
ARKIVFAGLIG FYLKESFORUM 2019 
Tid: 12. og 13. november 2019 

Sted: Kuben Arendal  

Bindende påmelding: 5. november  

Vi har glede av presentere programmet for årets Arkivfaglige fylkesforum. Dag 1 blir som vanlig en 

dag for arkivlederne og alle andre som jobber med dokumentasjonsforvaltning i kommunene. Nytt i 

år er at vi inviterer til et dagskurs i samme slengen, dag 2, og håper så mange som mulig har 

anledning til å delta på dette også. Kurset er også åpent for saksbehandlere og ledere for øvrig. Det 

er begrensede plasser så her er det første mann til mølla!  

Under ser dere prisene for de ulike alternativene. Vi legger opp til sosialt samvær på kvelden den 12. 

november med middag og noe lett underholdende! Tid og sted for dette kommer vi tilbake til når vi 

ser hvor mange som blir med på det. 

 

Dag 1: 350 kr. (inkludert lunsj) 

Middag på kvelden: 300 kr.  

Dag 2: 1000 kr. (inkludert lunsj) 

Begge dager u/middag 1350 kr.  

Begge dager m/middag 1500 kr.  

De som ønsker overnatting må selv bestille hotell.  

 

PROGRAM DAG 1 - Arkivfaglig fylkesforum  

10.00 Velkommen 

10.15 – 11.00 Status og erfaring fra arbeid med e-arkiv   v/Marit Gressli 

11.00 – 12.00 IKT-tjenester og arkiv   v/Tatiana Mazur og Andreas Brovig  

12.00 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 14.00 Arkivlederens dobbelthet – å være faglig korrekt eller face hverdagslivets realitet?  

Ann  Kristin Marumsrud  

14.15 – 15.30 Ønsker, behov og innspill –  

- Kurstilbudet vårt 

- Nytt oppfølgingsopplegg  

- Samhandlingsforum   

 - Opplegg på arkivfaglig fylkesforum i fremtiden 



PROGRAM DAG 2  

«Forvaltningsrett og saksbehandling» v/Kurt Bjørnnes  

Kurset varer fra 09.30 – 15.30 

 

1. Viktige prinsipper ved kommunal saksbehandling 

a. Litt om ny kommunelov 

2. Forvaltningsloven 

a. Enkeltvedtak og forskrift 

b. Habilitetsreglene 

c. Taushetsplikt 

d. Partsinnsyn 

e. Konkret vedtaksutforming 

f. Klagereglene 

g. Gjennomgang av noen endringer som er foreslått, jf. NOU 5:1019 om ny 

forvaltningslov 

3. Offentleglova 

a. Åpenhet i forvaltningen 

b. Dokumentåpenhet 

i. Hovedregler 

ii. Unntak 

iii. Saksbehandling 

Dette opplegget gjennomføres på en praktisk rettet måte. Det utarbeides et kurskompendium til 

kursdagen. 

 

 

 

 

 

 



Om innlederne: 

Marit Gressli jobber som e-arkivar ved Kuben.  

Tatiana Mazur jobber på IKT Agder og er systemansvarlig for Public 360 og leder forvaltningsgruppa  

Andreas Brovig er avdelingsleder for IT-tjenesten i Lillesand og Birkenes.  

Kurt Bjørnnes er advokat og har de senere årene holdt mange kurs for ansatte i kommunal sektor 

som jobber med dokumentasjonsforvaltning og saksbehandling.   

Ann Kristin Marumsrud har vært kommunearkivar i 20 år, bortsett fra et lite opphold på Svalbard. Nå 

jobber hun i Tinn kommune og er leder i arkivnettverket i Kongsbergregionen.  

 

Her kan du melde deg på! 


