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Ny strategi i RA – hvordan gik vi 4l det…
•
•
•

01-02-2019

Enkel, kort, præcis og til at forklare – både
internt og eksternt
”Til at arbejde med” – skal sætte retning og
være udtryk for reel prioritering
Ikke for mange begreber og elementer – lav
kompleksitet
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Strategiens opbygning/struktur
1. Hvem og hvad er Rigsarkivet, og hvad er vi sat i verden for
2. Hvad er det for en omverden og en samfundsudvikling vi
skal være en del af
3. Givet 1. og 2. – hvad er vores strategiske mål så?
4. For hvert af de strategiske mål – hvad skal vi så særligt
fokusere på i strategiperioden?
5. Vi er landet på 3 mål og 6 indsatsområder, som kort
foldes ud i tekst
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Strategiske mål
Vi sikrer
dokumentationen af
det danske samfund
for både nutiden og
fremtiden

Vi sætter data i spil,
så de skaber mere
værdi for flere

Vi bidrager 8l
eﬀek8visering af den
oﬀentlige sektor

Vi skal sikre dokumentationen af
hele det danske samfund

Det skal være let for alle at ﬁnde
og bruge vores data

Vi skal være en integreret del af
den offentlige digitale
infrastruktur og arkiv for hele den
offentlige sektor

Vi skal bevare data sikkert, så de
kan findes og bruges

Vi skal udstille og anvende vores
data på nye måder

Det skal være let for offentlige
myndigheder at aflevere og tilgå
data

Indsatsområder

16/09/2019
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16/09/2019
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16/09/2019
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Sammenhængende styring –til levering på
indholdet
Brief / Why
(strategier – omstilling)

Back-brief / What
(handlinger – konkret
udmøntning)

Regeringen – KUM

Regeringsgrundlag

Finanslov § 31

Departementet – RA

Rammeaftale – dep.’s
forventninger til RA
2019-22

Bilag til rammeaftale –
konkrete mål/opgaver

Direktion – områdechef

RA strategi 2025 og
årligt strategisk brief

Prioriterede opgaver

Områdechef – området

Områdernes strategiske
prioriteringer

”Arbejdsprogram” for hele
området

Side 7

Fra strategi til konkrete opgaver
1.
2.
3.
4.

Rammeaftale (KUM/DEP)
Strategi 2025 (RA)
Strategisk brief (Direktionen)
Områdebrief (Områderne)

Dep’s ramme
RA’s ramme
Årlig fokusering
årlig
”områdestrategi”

5. Rammeaftale (bilag) (DEP–DIR)
6. Prioriterede opgaver (DIR– områdeleder)
7. ”Årsplan” (Områdeleder – området)

RA
Område
Medarbejder
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Årshjul 2019/2020
Strategi
Budget
Kompetencer

DIR-seminar
Ledelsesmøde 14/11
Ledelsesmøde 28/10

Ledelsesmøde 10/10

Ledelsen
drøfter
prioriterede
opgaver
(bruttoliste)

Ledelsesseminar
26-27/11

Ledelse
s
møde -

RAs prioriterede
opgaver og
rammeaftale 2020

”Årsplaner”
og initiativer
Budgetrammer
til FFL fastlægges

Grundbudget for
næste år (DIR-DEP)
Periodiserede
budgetter
(Områder-DIR)

Forbrugsoversigt (F1)

Grundbudget udmeldes
(DIR-Områder)
Ledelsen drøKer budgetprioriteringer
F10
Forslag til
budget
(Områder-DIR)
BR3
UOIII

F9

Betagrundbudget Områderne opgør
for næste år (DIR- kompetencebehov
F8
DEP)
Budget for resten
Forslag til
af året godkendes
”Årsplan” for (DIR)
områderne
Ledelsen drøfter behov
og prioriteringer som
Ledelsesinput til betagrundbudget
møde 5/9
for næste år

Ledelsesmøde 29/9

Ledelses
-møde
22/8

Forslag 0l FFL
(DIR-DEP)

Ledelsen drøfter
strategiske
prioriteringer til
årets lønforhandlinger

2019/
2020

Ledelsesmøde 7/3

F2

F3
Budgetrevision
(BR1)
DIR drøfter
kompetencebehov

Udgiftsopfølgning
(UOI)

Ledelsen
drøKer
kompetencebehov

BR2 F7
UOII

F4

Forslag til
områdebrief

F5

DIR drøfter
områdebrief

F6

Ledelsen drøfter
områdebrief
Ledelsesmøde
18/6

Strategisk
brief

Ledelsesmøde 7/5

DIR-seminar 9/5

LedelsesLedelses- møde 28/5
seminar
4/6

Ledelsesmøde 3/4

