
 

 

Skema til høringssvar – anmeldelse af forskningsdata 

Dette skema anvendes til høringssvar vedr. bekendtgørelser om anmeldelse af digitale 

forskningsdata hos statslige myndigheder 

Alle høringssvar bedes indført i nedenstående tabel i respektive felter, der kan udvides ved behov. 

Skemaet sendes til mailbox@sa.dk med emnet ”Høringssvar ang. bekendtgørelser – Indsamling og 

Bevaring”. 

 

Dokumentet bedes sendt som Worddokument. 

 

Navn på myndighed 

 

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) 

Kontaktoplysninger på 

myndighed 

diis@diis.dk 

Navn på kontaktperson Bent Hansen 

Kontaktoplysninger på 

kontaktperson 

beh@diis.dk 

 

Generelle 

spørgsmål/kommentarer 

vedrørende høringen  

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) er for få dage siden 

ifm. et eksternt møde med andre forskningsinstitutioner blevet 

opmærksom på høringen af udkast til ”Bekendtgørelse om 

anmeldelse af digitale forskningsdata hos statslige myndigheder”. 

Høringen er sendt til en lang række forskningsinstitutioner og 

andre danske myndigheder den 14. august 2017.  

 

DIIS er en selvejende institution inden for offentlig forvaltning og 

altså ikke en sektorforskningsinstitution. Da DIIS (jf. lov 554 af 

18.6.2012) udfører forskning, som i stort omfang har økonomisk 

støtte fra særligt Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet skal 

DIIS på grund af den ellers meget brede kreds af institutioner, 

som har modtaget høringen, dog ikke undlade at komme med 

nedenstående kommentarer inden udløbet af tidsfristen den 29. 

september 2017. 

 

Da der selvsagt har været særdeles begrænset tid til rådighed til 

at se på udkastet, herunder sikre koordinering af instituttets 

interne interessenter, hvor en betydelig del er på fx feltarbejde i 

svage og skrøbelige stater, vil DIIS’ bemærkningers karakter ikke 

overraskende være ganske overordnede. Instituttet vil naturligvis 
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være parat til at komme med opfølgende og mere konsoliderede 

bemærkninger til udkastet, såfremt der stilles yderligere tid til 

rådighed ift. at behandle udkastet. 

 

 

Spørgsmål/kommentarer, der 

også vedrører bekendtgørelse om 

aflevering af forskningsdata 

 

 

§ 1. Bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse gælder for 

digitale forskningsdata skabt hos 

statslige myndigheder, herunder 

universiteter, 

sektorforskningsinstitutioner m.v. 

(herefter benævnt myndigheder). 

 

 

§ 2. Ved digitale forskningsdata 

forstås data, som er skabt i 

forbindelse med forskning med 

anvendelse af videnskabelig 

metode, samt tilhørende 

dokumentation. 

 



 

 

§ 3. Myndigheder skal anmelde 

digitale forskningsdata som 

nævnt i § 2 til Rigsarkivet. 

DIIS forsker på et bredt felt af internationale emner. En 

væsentlig del af denne forskning foregår i stater, hvor de 

demokratiske standarder og rum for ytringsfrihed er meget 

anderledes end i Danmark. DIIS’ forskere har således, som en 

integreret del af deres forskningsvirksomhed, ganske ofte 

fortrolige samtaler og interviews med personer, hvor der er et 

væsentligt hensyn til at sikre en række af de pågældende 

personers anonymitet for at reducere faren for dem for 

forfølgelse etc. Det er klart, at hvis der er tale om et forsk-

ningsemne, som er følsomt eller kontroversielt i det 

pågældende land, så kan der være negative konsekvenser for 

disse personer, hvis deres udtalelser kommer ud. Det er 

derfor også klart, at en sådan beskyttelse kan være vigtig for 

disse personer i en længere årrække. Anonymisering af en 

række data er således særdeles vigtigt. Med den ekspo-

nentielt stigende mængde af forskningsdata kommer også en 

stærkt stigende evne til at lave målrettede søgninger i disse 

data. I den nationale strategi for forskningsdata-management 

for 2015-2018 ses denne problematik alene helt overordnet 

omtalt (fx side 29, afsnit 6.a: Executive summary – 

Bevillingsgiveres krav til forskningsdata management om ”at 

personhenførbare data destrueres eller anonymiseres”). 

