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Utkast til handlingsplan 2015  
 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråds mål være: 

 

Norsk Arkivråd skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av fremtidens arkivarer og være et godt 

synlig kompetansenettverk innen arkivdanningsfaget. 

 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Arbeide for å styrke arkivdanningens plass og tyngde hos myndighetene og for en annen 

plassering av ansvaret for arkivdanningen hos sentrale myndigheter. 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Delta i de budsjetthøringene på Stortinget som er relevante for arkiv 

 Bygge nettverk i Stortingsmiljøet 

 Sørge for at det blir utarbeidet en informasjonspakke som kan brukes til markedsføring av 

Universal Declaration on Archives (UDA). 

 

I 2015 skal regionsutvalgene: 

 Arbeide for å gjøre Universal Declaration on Archives kjent hos kommuner i sin region 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Være til stede i fora der arkivdanningen diskuteres. Vi vil sette dagsorden når det gjelder 

arkivdanning og dokumenthåndtering gjennom å være en aktiv pådriver overfor 

beslutningstakere, myndigheter og interesse- og bransjeorganisasjoner. 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Ta egne initiativ for å aktualisere en revisjon av loven og fortsette å legge press på relevante 

arkivmyndigheter for å få arbeidet i gang. 

 Følge aktivt arbeidet med evaluering av offentleglova og arrangere faglige samlinger om 

loven. 

 Skrive brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og peke på de arkivfaglige 

konsekvensene av kommunereformen 

 Skrive brev til Difi og kommentere tilbakemeldinger som har kommet om arkiv som tidstyv 

 Ha en representant i relevante grupper knyttet til SAMDOK som bidrar med å fremme NAs 

politikk 

 Følge systematisk med på hvilke saker som blir sendt ut på høring, og svare på høringer som 

har relevans for arkiv, også når vi ikke er høringsinstans. 

 Arbeide for at arkivdanning og NA skal være synlige i sosiale medier 

 Kontakte minst to organisasjoner som ikke har et primært arkivfaglig formål og foreslå 

foredrag om arkivdanning på deres konferanser 

 Dele ut prisen Årets arkiv under seminaret «Ta styringen», 16. og 17. mars i Trondheim og 

gjøre det kjent hvorfor vinneren har fått prisen 
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I 2015 skal regionsutvalgene: 

 Arrangere medlemsmøter med faglig innhold 

 Bidra til å gjøre NAs arkivpolitiske og arkivfaglige standpunkter kjent for medlemmene i sin 

region 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Arbeide for utvikling av statistikk, tilsyn og evaluering av arkivdanningsprosessen. Spesielt 

ønsker vi å arbeide for at arkivfunksjonens bidrag i virksomheten skal synliggjøres. 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Lage minst en sjekkliste for arkivdanning, og publisere og markedsføre den. 

 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

 Utvikle samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner med 

tilgrensende fagområder. 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Ha møte om aktuelle saker med andre interesseorganisasjoner som KS’ faggruppe for arkiv; 

LLP, Fagforbundet, etc  

  Delta aktivt i arrangementskomiteen for Det syvende norske arkivmøte. 

 Invitere gjester og foredragsholdere fra andre organisasjoner (i andre land) til våre seminarer 

 Holde foredrag på minst en arkivfaglig konferanse utenfor Norge 

 Sende deltakere til internasjonale arkivfaglige konferanser 

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

Education and Training og Section for Professional Associations  

 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Følge utviklingen i arkivdanningen nøye både nasjonalt og internasjonalt, og utvikle 

medlemstilbud i tråd med dette.  

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Sørge for at en arbeidsgruppe følger med på og setter seg inn i relevant  

standardiseringsarbeid som for eksempel ISO og Noark 5 
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I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Styrke arkivdanningens plass og tyngde i universitets- og høyskolesektoren. 

 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Ha et årlig møte med Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA   

 Delta på karrieredager på HIOA 

 Ha kontakt med andre høyskoler om planer for etablering av nye arkivfaglige 

utdanningstilbud  

 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Drive opplæring og være den foretrukne leverandør i kompetanseutvikling for våre 

medlemmer. 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Budsjettere med tilstrekkelige midler for faglig utvikling for kursinstruktører for å sikre 

kompetanseheving og ny rekruttering.  

 

I 2015 skal kurs- og seminarutvalgene: 

 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 kursplan vedtatt av landsstyret 

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

tilbakemeldinger fra deltakere 

 

I 2015 skal regionsutvalgene: 

 Bistå kursutvalget med å rekruttere nye lærerkrefter fra sin region 

 Være en ressurs for medlemmene i sin region og bidra til nettverksbygging 

 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Bidra til utvikling og forskning innen arkivdanning og aktivt arbeide med utvikling av 

læremidler og læringsformer. 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Revidere kriteriene for tildeling av stipend og læremiddel for å sikre at de er i 

overensstemmelse med Norsk Arkivråds strategiplan 
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 Lage ordninger og retningslinjer for forvaltningen av Norsk Arkivråds del av midlene fra 

stiftelsen Arkivakademiet 

 

 

I 2015 skal stipend- og læremiddelkomiteen: 

 Dele ut reise- og utdanningsstipend til medlemmene 

 Innstille til utdeling av læremiddelstipend innen arkivdanning 

 

 

I følge strategiplan for 2013-2015 skal Norsk Arkivråd: 

Ha den foretrukne nettsiden for informasjon om arkivdanningsfeltet i Norge. 

 

I 2015 skal landsstyret: 

 Videreutvikle nettsidene 

 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 utvalgte artikler i tidligere utgaver av Arkivråd og gjøre indeksen tilgjengelig på 

våre nettsider 

 

I 2015 skal regionsutvalgene:  

 Bidra til nettsidene 

 

I 2015 skal redaksjonsutvalget: 

 Redigere og utgi fire nummer av Arkivråd 

 Arbeide aktivt for at Arkivråd inneholder aktuelt og oppdatert fagstoff 

 Følge opp Norsk Arkivråds twitterkonto 

 

 

I 2015 skal landsstyret også: 

 Utarbeide strategi for Norsk Arkivråd 2016-2018 som skal legges frem for 

generalforsamlingen i 2016 

 Søke og følge opp søknad om statsstøtte 

 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 skulle i utgangspunktet ha lagt 

frem en evaluering av prøveordningene på generalforsamlingen i 2015. Landsstyret ønsker å 

utsette dette til 2016, fordi man ennå ikke har godt nok erfaringsgrunnlag til å vurdere 

vedtektsendringer. 

 

I 2015 skal regionsutvalgene også: 

 Arbeide aktivt med medlemsverving 

 

 


