
Invitasjon til seminar om lederskap i 
digitale arkivinstitusjoner 
 
KAI-ledermøtet og Arkivverket inviterer til lederseminar 7. og 8. mars i Ålesund om hva det 
vil si å lede en digital arkivinstitusjon. 
 
Det er behov for økt kompetanse blant ledere av arkivinstitusjoner for å treffe gode 
beslutninger om bevaring av digitalt skapt materiale. Formålet med seminaret er å bidra til 
en nødvendig forståelse blant slike ledere for hva det innebærer å bevare og 
tilgjengeliggjøre digitalt skapt materiale. Som en del av dette skal vi se på hva som er gjort, 
hva som er løst og noen av de mest sentrale utfordringene og drivkreftene framover. 
 
Seminarets målgruppe er ledere av arkivinstitusjoner. 
 
Se under for program og praktisk informasjon.  
 

Onsdag 7. mars 

Tidspunkt Tittel Ansvarlig 

10:30 – 10:45 Velkommen og avklaring av 
forventninger 

IKA Møre og Romsdal / Geir Håvard 
Ellingseter 
Arkivverket / Therese Idsøe Bentsen 

10:45 – 11:15 Hva vil det si å lede en institusjon som 
bevarer digitale arkiv? 
 

Bergen Byarkiv / Jan Tore Helle 

11:15 – 12:15 Lunsj  

12:15 – 13:00 Hvilket abstraksjonsnivå møtes ledere 
og fagpersoner på? 
 

Arkivverket / Kjetil Reithaug 

13:00 – 15:00 Sentrale begreper og standarder IKA Kongsberg og IKA Vest-Agder / 
Petter Høiaas og Tormod Engebu 

15:00 – 15:20 Pause  

15:20 – 16:30 Erfaringer fra to ledere i 
arkivinstitusjoner 

Arkivverket / Stian Norli 
IKA Rogaland / Tor Ingve Johannessen 

  



Torsdag 8. mars 

09:00 – 09:30 Korte innledninger fra ledere i 
arkivinstitusjoner 

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane / 
Arnt Ola Fidjestøl 
KDRS / Tor Eivind Johansen 
IKA Finnmark IKS  / Gunnhild S. 
Engstad 
Arkivverket / Ole Myhre-Hansen 

09:30 – 11:00 Gruppearbeid  

11:00 – 11:30 Oppsummering IKA Møre og Romsdal / Geir Håvard 
Ellingseter 
Arkivverket / Therese Idsøe Bentsen 

11:30 – 12:00 Strategisk kompetanse og veien videre Arkivverket / Lars-Jørgen Sandberg 

12:00 – 13:00 Lunsj og vel hjem  

 
Praktisk informasjon 

• Pris: 1930 kr – inkluderer overnatting og fullpensjon 

• Sted og overnatting: Scandic Parken, Ålesund 

• Dato: 07.03.-08.03.2018 

• Middag på hotellet. Gi beskjed om eventuelle allergier i påmeldingen. 

• Den enkelte deltaker bestiller hotell selv. Referansenummer for bestilling av rom er:  
619663. Benytt denne koden også dersom du har behov for tilknytningsdøgn  
(kr. 895). Alle kostnader betales til hotellet. 

• Påmeldingen er bindende. 
 
Kontakt Geir Håvard Ellingseter hos IKA Møre og Romsdal ved spørsmål (tlf. 97 15 00 11 / e-
post: Geir.havard.ellingseter@ikamr.no). 
 
Velkommen! 
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