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1. Indledning  

Kommunerne har som myndighed pligt til at efterleve bestemmelserne i Arkivloven.  

I henhold til Arkivloven har Rigsarkivet (tidligere Statens Arkiver) og øvrige offentlige arkiver 

blandt andet til formål at sikre bevaring af arkivalier samt at stille arkivalier til rådighed for 

borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål. Som udgangspunkt er arkivalier 

informationer, som er blevet samlet og gemt i forbindelse med en myndighed eller en institutions 

virksomhed, og som ikke er publicerede. Arkivalier kan have forskellige former. Der kan være tale 

om papir, kort, tegninger, planer, fotografier, mikrofilm samt lyd- og videobånd. Men arkivalier kan 

også være oplysninger, der er lagret i digital form i it-systemer, hvilket efterhånden nok er det 

mest almindelige.  

It-systemet vil oftest være en database som eksempelvis:  

 Et fagsystem, et register eller en database  

 En elektronisk journal, som indeholder oplysninger om sager og dokumenter, men hvor 

selve dokumenterne findes på papir  

 Et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system), hvor både 

oplysninger om sager og dokumenter samt selve dokumenterne findes i digital form.  

Man kan læse yderligere om kommunernes forpligtelser i forhold til Arkivloven her på 

Rigsarkivets hjemmeside.  

KL har også en side, hvor der er samlet links med mere information om kommunernes 

forpligtelser.  

Generelt er kommunerne gode til at sikre, at de af deres it-systemer, som indeholder 

bevaringspligtige data og dokumenter ikke bliver slettet inden arkivering. Det fremgår af 

Rigsarkivets tilsyn med kommunerne fra 2015 (en pdf af afrapporteringen er tilgængelig 

her).  

Enkelte kommuner har dog oplevet, at man uheldigvis er kommet til at udelade krav i 

kontrakter om it-indkøb i forhold til systemets efterlevelse af Arkivlovens bestemmelser. En 

forglemmelse, som mange gange vil betyde en merudgift.  Det kan derfor anbefales, at man 

i sin proces i forhold til indkøb af it-systemer indarbejder en vurdering af, hvorvidt it-

systemet skal kunne opfylde de gældende regler i henhold til Arkivloven.  

KOMBIT Videncenter har udarbejdet forslag til et par bestemmelser om efterlevelse af 

Arkivloven. Forslagene, som kan læses nedenfor, kan med fordel indarbejdes i den 

kommunale kontrakt, hvor sådanne krav mangler og hvor de er nødvendige.  

Bestemmelserne er udarbejdet med udgangspunkt i KOMBITs standardbestemmelser.  

KOMBIT anbefaler, at vejledningsteksten og beskrivelsen af problemstillingen til en 

bestemmelse læses igennem, inden bestemmelsen evt. indsættes i en kontrakt. Der kan 

https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/kommunale/arkivlovgivning-kommunale
https://www.sa.dk/aflevering-arkivet/kommunale/arkivlovgivning-kommunale
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Informationshandtering/Arkivering-og-arkiver/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitalisering/Informationshandtering/Arkivering-og-arkiver/
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/06/Afrapportering-af-kommunetilsyn-2015_publicering.pdf
https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/06/Afrapportering-af-kommunetilsyn-2015_publicering.pdf
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desuden være allerede eksisterende bestemmelser eller forhold i den eksisterende 

aftaletekst, som regulerer problemstillingen på tilfredsstillende vis , og derfor overflødiggør 

anvendelse af formuleringen i bestemmelsen.  

Det er i eksemplet nedenfor forudsat, at der er to parter i aftalen: ”Kommunen” og 

”Leverandøren”, begge behørigt identificeret med navn, adresse, eventuelt CVR -nummer, 

kontaktinformation herunder kontaktperson.  

Tekst skrevet i [ ] og markeret med gult angiver, at kommunen skal tage stilling til om en 

formulering skal anvendes i den konkrete aftale eller, at der er noget, kommunen bør 

udfylde. 

2. Databeskyttelsesforordningens mulige indflydelse på Arkivloven 

Implementeringen af Databeskyttelsesforordningen, som får virkning fra den 25. maj 2018, vil 

meget vel få en indflydelse på arkivlovgivningen.  

Det forhold, at ”retten til at blive glemt” er et nøglebegreb i udformningen af forordningen, kan 

betyde en forringelse af mulighederne for, at Rigsarkivet kan modtage, bevare og stille autentiske 

data med personoplysninger til rådighed. Forordningens artikel 89 indeholder dog en række 

undtagelsesmuligheder i forhold til den registreredes muligheder for eksempelvis at kræve 

berigtigelse eller sletning af personoplysninger, såfremt der er tale om en ”behandling til 

arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til 

statistiske formål”. 

