INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

Kurs i bevaring av eArkiv
«Arkiv for IKT-folk og IKT for arkivfolk»
Har du noen gang lurt på hva som kan gjøres for å bevare data skapt i systemer som
kommunen/institusjonen ikke bruker mer? For bl.a. å besvare dette spørsmålet har IKA
Rogaland gleden av å invitere til kurs om regelverket, fremgangsmåter og praktiske
eksempler knyttet til bevaring av elektronisk arkivmateriale torsdag den 12. desember i våre
lokaler i Bergelandsgt. 30 i Stavanger. Kurset varer fra kl. 09:00 til ca. 15:30 (registrering
med kaffe, te og noe å bite i fra kl. 08:30). Det vil også bli servert lunsj.
Målgrupper:
 IKT - ledere
 Arkivledere
 IKT - medarbeidere
 Arkivmedarbeider
 Annet IKT personale
 Andre som arbeider med arkiv og IKT i kommunal forvaltning
Kurset skal:
 Belyse IKT sidene av arkivloven, arkivforskriften og utledet regelverk
 Informere om hvordan bevare data i systemer som avvikles/periodiseres, dvs. metodikk
for bevaring av eArkiv.
 Gi informasjon om hvordan eArkiv oppbevares ved IKA i dag og hvordan denne tjenesten
planlegges videreutviklet.
 Informere om praktisk bevaringsarbeid – case.
 Gi et innblikk i hvordan eArkiv som oppbevares ved en offentlig arkivinstitusjon kan
brukes – formidling.
 Si noe om hva kommunens IKT-avdeling og arkivtjeneste kan tjene på dette.
Forelesere:
Sigve Espeland (IKA Rogaland) og Tor Eivind Johansen (KDRS).
Bindende påmelding:
 På telefon 51 50 12 83 eller til epost@ikarogaland.no innen fredag 29. november.
 Er det flere deltakere fra en kommune/institusjon er det ønskelig med felles påmelding.
Pris medlemmer:
Andre:

kr. 400,kr. 800,-

PS! Ingen betaling ved påmelding. IKA sender ut faktura etter avholdt
kurs. Husk å oppgi eventuelle fakturareferanser ved påmelding.

Forutsetninger:
 Avviklingen av kurset forutsetter minimum 10 deltakere.
 Kurslokalet har plass til 25 deltakere.

Velkommen!
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