Kontaktseminar 2020
02.-03. september 2020 på Lakselv Hotell

«Arkiv

i endring – digitalt arkiv»

IKA FINNMARK IKS

Kontaktseminar
02.-03. september 2020 på Lakselv Hotell
Det er mye nytt i kommunens hverdag på fagfeltet arkiv.
Digitaliseringens vind blåser for tiden.
I Norge har vi et stort etterslep i innsamling av eldre arkivmateriale, både
papirbasert og digitalt. I tillegg vi har mange uløste oppgaver med oversikter,
kartlegging, rutiner – kort sagt arkivplan.

Tema: «Arkiv i endring»
Kontaktseminaret er en viktig møteplass for arkivledere og arkivmedarbeidere.
Her får vi får faglig påfyll innen tidsaktuelle tema. Den er en plattform for
nettverks-bygging. Her kan du diskutere problemstillinger du møter i din hverdag
med oss, foredragsholdere eller kollegaer fra andre kommuner.
Påmelding innen 14.08.2020.
Velkommen til årets kontaktseminar.

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss:

Kontaktseminar

Mail: post@ikaf.no
Tlf: 92 67 19 05
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PROGRAM
Onsdag 02.09.2020
11.00 -

Lunsj og registrering

12.00 – 12.30

Velkommen og presentasjonsrunde

12.30 – 13.00

Vi spør deg hva er situasjon og utfordringer for arkiv i din kommune?

Arkivpolitisk – hva vedrørende arkiv diskuteres på Stortinget
som påvirker din arbeidshverdag?
Stortingspolitiker Finnmark Høyre, Marianne Haukland

13.00 – 13:45

AKSON – felles kommunal pasientjournal

KS Nord-Norge, Terje Jørgensen og Bodø kommune, Terje Wistner

PAUSE
14.00 – 15.00

Kommunens digitale depot

KDRS, daglig leder Tor Eivind Johansen

Pause
15.00 – 15.30

Erfaringer vedrørende arkivarbeid
IKA Finnmark IKS

Avrunding og praktisk informasjon

Etter program blir det anledning til å besøke vårt depot.
Det vil bli satt fokus på innsyn og gjenfinning i papirbasert depot.

Sosialt samvær over middag
Kontaktseminar

19.00 - >
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PROGRAM
Torsdag 03.09.2018
09.00

Arkiv i en digital forvaltning
Konsepter og begreper
Documaster

PAUSE
Tilsyn fra Arkivverket – erfaringer fra møter med kommuner
i Nord-Norge
Documaster

Oppsummering, evaluering og avslutning

IKA Finnmark IKS

Kontaktseminar

12.00 – 13.00
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