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Arbejdsplan 2022 
 

 

For året 2022 har bestyrelsen valgt at fokusere på følgende projekter: 

• Årsmøde i ODA den 28. til 29. marts 2022 i Aalborg 

• 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 2022, er arbejdet med revisionen af vejledningen til 

bevarings – og kassationsbekendtgørelserne på det kommunale område. K-udvalget vil 

fortsat skulle arbejde med vejledningsmateriale til bevarings- og 

kassationsbekendtgørelsen. Endvidere vil K-udvalget og den nedsatte AULA arbejdsgruppe 

arbejde på at få bevarings og kassationsbestemmelser for AULA færdig i 2022. 

I forbindelse med det arbejde der startede i 2020 omkring ”lov om ændring af arkivloven” 

vedrørende ret til indsigt i egne oplysninger, fortsættes arbejdet med at fastholde 

kulturministeren og kulturordførerne på vigtigheden af, at få igangsat en gennemgribende 

revision af arkivloven. ODA´s bestyrelse vil således arbejde på at holde interessen for en 

arkivlovsrevision i gang ved bl.a. løbende at kontakte kulturministeren og kulturordførerne. 

Vi vil aktivt debattere og synliggøre vores holdning til emnet, i relevante medies og fora. 

I forbindelse med den ret til egen acces, som lovændringen af arkivloven i 2020 gav landets 

borger, så arbejder ODA sammen med KL. og Rigsarkivet på, at danne os et overblik over 

de juridiske rammer for egen acces, og vi følger tæt hvilken arbejdsbyrde lovændringerne 

pålægger arkiverne.  

• ODA kulturarv. 

Tilgængeliggørelse af digitale kilder af den art der skabes i RETRO-projektet, peger på et 

behov for at have en strategi med et bredere, nationalt perspektiv. Hvordan kan ODA-
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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 2022.  

Med hensyn til RETRO fortsætter et samarbejde med Aarhus Universitetet om formidling 

og forskningsmæssig anvendelse af kilderne. Yderligere vil et naturligt næste skridt være at 

undersøge mulighederne for at etablere et samarbejde med Rigsarkivet, efter vi i 2021 har 

fået positive svar på de indsendte fondsansøgninger. På længere sigt skal der også tænkes i 

organisationsmodeller. I 2022 vil projektet have flg. satsningsområder:  

1. Større deltagelse fra medlemsarkiverne i projektet. 

2. Der arbejdes videre med at udvikle tekstgenkendelsesmodeller med størst fokus på de 

mest gængse håndskriftstyper fra 1870-1940 og gotisk håndskrift fra overgangen fra 

1700- til 1800-tallet. Der arbejdes videre med at dele modellerne med andre 

institutioner, og der skal opstilles modeller for, hvordan erfaringerne og servicen kan 

udbredes til ODA’s medlemmer. Medlemmerne inviteres som altid til at publicere 

digitaliserede sogneråds- og byrådsprotokoller på platformen. 

ODA bevilger 60.000 kr. (2022 til 2024) som tilskud til projektet som et eksempel på en 

fælles løsning og fælles kommunikation af 50-året for 1970. 

• Samarbejde med SLA. 

Samarbejdet er en vedvarende aktivitet, som snart har løbet i nogle år. I 2021 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. 


