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INVITASJON 
 

Kurs nr. 4701 

ARKIVTREFF 2011 
”Arkivarens rolle i et digitalt samfunn” 

 
 

31.03 – 01.04.2011 
Thon Hotel Arena, LILLESTRØM 

 
 
Program 
Torsdag 31. mars: 
Kl. 10.00  Fremmøte, kaffe/rundstykker – registrering 
Kl. 10.30   Åpning 
Kl. 10.45. – 11.30 Holdningsendring for å få bedre utbytte av helelektronisk 

arkiv 
- God rollefordeling; arkivarens, saksbehandlerens og lederens 

nye funksjoner og oppgaver, arkivets nye rolle; fra passiv vokter 
til aktiv informasjons- og dokumentforvalter, slik får du 
virksomheten til å bruke, like og forstå at de sparer tid og 
ressurser på det nye systemet. 

Foreleser: Dag Sverre Henriksen, arkivleder Utdanningsdirektoratet 
 
Kl. 11.30 – 12.30 Metodikk på implementering av el.arkiv og dokument-

håndteringssystemer 
- Forutsetninger for å lykkes, hva bør man tenke på 
Foreleser: Helge Næs, senior forretningsrådgiver, Software 
Innovation 

Kl. 12.30 – 13.30 Lunsj 
Kl. 13.30 – 14.30 Hvordan lykkes med god opplæring og motivasjon av ledere og 

ansatte i organisasjonen? 
- Tips for å motivere ledere og saksbehandlere, hvordan sikre at 

alle forstår verdien av arkivering og nødvendige rutiner, 
hvordan skape ansvarsfølelse for at arkivsystemet blir brukt, 
hvordan sikre at arkivets behov ivaretas i møter og i 
saksbehandlingen. 

Foreleser: Helge Næs, senior forretningsrådgiver, Software 
Innovation 

Kl. 14.30 – 15.00 Pause m/utstillervandring 
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Kl. 15.00 – 17.15 Bruk av sosiale medier i offentlig forvaltning 
- Et åpnere eller mer lukket forvaltning, økt tilgjengelighet etter 

den nye offentlighetsloven 
Foreleser: Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal 

Kl. 17.15 – 18.00 Utstillervandring 
Kl. 19.30  Middag 
 
Fredag 1. april: 
Kl. 09.00  God morgen 
Kl. 09.15 – 11.30 Arkivplanlegging – hva, hvorfor og hvordan 

- Hvordan lage en arkivplan 
- Eksemplifisert gjennom bruk av verktøyet Arkivplan.no 
Forelesere: Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal og Sigve 
Espeland, IKA Rogaland 

Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj 
Kl. 12.30 – 13.30 Hva er Noark 5, og hva er det ikke – inkludert forskjellen 

mellom Noark 4 og Noark 5. 
- Anskaffelsen av et Noark 5 system, og hvilke alternativer som 

finnes på markedet, og hva vi kan forvente kommer på 
markedet. 

Foreleser: Bjørn Kummeneje, seniorrådgiver, Ekor 
Kl. 13.30 – 14.15 Pause m/utstillervandring 
Kl. 14.15 – 15.00 NRKs hemmelige tjeneste ut på tokt (Arkivgeriljaen) 

- Dokumentfangst i et privatarkiv 
Foreleser: Heidi Grinde Rinding, dokumentarkivet NRK 

Kl. 15.00  Slutt – vel hjem 
 
Kostnader: 
Kursavgift medlemmer*:   kr. 2.500,- 
Kursavgift ikke-medlemmer:  kr. 4.500,-  
Overnatting m/fullpensjon:   kr. 2.400,- 
Ikke boende (dagpakke):   kr. 1.260,- inkl. lunsj begge dager 
Tilslutningsdøgn (dagen før):  kr. 1.295,- inkl. frokost 31.03. 
*gjelder personlig medlemsskap i Delta/Kommunaløkonomisk Forbund. 
 
Diverse: 
Påmelding foretas ved å fylle ut vedlagte påmeldingsslipp eller elektronisk på 
www.kommoko.no . Endelig bekreftelse og faktura for innbetaling av kursavgift og 
oppholdsutgifter vil bli tilsendt rett etter påmeldingsfristen er utløpt. Da er også 
påmeldingen bindende. 
Ved oppsigelse av plass etter fristen, refunderes ikke kursavgift og evt. 
oppholdskostnader uten gyldig legeerklæring. Det vil bli beregnet et adm.gebyr på kr. 
500,-. 
Praktiske spørsmål kan rettes til forbundskontoret, tlf.: 91614154/35596817 eller til e-
post: kommoko.forbund@c2i.net  
 
 

PÅMELDINGSFRIST: 28. JANUAR 

http://www.kommoko.no/
mailto:kommoko.forbund@c2i.net
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Godkjent i Administrativ fagstige med 10,5 timer. 

 

 
 

PÅMELDING 
 

Kurs nr.: 

 

4701 

Kursets navn: 

 

ARKIVTREFF 2011 

Navn: 

 

 

Stillingsbetegnelse: 

 

 

E-postadresse:  

 

Kontakttelefon: 

(arbeid og mobil) 

 

 

Arb.giver: 

 

 

Adresse: 

 

 

Postnr./sted: 

 

 

Faktura sendes: 

 

 

Adresse: 

 

 

Postnr./sted: 

 

 

Fakt. merkes: 

 

 

Overn.: 

 

 

Overn. fra dagen før 

(tilslutn.døgn): 

 

Dagpakke (ikke 

overn.): 

 

Medlem i Delta? 

 

(Kryss) Ikke medlem: (Kryss) 

 

Sendes: Kommunaløkonomisk Forbund, Århusvn. 61H, 3723 Skien – Faks: 35596896 

E-post: kommoko.forbund@c2i.net 

 

Elektronisk påmelding: www.kommoko.no 

(kurset finner du på ”aktivitetskalenderen”)  

 

mailto:kommoko.forbund@c2i.net
http://www.kommoko.no/

