
 

 

Arbejdsplan 2018 
 

 

For året 2018 har bestyrelsen valgt at lægge fokus på følgende projekter: 

 Årsmøde bliver 27. – 28. september i Kolding. 

 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 2018 er arbejdet med revisionen af bevarings – og kassations 

bekendtgørelserne på det kommunale område. K-udvalget vil forsat skulle arbejde med 

bevarings- og kassations bekendtgørelsen og dertil hørende vejledningsmateriale. 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. 

 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 2018.  

Mht. RETRO laves der hurtigst muligt en hjemmeside, hvor både affotograferede og 

transskriberede dokumenter kan lægges frem. På sigt skal maskingenkendte dokumenter også 

lægges frem her. Der arbejdes på et samarbejde med Aarhus Universitetet om formidling og 

forskningsmæssig anvendelse af kilderne. 

KL’s bestyrelse har udtrykt ønske om at anbefale projektet til landets kommuner som fejring af 50-

året for kommunalreformen.  

ODA afsætter 75.000k kr. til projektets videreførelse i 2018. Det forankres ved Aarhus Stadsarkiv. 

Der etableres workshops og oplæring. 

 



 ODA støtter ”Giv det videre” med 75.000 kr. i 2018 og tilkendegiver vilje til at støtte det videre 

under forudsætning af eksterne midler og fortsat bestyrelsesopbakning. SLA skal også kontaktes. 

Projektet har fået ekstra midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at løbe frem til midten af 2018. 

Styrelsen finansierer også en bog med uddrag af historierne. 

 

 Samarbejde med SLA. 

Samarbejdet er en vedvarende aktivitet, som snart har løbet i et par år. I 2018 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. 


