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Høringssvar vedr. bekendtgørelse om anmeldelse af forskningsdata til 

Rigsarkivet og ændring af bekendtgørelse om aflevering af arkive-

ringsversioner 

 
Danmarks Statistik takker for muligheden for at komme med høringssvar på ud-
kastet til bekendtgørelsen. Danmarks Statistik har nedenstående kommentarer til 
udkastet. 
 
Danmarks Statistiks høringssvar er baseret på den forståelse, at bekendtgørelsen 
alene vil finde anvendelse på projekter, hvor surveydata kobles sammen med re-
gisterdata. Derimod vil bekendtgørelsen ikke finde anvendelse, hvor der alene 
sker kobling af registerdata. 
 
Danmarks Statistik finder det vigtigt, at oplysninger og data sikres for fremtiden. 
 
Via Danmarks Statistiks Forskningsservice (DSF) kan forskere opnå adgang til 
omfattende registersamlinger. Når forskere benytter DSF så er det forskerne der 
er dataansvarlige for data, mens Danmarks Statistik er databehandler. Dog opbe-
vares data på servere i Danmarks Statistik, og forskerne har ikke mulighed for at 
hjemtage data eller videresende data til tredjepart. Dermed vil det ikke være mu-
ligt for forskerne at videresende data til Rigsarkivet. Skal data fra DSF videresen-
des til Rigsarkivet, så vil der skulle oprettes en løsning, hvor forskerne kan videre-
sende data direkte fra DSF til Rigsarkivet. En sådan løsning vil kræve at der inve-
steres ressourcer i arbejdet med at opbygge en løsning. Danmarks Statistik står 
selvfølgelig gerne til rådighed for at diskutere juridiske, teknologiske og rent prak-
tiske detaljer i en sådan løsning. 
 
Danmarks Statistik finder det vigtigt, at bekendtgørelsen ikke forringer forskeres 
mulighed og incitament for at bedrive forskning. Det er derfor af stor betydning, 
at bekendtgørelsen ikke medfører, at forskernes data bliver tilgængeligt på en 
måde eller tidspunkt der kan forringe den danske forskning. Yderligere bør det 
vurderes, hvorvidt der kan være forhold omkring kvalitative data, der gør, at sær-
lige forhold skal tages ift. denne type data.  
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