Den konkrete implementering af forordningens undtagelsesmuligheder i henhold til artikel 

89 skal afklares nærmere i arkivlovsudvalget. Læs mere her hos Rigsarkivet.  

 

  

https://www.sa.dk/wp-content/uploads/2016/12/Vidensrapport-2016.pdf
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3. Forslag til bestemmelser  

Navn på bestemmelse Krav 1: Overholdelse af Arkivloven 

Beskrivelse af problem Langt størstedelen af den dokumentation, der i dag skabes i 

det danske samfund, bliver skabt i digital form. Det gælder 

både i den offentlige og i den private sektor. Det giver særlige 

udfordringer at bevare denne dokumentation, både på kort og 

på langt sigt. Det skyldes, at digitale medier ikke er 

langtidsholdbare på samme måde som papir, og at den 

teknologi, som man skal bruge til at anvende data og digitale 

dokumenter, meget hurtigt forældes. 

Kommunerne skal varetage arkivmæssige hensyn i brugen 

af it-systemer således, at aflevering af en arkiveringsversion 

(kopi) af data fra systemerne ikke giver anledning til 

problemer. Dette indebærer, at Systemet skal kunne udlæse 

data i de formater og på det aggregeringsniveau, som er 

forudsat af Rigsarkivet/et offentligt arkiv. 

Løsningsforslag og 

vejledning 

Bestemmelsen skal sikre, at it-systemet til enhver tid 

efterlever kommunens forpligtigelse til at sende data fra 

systemet til Rigsarkivet/et offentligt arkiv (der angives i 

bestemmelsen hvilket arkiv, der skal afleveres til). 

Bestemmelsen giver leverandøren ansvaret for leveringen af 

de påkrævede data. Denne forpligtelse har naturligvis en 

omkostning. 

Konkret formulering i 

kontrakten 

Systemet skal overholde Arkivloven.  

Systemet skal kunne udlæse data i det/de format(er) og på 

det aggregeringsniveau, som er forudsat af [Rigsarkivet] i 

henhold til Arkivloven. 

Leverandøren skal på Kommunens vegne kunne levere et 

dækkende udtræk til [Rigsarkivet]. [Dataudtrækket leveres 

under Kontrakten uden yderligere vederlag.]  

Leverandøren bistår Kommunen i forbindelse med dannelsen 

og aflevering af udtræk. Leverandøren skal varetage 

kommunikationen mellem Kommunen og [Rigsarkivet] i 

forbindelse med aflevering af materiale. 
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Navn på bestemmelse Krav 2: Overholdelse af Arkivloven – dataudtræk til 

Rigsarkivet/et offentligt arkiv 

Beskrivelse af problem Det er ikke altid, at kommunen ser en fordel ved, at det er 

leverandøren, som har det fulde ansvar for, at Rigsarkivet/et 

offentligt arkiv modtager det nødvendige og pligtige 

dataudtræk.  

Kommunen kan eventuelt se en fordel ved, at ansvaret for 

bestillingen af dataudtrækket er kommunens egen.  

Ansvaret for, at dataudtrækket bliver dannet korrekt vil forsat 

være leverandørens, idet dette er et krav til systemet.  

Løsningsforslag og 

vejledning 

Man kan derfor indarbejde en bestemmelse, hvor udtrækket 

skal bestilles som en særskilt leverance (her som en service 

request). Omkostningen til denne leverance betales også 

særskilt.   

Det kan dog være en fordel, at prisen for en sådan leverance 

er aftalt ved kontraktens indgåelse. 

Hvis denne mulighed indarbejdes i kontrakten, skal krav 1 

ovenfor tilrettes og denne linje i kravet slettes: 

”Dataudtrækket leveres under Kontrakten uden yderligere 

vederlag”.  

Konkret formulering i 

kontrakten 

Dataudtræk til [Rigsarkivet] bestilles som service request i 

henhold til bilag [X], [afsnit X] og afregnes i henhold til prisen 

angivet i bilag [X], [afsnit X]. 
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Navn på bestemmelse Krav 3: Servicemål for standardudtræk til Rigsarkivet/et 

offentligt arkiv – som Service Request  

Beskrivelse af problem Hvis kommunen ønsker et servicemål på leverandørens 

dannelse og afsendelse af dataudtræk til Rigsarkivet/et 

offentligt arkiv, er det vigtigt, at det er konkret aftalt. 

Løsningsforslag og 

vejledning 

Kommunen skal være opmærksom på, at servicemålet skal 

kunne stå mål med den konkrete leverance. Et meget hårdt 

servicemål kan medføre unødige omkostninger for 

kommunen.  

Konkret formulering i 

bilag 

Servicemål: Udtrækket skal leveres til [Rigsarkivet] senest 

[XX] arbejdsdage efter bestilling. 

 


