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ARBARKS STRATEGI 2016 – 2018 
 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) er arbeiderbevegelsens eldste eksisterende 
kulturinstitusjon. Arbarks viktigste oppgave er å bevare arbeiderbevegelsens mangfoldige 
kulturarv og formidle den videre til nye generasjoner. Arbark er arbeiderbevegelsens 
kollektive hukommelse – en bro mellom fortid og framtid. Arbark er åpent for alle 
interesserte, og det skal være enkelt å bruke materiale fra Arbarks samlinger. 
 
Arbark er dessuten landets klart største private arkivinstitusjonen og et kraftsentrum i arbeidet 
med privatarkiver og den nasjonale kulturarven. Arbark samarbeider med aktører i hele 
kultursektoren og oppfyller strategiske oppgaver som ingen annen aktør kan utføre. Arbark er 
en sentral aktør når det gjelder utvikling og fornying i kultursektoren.  
 
I. FAGLIGE MÅLSETTINGER 
 
1. Basisoppgaver for arkiv, bibliotek og bildetjeneste 
Faggruppene skal videreføre arbeidet med sikring og utvikling av Arbarks samlinger i tråd 
med faglige standarder og verdier, registrere og tilrettelegge samlingene med sikte på bedre 
framfinning og formidling samt opprettholde publikumstjenesten både på lesesalen og via 
andre kontaktformer. Arbark skal: 

• utarbeide og videreutvikle gode oversikter og samlingsplaner 
• opprettholde det gode servicenivået på lesesalen 
• tilgjengeliggjøre samlingene gjennom bibliotek-, foto- og arkivfaglige systemer. 

 
2. Hovedsatsinger i perioden 
Arbark har tre faglige hovedsatsinger i strategiperioden. 
 
2.1 Elektroniske  arkiver og publikasjoner 
Kartlegging, mottak, bevaring og formidling av elektroniske arkiver og publikasjoner i vid 
forstand er den første av Arbarks faglige hovedsatsinger. Arbark skal: 

• bygge opp egen kompetanse på mottak av elektroniske arkiver  
• styrke arkivrutinene på elektronisk skapt materiale blant arkivskaperne 
• systematisk kartlegge arbeiderbevegelsens elektroniske arkiver (særlig fotoarkivene) 
• kartlegge og aktivt innhente digitale publikasjoner fra arkivskaperne 
• etablere en infrastruktur for lagring (digitalt depot) og formidling (digital lesesal) av 

elektroniske arkiver 
 

2.2 Digitalisering av analogt materiale 
Digital tilgjengeliggjøring av Arbarks samlinger er den andre faglige hovedsatsingen. 
Arbark skal: 
• digitalisere analogt materiale (fotografier, negativer, faner, plakater, papirdokumenter, 

lyd- og videomateriale) fra sine samlinger 
• gjøre samlingene tilgjengelige gjennom nasjonale og internasjonale fellesportaler. 

 
2.3 Formidling 
Den tredje faglige hovedsatsingen er at Arbark i økende grad skal nå bevegelsen, forskere og 
publikum i vid forstand med kunnskap og opplevelse. Dette innebærer at Arbark formidler 
materiale som er tilrettelagt for ulike grupper. Arbark skal: 

• videreutvikle og holde oppdatert hjemmesiden og profil på sosiale medier 
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• utgi årboka Arbeiderhistorie som fullverdig Open Access-tidsskrift på Internett og i 
papirform 

• ta imot besøk og informere i ulike eksterne fora om Arbark, arbeiderbevegelsens 
historie og beslektede emner 

• utvikle en plan for arbeidet med arbeiderbevegelsen i norsk Wikipedia 
• ta initiativ til og medvirke i å arrangere seminarer, kurs og konferanser  
• utvikle gratis, IT-baserte formidlingsopplegg i samarbeid med offentlige og private 

aktører. 
 
3. Forskning 
Historisk og samfunnsfaglig forskning og kunnskapsutvikling om arbeiderbevegelsen er et 
nødvendig faglig grunnlag for at bevegelsen skal møte kunne framtida. Arbark skal: 

• stimulere og bidra til forskning om arbeiderhistorie og arbeiderbevegelsens historie, 
både av enkeltforskere, i forskernettverk og mellom forskningsinstitusjoner. 
 

 
II. ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 
 
1. Sikre og utvikle bevaringsforholdene for samlingene 
Sikring av Arbarks samlinger er et hovedmål for virksomheten. Arbark skal: 

• bygge et klimakontrollert magasin for fotografier og negativer 
• arbeide for utvidet kapasitet i rullereolsystem  
• utvikle bedre lagringsmulighet for digitalt materiale fra arkivskaperne. 

 
2. Trygge virksomhetens økonomi 
For å kunne realisere sine målsettinger for arbeiderbevegelsen og kultursektoren må Arbark 
ha en forutsigbar og balansert økonomi og unngå reduksjon i driften. Arbark skal: 

• utvirke stabile og forutsigbare inntekter fra eierne 
• arbeide for økt statstilskudd 
• utvikle nye private inntektskilder 
• øke prosjektstøtten innenfor Arbarks arbeidsfelt 
• opprettholde tilstrekkelig med egenkapital til å kunne dekke uforutsette utgifter. 

 
3. Gode og ryddige arbeidsvilkår 
Arbark skal ha et trygt arbeidsmiljø med oversiktlige og gode arbeidsrutiner og gode 
medvirkningsmuligheter for de ansatte. Arbark skal: 

• forebygge arbeidsmiljøproblemer 
• gjennomføre jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser  
• arbeide for fortsatt lavt sykefravær 
• forenkle og forbedre arbeidsrutiner. 

 
4. Ta vare på og styrke faglig kompetanse 
Gjennom nytenkning og faglig utvikling skal Arbark være oppdatert i alle deler av sin 
virksomhet. Arbark skal: 

• fremme etter- og videreutdanning av ansatte i form av studier, kurs og konferanser 
• tilrettelegge noe forskningstid for de ansatte 
• styrke IT-arbeidet 
• overføre kompetanse ved avganger. 
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5. Samarbeid 
Et velfungerende og omfattende samarbeid, både internt mellom faggruppene og med 
eksterne partnere, er sentralt i Arbarks virksomhet. Arbark skal fremme samarbeid: 

• mellom faggruppene i form av felles prosjekter 
• med aktører i arbeiderbevegelsen og andre arkivskapere 
• med nordiske søsterarkiv og internasjonale arkivorganisasjoner  
• med lokale, regionale og nasjonale aktører i kultur- og utdanningssektoren. 

 
 


