
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEN DIGITALE 
KOMMUNEN 
 
 
 

Folloarkivet – Et 
interkommunalt arkiv i 
Follo 

 

Deltakerkommuner: 
 Oppegård kommune 

(vertskommune) 
 Frogn kommune 

Folloarkivets konferanse  
24. november 2015  



 

 

 INVITASJON 
 
 

 

Folloarkivet har gleden av å invitere til årets arkivkonferanse!  

Dagens tema er den digitale kommunen. Kommunene står overfor store 
endringer i forvaltningen. Tjenestene skal bli digitale, mer effektive og 
selvbetjente samtidig som arbeidet skal dokumenteres og stadig flere 
etterprøver saksbehandlingen. I tillegg er den største nasjonale 
kommunereformen siden 1960-tallet i gang. Vi ser nærmere på hvilken 
betydning dette har for oss. 

Lars-Jørgen Sandberg er statsarkivar for Oslo, Akershus og Østfold. Han vil fortelle om 
hvilke konsekvenser en kommunereform har på arkivene i kommunal sektor i tillegg til å 
presentere Statsarkivet i Oslo.  

Thomas Sødring vil trekke frem arkivets rolle i en kommunal tjenesteorientert arkitektur, 
og se på hvordan vi kan sikre personvern og inkludere informasjon for hele kommunen.  

Martin Bould viser oss hvordan vi kan nyttiggjøre oss ulike ISO-standarder i et kommunalt 
helhetsperspektiv. 

Velkommen! 

Kommunestyresalen i Oppegård rådhus, tirsdag 24. november kl. 09:00 – 13:00 
Påmelding innen 4. november  
Skjema finner du her. 
 

Vennlig hilsen 

Iselin B. Nerland 
leder 

Folloarkivet  
Besøksadresse: Strandliveien 1, KOLBOTN | Postadresse: Postboks 510, 1411 KOLBOTN  
e-post: postmottak@folloarkivet.no | Tlf: 66815024/66815050 | mob. 93267212 
www.folloarkivet.no | Folloarkivet er også på facebook  
 
 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/10bv9J3_DyLTf2hVAldCeAut9DsPR-RkkXKrdqKyycQc/viewform
mailto:postmottak@folloarkivet.no
http://www.folloarkivet.no/
https://www.facebook.com/folloarkivet


 

 

PRESENTASJON AV 
FOREDRAGSHOLDERNE 

 
Lars-Jørgen Sandberg, Statsarkivet i Oslo 
Lars-Jørgen Sandberg ble ansatt som statsarkivar i Oslo i 2014. Han kom 
fra stillingen som underdirektør ved Riksarkivets Seksjon for bevaring og 
kassasjon, og har jobbet i en årrekke ved Riksarkivet. Han har tidligere 
vært ansatt ved Statsarkivet i Trondheim og har jobbet som arkivkonsulent 
i privat sektor. 

 

Thomas Sødring, Høgskolen i Oslo og Akershus 
Thomas Sødring er førsteamanuensis i Arkiv ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus. Han underviser i de digitale emnene innenfor arkiv og har et 
FoU-fokus på praktiske friprog-løsninger for danning og bevaring. 

 

 

Martin Bould, Evry 
Martin Bould har arbeidet med arkiv- og dokumentasjonsforvaltning siden 
1990, de siste 17 årene med elektronisk arkiv (records management) og 
langtidsbevaring som sitt arbeidsfelt. Han har tidligere jobbet i Riksarkivet, 
Ergogroup og Ciber Norge. Nå er han sjefskonsulent og fagansvarlig for 
arkiv hos Evry. Martin har siden 2004 undervist fast i elektronisk arkiv- på 
universitets- og høgskolenivå, de siste 10 årene som medansvarlig for et 
årsstudium i elektronisk arkiv ved Universitetet i Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAM 
 
 

 

Folloarkivets konferanse 2015:       Den digitale kommunen 
 
 
 

kl. 09:00 – 09:25 Registrering  
Kaffe, te og frukt  

kl. 09:25 – 09:30 Velkommen Iselin B. Nerland 
Folloarkivet 

kl. 09:30 – 10:10 
 

Kommunereformen og annen 
informasjon fra Statsarkivet 
 
 

Lars-Jørgen Sandberg 
SAO  

kl. 10:15 – 11:00 Arkivet som premissleverandør for 
interoperabilitet Thomas Sødring 

HiOA 

kl. 11:00 – 11:45 Lunsj 
  

kl. 11:45 – 12:30 
 

Hvordan kan ISO-standarder for arkiv 
forbedre arkivfunksjonen? Martin Bould 

Evry 

kl. 12:30 – 13:00 Åpen diskusjon  
 

kl. 13:00 -Slutt-  
 

  
 

  
 

 


