
 
 

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR 2014 

 

Landsstyret skal: 

 Være aktiv som høringsinstans i arkivfaglige saker, også i saker der vi ikke er høringsinstans 

 Arbeide for at arkivdanning og NA skal være synlig i media 

 Videreføre arbeidet med å bygge opp et apparat for å påvirke myndighetene på alle nivåer 

 Vedta kurs- og seminarplan 

 Dele ut midler til stipend og utvikling av læremidler 

 Fortsette med å ta initiativ til møter om aktuelle saker med arkivfaglige myndigheter og 

andre interesseorganisasjoner (KS’ faggruppe for arkiv; LLP; Fagforbundet, etc) 

 Videreutvikle kontakt med HiOA og andre institusjoner som driver med høyere utdanning 

innen arkiv med tanke på å fremme våre profesjonsinteresser. 

 Følge opp medlemskap og aktivitet i arkivorganisasjoner i andre land 

 Følge opp videreføringen av Arkivakademiet til HiOA gjennom møter med Institutt for arkiv-, 

bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA og hjelp til markedsføring av studietilbudet 

  Gjennomføre oppløsningen av stiftelsen som har drevet Arkivakademiet,  og avgjøre 

hvordan Norsk Arkivråds del av stiftelsens kapital skal forvaltes. 

 Arbeide aktivt med utviklingen av relevant standardiseringsarbeid som for eksempel ISO og 

Noark 5 

 Fortsette arbeidet med å utarbeide målekriterier og sjekklister for arkivdanning som kan 

brukes av tilsynsmyndigheter ved arkivtilsyn og til egenevaluering innen arkivdanning 

 Videreutvikle nettsider med mer arkivfaglig innhold og dialog 

 Søke og følge opp søknaden om statsstøtte overfor Kulturrådet 

 Delta på arenaer utenfor arkivsektoren og bringe inn arkivdanning som tema 

 Følge opp arbeidet med revidering av arkivloven gjennom blant annet møte med 

Kulturdepartementet 

 Følge aktivt arbeidet med evaluering av offentleglova 

 Delta aktivt i SAMDOK gjennom deltakelse i de tre ulike strategigruppene og i Arkivverkets 

«Signalprosjekt 2015» 

 Komme med innspill til regjeringens arbeid med en mer effektiv IKT-politikk i forvaltningen 

med særlig oppmerksomhet på arkivdanning 

 Fortsette arbeidet som Hefteredaksjonen (ad hoc-utvalg nedsatt av landsstyret) har igangsatt 

med å utvikle ressurssider for arkivfaglige temaer og markedsføring på arkivrad.no 

 Indeksere tidligere utgaver av Arkivråd og gjøre indeksen tilgjengelig på våre nettsider 

 Arbeide for at Stortinget, fylker og kommuner slutter seg til Universal Declaration on 

Archives (UDA) i tråd med anbefalingene fra UNESCO.  

 Dele ut prisen Årets arkiv under seminaret «I paragrafenes tegn», 18. og 19. mars i Oslo 

 Gi økonomisk støtte til to norske representanter i ICA-seksjonene Section for Archival 

Education and Training og Section for Professional Associations  

http://www.kontoret.no/public.aspx?pageID=70668


 Fortsette arbeidet med å prøve ut nye måter å organisere deler av virksomheten i NA på. 

Faggrupper skal inngå i dette.  Utprøvingen kan forgå både på sentralt, regionalt og lokalt 

nivå, men landsstyret har det endelige ansvaret. Landsstyret skal legge frem en evaluering av 

prøveordningene på generalforsamlingen i 2015, sammen med eventuelle forslag til 

endringer i vedtektene. 

 

 

Kurs- (og seminar-) utvalget skal: 

 Utvikle nye og vedlikeholde eksisterende kurs bl. a med bakgrunn i tilbakemeldinger fra 

medlemmene 

 Utrede og teste ut nye opplæringsformer (workshops, video, kollokvier etc.) 

 Arrangere lærerseminar og utvikle Norsk Arkivråds lærerstab 

 Fortsette arbeidet med kursholderveiledning for samtlige kurs 

 Rekruttere kursinstruktører til NAs kursvirksomhet ved utlysning i forskjellige kanaler 

 Arrangere faglige seminarer i samarbeid med landsstyret 

 Arrangere kurs etter vedtatt kursplan 

 Arrangere faglige seminarer etter vedtatt seminarplan bl.a. i tråd med tidligere 

tilbakemeldinger fra deltakere 

 

Regionsutvalgene skal: 

 Arrangere medlemsmøter med faglig innhold 

 Være en ressurs for medlemmene i sin region 

 Bidra til nettverksbygging i sin region 

 Arbeide aktivt med medlemsverving 

 Drive fortløpende kartlegging av sin medlemsmasse 

 Bidra til nettsidene 

 Arbeide for at arkivdanning og NA lokalt skal være synlig i media  

 Bistå kursutvalget med å rekruttere nye lærerkrefter fra sin region 

 

Redaksjonsutvalget skal: 

 Redigere og utgi fire nummer av Arkivråd 

 Sørge for at Arkivråd er dagsaktuelt, og det fremste arkivfaglige magasinet 

 Videreutvikle Arkivråds profil og innhold  

 Vurdere stoff som kan egne seg for nettsiden 

 

Stipend- og læremiddelkomiteen skal: 

 Innstille til utdeling av reise- og utdanningsstipend til medlemmene 

 Innstille til utdeling av læremiddelstipend innen arkivdanning 

 Arbeide for å gjøre ordningen med læremiddelstipend mer kjent 

 


