
   

Handlingsplan 2023 
Arkivforbundet er en interessepolitisk organisasjon for arkivfeltet. Vi skal bidra til samarbeid, satsing 
og utvikling for arkiv og dokumentasjonsforvaltning, herunder kommunale arkiver, og privatarkiver. 
Arkivforbundet vil arbeide for å styrke rammevilkårene for arkivfeltet og fremme medlemmers 
interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet. Handlingsplanen skal ses i sammenheng 
med Strategiplan 2021-2023. Sammen er disse dokumentene de viktigste styringsredskapene for 
styret og generalsekretæren, og måloppnåelsen blir vurdert i årsmeldingen. I 2023 vil Arkivforbundet 
ha følgende hovedsatsingsområder.  

1. Rammevilkår  
- arbeide for at arkivsektoren får tilført økte ressurser. 
- arbeide for en økning av prosjekt- og utviklingsmidlene, herunder finansieringen av 
privatarkivarbeidet og at Arkivverkets utlysningstekst har en ordlyd som stimulerer bredden av våre 
medlemmer til å søke.  
- arbeide for at AKSESS – tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning får en stabil finansiering.  

2. Digitalisering 
- arbeide for at det blir tilført økte ressurser til forvaltning av digitalt skapte arkiv i offentlig og privat 
sektor, samt til digitalisering og publisering av analogt skapte arkiv. 
- Sikre medvirkning og dialog for å bringe hele arkivsektoren med i den digitale satsingen som er 
bevilget til digitale fellesløsninger i Arkivverket og til digitaliseringen av kulturarven i 
Nasjonalbiblioteket. 

3. Organisering av arkivsektoren  
- arbeide for at en nasjonal arkivstrategi 
- arbeide for at arkiv blir styrket og en del av planarbeidet på kommunalt og regionalt nivå 
 
4. Omdømme  
- avgi høringsuttalelser som gjelder arkivsektoren og delta aktivt i samfunnsdebatten. 
- ha jevnlig kontakt med politikere, og utfordre de politiske partiene til å mene noe om arkiv. 
- ha jevnlig kontakt med administrativt nivå i departementene.  
- samarbeide med andre i arkivsektoren og bidra til/delta på relevante arrangement. 
- følge opp våre medlemmer og trekke inn deres kompetanse i det interessepolitiske arbeidet. 
- arbeide for å øke bevisstheten om arkiv og arkivfaget. 
- følge opp våre medlemskap i ICA og IASA, ha kontakt med våre skandinaviske arkivorganisasjoner 
og delta på ulike konferanser, også utenlands der det er formålstjenlig. 


