaret inneholder informasjon om avlevering av elektroniske arkivmateriale og om 

hvordan samarbeidet skal fungere.  

 

Program: 

1. Avlevering av elektronisk arkiv 

• Arkivloven, forskriften og andre bestemmelser 

• Avleveringsrutiner for saksbehandlings- og fagsystem 

• Presentasjon av datamigreringsverktøy: DEX 

 

2. Samarbeid mellom arkivtjeneste, IT-avdeling og IKAF 

• Arkivplanlegging 

• Planlegging, datasikkerhets og bruk av elektroniske systemer 

• IKAFs rolle 

 

Tid og sted 

Tid: Tirsdag 1.april 2008 Kl. 09.30 – 15.30. 

Sted: Nordlys Hotell Alta i Alta 

 

Seminaret er gratis, men deltakerne må bekoste egne reiseutgifter og    

dagpakke kr. 345,-  inkl  lunsj, kaffe. Hvis noen behøver overnatting koster 

enkeltrom kr.745,-. 

 

Påmelding innen 5. mars til ikaf@ikaf.no eller 78464660 

 

 

 

Med hilsen 

 

Orie Kimura 

IT-konsulent 

Tlf: 78463060, 92678493 


