
INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR BUSKERUD, VESTFOLD 
OG TELEMARK IKS

KONG SBERG

LITT OM DET FAGLIGE PROGRAMMET:

PROGRAM:

24. oktober 2017
11:00 – 12:00  Lunsj
12:00 – 12:05 Velkommen
12:05 – 12:30  Preservering – muggsanering, skadedyr  
  og konservering
  v/ Anette Espelid, IKA Kongsberg
12:30 – 16:00 Muggsopp og skjeggkre – kjente og   
  ukjente utfordringer
  v/ Johan Mattsson, Mycoteam
16:00 – 17:00 Digitalisering av arkiver dannet på papir –  
  en presentasjon av IKA Kongsbergs nye  
  tjeneste 
  v/ Sindre Vik, IKA Kongsberg

19:00  Middag, sosialt samvær og    
  IKA-Quiz på Quality Hotel Grand 

25. oktober 2017
09:00 – 10:00  Nye personvernregler – endringer og  
  konsekvenser for kommunene 
  v/ Knut B. Kaspersen, Datatilsynet
10:00 – 11:30 Elektroniske arkiver fra A til Å
   v/ Petter B. Høiaas, IKA Kongsberg
11:30 – 12:30 Lunsj
12:30 – 14:00 Elektroniske arkiver fra A til Å
   v/ Petter B. Høiaas, IKA Kongsberg
14:00 – 15:00 Planlegging av deponeringer til 
  Archon 2 
  v/ June Wahl og Vibeke Hammerhaug,  
  IKA Kongsberg
 

Bindende påmelding per e-post innen 20. september 2017 til: 
postmottak@ikakongsberg.no

Pris per deltaker:
2 dager m/overnatting    kr 3200,-
2 dager u/overnatting   kr 1200,-
2 dager u/overnatting med middag kr 1700,-

Seminaret arrangeres på Archon, Frogs vei 48.
Overnatting og middag er på Quality Hotel Grand, 
Chr. Augustgt. 2, Kongsberg.

Kontaktperson: Torleif tlf 32 76 40 20

Til årets arkivlederseminar har vi satt sammen et faglig 
program som strekker seg fra de helt konkrete og 
håndgripelige problemstillinger til det mer diffuse og 
teoretiske. Fellesnevneren er sikkerhet i – og for arkivene.

IKA Kongsberg får relativt ofte melding fra kommuner som 
har oppdaget muggsopp eller skadedyr i arkivene. Den første 
dagen av arkivlederseminaret er i stor grad viet dette temaet. 
Anette Espelid, som er rådgiver med ansvar for preservering 
ved IKA Kongsberg, vil gi en presentasjon av IKAs tjenester 
på området.

Deretter overtar biolog og fagsjef ved Mycoteam, Johan 
Mattsson. Mattsson vil gi oss en innføring i årsaker, 
problemer og tiltak knyttet til de vanligste skadegjørerne i 
arkivlokalet.

Det siste året har IKA Kongsberg bygget opp en ny tjeneste 
for eierne – digitalisering av arkivmateriale dannet på papir. 
Ansvarlig rådgiver for tjenesten, Sindre Vik, avslutter dag en 
med en presentasjon av denne tjenesten.

På dag to av arkivlederseminaret skifter vi fokus til de mer 
tradisjonelle problemstillingene knyttet til arkiv. I 2018 trer 
nye personvernregler i kraft. Fagdirektør Knut B. Kaspersen 
fra Datatilsynet kommer til Archon for å fortelle oss om hvilke 
endringer som gjøres og hva slags konsekvenser dette 
medfører for kommunene.

Problemstillingene rundt danning og bevaring av elektroniske 
arkiver er mange, komplekse og svært utfordrende. Rådgiver 
Petter B. Høiaas fra IKA Kongsberg får disponere den største 
delen av dag to for å redegjøre for disse problemstillingene. 

Byggingen av Archon 2 er i full gang, og IKA Kongsberg 
vil ta det nye bygget i bruk i april 2018. Dette betyr en 
ny runde med fokus på deponering av arkivmateriale fra 
eierkommunene. Vi avslutter arkivlederseminaret 2017 med 
informasjon om hvordan vi planlegger at dette arbeidet skal 
gjennomføres på best mulig måte for både kommunene og 
IKA Kongsberg.

 

IKA Kongsberg inviterer til 
arkivlederseminar 
24. og 25. oktober på Archon 2017
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