
Invitasjon til brukerdager
Vi ønsker å samle våre kunder til brukerdager. Dagene
er fullstappet med faglig innhold. Målet er at dere
skal utveksle erfaringer og forhåpentligvis bli inspirert
av hverandre og oss😊

Vi håper du ønsker å delta.

Når: 24.- 25. April

Hvor: Lily Country Club på Kløfta

Pris: 5600,- per person inklusive lunsj, 1 overnatting og 

festmiddag på kvelden. (Inngang SPA inkludert)



Tid Tema

10:00–10:30 Velkommen

Ved Anders Johnsen, CEO Documaster

10:30 - 11:00 Jo flere kokker
Tolletatens prosjekt i Arkivverket og Digdirs regulatoriske sandkasse kan ha åpnet
noen dører for å forene disiplinene som mener noe om informasjon som oppstår i en
virksomhet. Vi går gjennom resultatene fra sandkasseprosjektet og utforsker
mulighetene det gir, og ikke minst: Hvorfor er det viktig at premissgiverne forenes?
Ved Filip Hansen, informasjonsarkitekt hos Tolletaten

11:00 – 11.10 PAUSE

11.10 – 12.00 Nyheter og veien videre ved produkteier Tom Erik Falkevik og Christian Lundvang

12:00 –13:00 LUNSJ

Agenda – Dag 1  24. April

Tid Spor 1 Kommune Spor 2 Stat

13:00- 13.30 IKT Nordhordland

IKTNH-samarbeidet med 11 kommuner har som mål
å etablere en felles systemarkitektur for alle 
medlemskommunene der alle komponenter og
fagsystem har klart definerte funksjoner og
oppgaver uten funksjonell overlapp. Documaster ble
valgt som system for frittstående arkiv som i 2022 
og innføres i år og skal støtte opp om dette målbilde

NKOM

Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet

“ Frittstående arkivkjerne gir
rom for 
digitaltranformasjon”

13.30-14.00 Værnesregionen 
Kontroll på det elektroniske arkivet?
Værnesregionen har tatt et bevist valg på
arkivstrukturen for elektroniske arkiver og samler nå
alle i en.
Nina Fossbakken fra Stjørdal kommune vil fortelle
om hvorfor, deres reise dit og status på arbeidet.

Kartverket
Skille sak og arkiv -

Overgangen fra
sak/arkivsystem til
Arkivkjerne

14.00 -14.15 PAUSE

Parallellseminar

14.15 – 15.00
Felles erfaringsdeling
Ulike bord med forskjellige problemstillinger

15.00 – 15.30 SPØR EKSPERTEN LIVE 

18.00
19.00

Aperitif
Middag



Agenda Dag 2 - 25. April

Tid Tema

09:30–10:30 UH sak har anskaffet felles system for saksbehandling og 
dolumentasjonsforvaltning. ( Fortsettelse av foredrag sist brukerdager) Nå er 
løsningen klar – hør erfaringer og se løsninger
Anja Jergel Vestvold Sopra Steria, Erik Andaas, Documaster

10:30 – 11.00 Friminutt J Besøk våre partnere på stand 

11.00 – 11.30 Hva er helhetlig dokumentasjonsforvaltning? 
Våre refleksjoner om hvordan en offentlig virksomhet kan lage en helhetlig 
dokumentasjonsforvaltningsstrategi.
Med helhetlig dokumentasjonsforvaltning mener vi en strategi som hensyntar både 
bevaring og bruk av dokumentasjon.
Og at det ivaretas for både systemer som lever i den gamle verden og i den nye.
Ved Espen Nergaard, Documaster

11.30– 12.00 Den sorte boksen
Hva skjer med arkivet i perioden mellom uttrekk og deponering? Og hvor lang er 
den? Hvem har kontroll og ansvar for arkivet i denne perioden – og hvordan er det 
sikret? Og hvem har egentlig tilgang til det?
Det er mange deler av den digitale arkivforvaltningen som er nært sagt uutforsket. 
Arkivets limbo – etter avslutning, på vei til migrering, bevaring eller begge deler er 
en av disse uregulerte prosessene i arkivets liv. Som del av en helhetlig 
arkivforvaltning vil denne perioden i arkivets liv være svært viktig for arkivets 
håndtering, og det kan være greit å ha kontroll på hva, hvor, hvem og hvordan det 
blir behandlet.
Arkivfaglig rådgiver Petter Høiaas problematiserer perioden som så ofte dessverre 
bare omtales som en sort boks, og åpner for å se om katten er levende eller ikke…

12:00 –13:00 LUNSJ

13.00 – 14.00 "Journalføring - Hvordan gjøre det enkle komplisert?" Rydding i tankekartene 
omkring journal, offentlig journal, arkivverdighet og publisering.
Ved Jean-Philippe Caquet

14.00 – 14.30 Documaster

14.30 – 14.40 PAUSE

14.40 – 15.00 Generalforsamling Documaster Brukerforening

15.00 Slutt


