Arbejdsplan 2017
For året 2017 har bestyrelsen valgt at lægge fokus på følgende projekter:


Arkivkonference 2017.
Projektet omkring afholdelse af en fælles arkiv konference er nu skudt i gang og
bestyrelsen vil i 2017 også bruge ressourcer på at projektet får de optimale betingelser for
at kunne lykkes. Danske Arkivdage 2017 eller ARK2017 er betegnelsen for de fælles
arkivdage, som en arbejdsgruppe på tværs af Rigsarkivet, SLA og ODA skal planlægge i
2017. Det overordnede emne er ”fremtidens arkiver – arkivernes fremtid”. En ideskitse er
godkendt i de tre organisationer, ODA, SLA og Rigsarkivet. Projektbeskrivelse, tidsplan samt
indhold for dagene er under udarbejdelse. Arkivkonferencen 2017 finder sted den 26. – 27.
september.



ODA Lovreguleret.
Samarbejdet med Rigsarkivet og KL fortsætter som en løbende proces. Der er stadig fokus
på at optimere samarbejdet og opnå størst mulig medindflydelse i beslutningsprocesserne.
Et emne som fortsat vil fylde meget i 2017 arbejdet med revisionen af bevarings – og
kassations bekendtgørelserne på det kommunale område. Et andet område, som vil have
bestyrelsens fokus er arbejdet i arkivudvalget, som har fået i opdrag at afdække, hvilke
konsekvenser digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen. I
forhold til arbejdet i arkivudvalget vil bestyrelsen fokusere meget på at inddrage
sparringsgruppens holdninger i arbejdet med arkivlovsrevisionen, så det bredere
arkivlandskab bliver repræsenteret.



ODA kulturarv.
Bestyrelsen planlægger i forlængelse af vores påbegyndte arbejde i 2015 at fortsætte
arbejdet med ODA kulturarv ved at videreudvikle et projekt om "Retro"-digitalisering af
kommunale arkivalier. En del arkiver bl.a. Aarhus, Slagelse, Silkeborg, Gentofte,
Frederikshavn og Grenaa er allerede gået i gang med "retro"-digitalisering af
offentlige/administrationsrelaterede arkivalier. ODA har derfor etableret et projekt, hvor
der både indsamles erfaringer og igangsættes en faktisk digitalisering. I slutningen af 2016

udviklede Aarhus Stadsarkiv en betaversion, der blev testet af 3 stadsarkiver og 3
lokalarkiver. Projektet bygger på EU-projektet READ/Transkribus og sigter på at stille et
online transskriberings- og korrekturlæsningsværktøj til digitalisering og tilgængeliggørelse
af kilder til rådighed for medlemsarkiverne. Værktøjet vil i første omgang primært være
rettet mod kommunalbestyrelses- og sognerådsprotokoller ('mødereferater'). Et formål
med dette projekt er at afhjælpe de stigende udfordringer for arkivernes brugere i at
kunne læse og transskribere håndskrifter. I 2017 åbnes projektet for deltagelse af alle
interesserede medlemsarkiver. Se bilag 1:


I samarbejde med SLA lancerede ODA 1. marts projektet "Giv det videre" med tilhørende
hjemmeside www.givdetvidere2017.dk. Der er tale om en landsdækkende
erindringsindsamlingskampagne, som alle medlemsarkiver opfordres til at deltage i. Fra
den 1. marts og året ud er det på hjemmesiden muligt for alle danskere at bidrage med
erindringer, historier og oplevelser, der fortæller om deres liv og levned i Danmark - og
som til sammen kan skabe indsigt i, hvordan Danmarks historie har udfoldet og udviklet sig
de seneste 100 år. "Giv det videre" er en del af "Historier om Danmark", der er et
tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet
er støttet af Nordea-fonden. Visionen er, at alle borgere i hele landet får ny viden om deres
egen og vores fælles historie i løbet af 2017 ved at se, høre eller opleve Danmarks historie.



Samarbejde med SLA.
Samarbejdet er en vedvarende aktivitet, som snart har forløbet i et par år. I 2017 vil der
blive set på yderligere områder hvor det er muligt at styrke og udvide samarbejdet med
SLA. ODA´s bestyrelse ønsker at fastlægge rammerne for de to organisationer SLA og ODA´s
fremtid. Vi forventer fortsat at afholde møder med repræsentanter fra SLA med henblik på
at diskutere muligheden for en sammenlægning af de to organisationer, under
hensyntagen til medlemsskarens forskelligheder og sammensætning. Formålet skal være
større gennemslagskraft i de nationale fora, hvor der udstikkes rammer for arkivernes
virke.

Bilag 1:
Formål: at digitalisere og tilgængeliggøre centrale kommunehistoriske kilder, primært
kommunalbestyrelses- og sognerådsprotokoller (’mødereferater’).
Et online transskriberings- og korrekturlæsningsværktøj til digitalisering af narrative kilder uden
avancerede tabelstukturer. Værktøjet indlæser billeder af arkivalier eller tekst. Indlæste filer er
oprettet med simple metadata: kommunenavn og årstal/evt. journalnummer og suppleres med
medfødte emneord. Indloggede brugere kan korrekturlæse OCR-genkendt tekst eller transskribere
håndskrevet tekst. Nye versioner gemmes.
Deltagende arkiver skal selv levere filer, dvs. de skal selv digitalisere det materiale, de ønsker
transskriberet og/eller korrekturlæst.
Teksterne stilles i første omgang til rådighed på en fælles hjemmeside, men deltagende arkiver får
et kildesæt, de selv kan formidle og registrere.
Systemet bygger på Aarhus Stadsarkivs tilsvarende system, der stilles gratis til rådighed.
Budgettet anvendes til: Udvidelse af systemet med flere klienter, udvikling af simpel tabelstruktur
til nødvendige metadata, brugermanualer og hjemmeside.

