
   
Sak 6. Handlingsplan 2017 

Arkivforbundet skal være en aktiv og profesjonell organisasjon i arkivsektoren, og skal jobbe for å 
synliggjøre og styrke arkivenes plass i samfunnet. I 2017 vil Arkivforbundet fokusere på disse 
områdene:    
  
Rammevilkår  

- Arbeide for et «arkivløft» i offentlig sektor  
 økning i prosjekt- og utviklingsmidler 
 bedre finansiering av privatarkivarbeidet 
 bidra til at Arkivverket har nødvendig finansiering for å løse oppgaver på vegne av 

arkivsektoren 
- Arbeide for økt fokus på bevaring av digitalt skapte privatarkiver 
- Arbeide for å synliggjøre utfordringene for lydarkiv 
- Arbeide for at sektoren får en best mulig revidert arkivlov 
- Arbeide for en ny selvstendig arkivutredning 

 
Fellesskap og nettverk 

- Være en aktiv og synlig partner i SAMDOK 
- Ha jevnlig kontakt med stiftelsen Asta om programvareutvikling 
- Ha jevnlig kontakt med Arkivverket 
- Vedlikeholde kontakten med skandinaviske arkivorganisasjoner  
- Samarbeide med andre aktuelle aktører i arkivsektoren  
- Delta på KAI-konferansen 2017  
- Delta på Museumsmøtet 2017  
- Delta på Kulturvernkonferansen 2017 
- Vurdere deltakelse på ICA sin årlige konferanse (Mexico) i 2017 
- Delta på relevante lydarkivkonferanser i 2017 

 
Synliggjøring  

- Bruke sosiale medier aktivt for å synliggjøre arkivsektoren 
- Gjennom kronikker, artikler, leserinnlegg, pressemeldinger og konferansedeltakelse sette 

fokus på samfunnets arkivutfordringer 
- Arrangere privatarkivkonferansen 2017 
- Delta på Arendalsuka i samarbeid med andre aktører i arkivsektoren 
- Fortelle de gode historiene fra arkivsektoren 
- Norges dokumentarv skal aktivt brukes i arbeidet med synliggjøring av lokale arkiver 

 
Organisasjonsutvikling 

- Etablere nytt sekretariat i Oslo 
- Klargjøre rollefordeling mellom styret og generalsekretær 
- Øke antall medlemmer 

 
Arkivpolitikk 

- Utfordre alle politiske partier ifht viktigheten av å ha en arkivpolitikk 
- Ha jevn og god kontakt med sentrale politiske miljøer 
- Etablere kontakt med administrativt ledelsesnivå i Kulturdepartementet 
- Gjennomføre ett møte med komitéleder for familie- og kulturkomiteen 
- Være en aktiv deltaker i innspillsprosesser knyttet til statsbudsjettet 
- Bidra til å arrangere en arkivpolitisk debatt under Arendalsuka 

 