 

Hertil kommer, at den danske og internationale 

forskningsverden på en lang række områder er en 

”konkurrenceverden”, hvor forskningsresultater og 

forskningsdata har stor betydning som ”intellectual property” 

og derfor må beskyttes.  

 

 

§ 3. stk. 2. Digitale 

forskningsdata skal anmeldes, når 

dataindsamlingen afsluttes, jf. 

dog stk. 3. 

 



 

 

§ 3. stk. 3. Datasamlinger, som 

skabes ved monitorering eller 

kontinuerlig indsamling af data, 

skal anmeldes, når indsamlingen 

påbegyndes. 

 

 

§ 4. Forskningsdata, som er skabt 

gennem eksperimenter eller 

simulationer, der kan gentages, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

 

 

§ 4. stk. 2. Forskningsdata, som 

er skabt alene ved samkøring af 

administrative registre, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

 

 

§4. stk. 3. Forskningsdata, som 

publiceres i deres helhed i 

publikationer, der er omfattet af 

Lov om pligtaflevering af 

offentliggjort materiale, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

 



 

 

§ 5. Digitale forskningsdata, der 

skabes af flere statslige 

myndigheder, skal anmeldes af 

den dataansvarlige myndighed. 

 

 

§ 5. stk. 2. I forbindelse med 

anmeldelse af digitale 

forskningsdata som nævnt i § 3, 

skal det angives, hvilken 

myndighed der har ansvaret for 

varetagelse af arkivmæssige 

hensyn, herunder en eventuel 

aflevering til Rigsarkivet. 

 

 

§ 6. Statslige myndigheder skal 

anmelde digitale forskningsdata, 

der anvendes af både statslige og 

kommunale og/eller regionale 

myndigheder, til Rigsarkivet. 

 

 

§ 6. stk. 2. Data, som er skabt i 

forbindelse med forskning, hvor 

en statslig myndighed har 

instruksbeføjelser og/eller er 

dataansvarlig myndighed, skal 

anmeldes til Rigsarkivet af den 

relevante statslige myndighed 

efter de regler, som er fastsat i 

denne bekendtgørelse. 

 

 



 

  

§ 6. stk. 3. Såfremt forskningsdata 

som nævnt i § 3 skal bevares, sker 

aflevering til Rigsarkivet. 

 

 

§ 7. Anmeldelse skal foretages 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

Ift. paragraf 7 om ”anmeldelse skal foretages efter 

Rigsarkivets anvisninger” og den efterfølgende 

overleveringsproces, skal det bemærkes, at det er særdeles 

vigtigt, at de administrative foranstaltninger, som skal 

iværksættes, herunder af de ”anmeldende parter”, skal stå 

mål med de samlede ressourcetræk, som dette nødvendiggør. 

Konsekvensen af en meget ressourcekrævende model på 

dette område vil ellers være en udhuling af forskningen, som 

skal varetages af forskningsinstitutionerne.  

 

 

§7. stk. 2. Anmeldelsen skal 

vedlægges yderligere oplysninger 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 

 

 

§ 8. Efter anmeldelsen træffer 

Rigsarkivet afgørelse om, 

hvorvidt de anmeldte data skal 

afleveres til Rigsarkivet. 

 



 

 

§ 9. Offentlige og private 

bevillingsgivere kan ved tildeling 

af midler til støtte af 

forskningsprojekter udført af 

foreninger, organisationer m.v. 

bestemme, at forskningsdata skal 

anmeldes til Rigsarkivet, når 

forskningsdata falder inden for de 

bestemmelser, som er fastsat i §§ 

3-4. 

 

 

 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i 

kraft xx. måned 2017. 

 

 


