Arbejdsplan 2019
For året 2019 har bestyrelsen valgt at lægge fokus på følgende projekter:


Årsmøde bliver 26 – 27 september på Frederiksberg Rådhus.



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 i 2019 er arbejdet med revisionen af vejledningen til
bevarings – og kassationsbekendtgørelserne på det kommunale område. K-udvalget vil
forsat skulle arbejde med vejledningsmateriale til bevarings- og
kassationsbekendtgørelsen. I forhold til det arbejde, som i starten af 2018 er afsluttet i
arkivudvalget vil bestyrelsen fortsat have fokus på, hvad resultatet og anbefaling af den
rapport, som arkivudvalget afgiver til kulturministeren, vil få af betydning for en
arkivlovsrevision. Dog er en egentlig arkivlovsrevision udsat til efter næste folketingsvalg.



ODA kulturarv.
Tilgængeliggørelse af digitale kilder af den art, der skabes i RETRO-projektet, peger på et behov for
at lægge en strategi med et bredere, nationalt perspektiv. Hvordan kan ODA-arkiverne samarbejde
om en sådan tilgængeliggørelse? og hvordan skal snitfladerne være til andre platforme og de
enkelte arkivers egne produkter? Dette vil ODA diskutere i 2019.
Mht. RETRO arbejdes der på et samarbejde med Aarhus Universitetet om formidling og
forskningsmæssig anvendelse af kilderne. Yderligere vil et naturligt næste skridt være, at søge
samarbejde med Rigsarkivet, når vi har modtaget svar på de indsendte fondsansøgninger. På
længere sigt skal der også tænkes i organisationsmodeller.
KL’s bestyrelse har udtrykt ønske om at anbefale projektet til landets kommuner som fejring af 50året for kommunalreformen.
ODA bevilger 75.000 kr. (for 2019) og 60.000 kr. (2020) som tilskud til projektet som et eksempel på
en fælles løsning og fælles kommunikation af 50-året for 1970.

ODA støtter ”Giv det videre” med 3000 kr. i 2019 og tilkendegiver vilje til at opretholde
hjemmesiden videre, men der er ikke ambitioner om at udvikle eller servicere projektet yderligere.



Samarbejde med SLA.
Samarbejdet er en vedvarende aktivitet, som snart har løbet i et par år. I 2019 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.



Strategi – og visioner for ODA
Bestyrelsen fortsætter opgaven med at udarbejde et strategi – visionspapir for ODA, som
er påbegyndt i efteråret 2018. Arbejdet blev begyndt på Årsmødet i 2018, som
gruppedrøftelser under Temaerne: ”Fælles services”, ”Omverdensanalyse”, ”ODAorganisation”, ”Samarbejdende arkivorganisationer”, ”Arkivlov og fællesstandarder”.
Bestyrelsen har arbejdet videre med strategi – visionspapiret på et bestyrelsesseminar og
vil på generalforsamlingen 2019 kort præsentere de påbegyndte arbejder. Arbejdet vil
skulle færdiggøres til generalforsamlingen i 2020.

