
 

 

Skema til høringssvar – arkiveringsversioner 

Dette skema anvendes til høringssvar vedr. bekendtgørelse om arkiveringsversioner 

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. 
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32460544 
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Kontaktoplysninger på 

kontaktperson 

 

32460544 
pdm.hb.bk@taarnby.dk 

 

Generelle 

spørgsmål/kommentarer 

vedrørende høringen  

 

 

Spørgsmål/kommentarer, der 
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Høringssvar om udkastet til bekendtgørelse om arkiveringsversioner 

 

Angiv paragraf 

 
Angiv kommentarer/spørgsmål 

§2 Det er en vigtig præcisering, at lyd og video skal arkiveres som 
AV, hvis dette fortsat gælder. 
 
Analoge medier skal ifølge RA digitaliseres før aflevering. Ikke 
mange vil opfatte en sådan digitaliseret film som blot ”data” på 
linje med et fagsystem el. lign. 
 
Bestemmelsen om at analoge medier skal digitaliseres og 
opbevares som AV efterleves næppe mange steder – det er 
en (formentlig utilsigtet) meget dyr bestemmelse, RA har lavet: 
mange kommuner og kommunale institutioner har lavet film- 
og videomateriale, der iht. bek. 1000/995 er bevaringsværdigt. 
 
Ud fra formuleringen her synes RA at ville lade bestemmelsen 
udgå; det ville formentligt hilses velkomment, hvis man 
indskrænkede (og præciserede) bestemmelsen om lyd/video til 
kun at omfatte allerede digitalt materiale, der allerede indgår 
som del af sagsbehandling. 
 
Analogt materiale skal så fortsat bevares, men ikke partout 
som AV. 
 

§6 Meget positivt.  
 
Det bør præciseres i vejledningen, hvad der menes med 
”udbedres” – de fleste fejllister vil ende med en vis kassation af 
dokumenter, dette er indeholdt i formuleringen som foreslået, 
idet der blot skal træffes aftale med det modtagende arkiv. 

3.A.3.b. Meget positivt. Der henvises til cirkulære 9290, der kun gælder 
for staten og domstolene. 
 
Men forslaget i bekendtgørelsen vil ikke udelukke kommunale 
§7-arkiver i at foretage den fornødne kontrol, og dermed at 
lave AVer med kun afsluttede sager. 
 
 



 

5.E Der savnes en begrundelse for restriktionerne på formaterne. 

documentPeriodStart 
documentPeriodEnd 
 
”Indsættes med henblik på 
registrering af systemer med 
dokumenter, som eksempelvis har 
været anvendt som e-journal i en 
periode, før der begynder at blive 
lagret digitale dokumenter i 
systemet” 

 

Er dette en relevant/interessant information og hvis ja, 
genereres den så ikke automatisk af datoen for det første 
dokument, der findes i systemet? 
 
Hvis man mener, det er relevant, skulle forekomsten så ikke 
være 0-m, idet man kan ophøre med at bruge dokumenter i 
visse perioder, og så genoptage det (flere gange)? 
 

systemPurpose 
 
Beskrivelsen ændres fra ”Beskrivelse 
af formålet med at oprette og drive 
itsystemet” til ”Beskrivelse af 
formålet med at indsamle data” 
 
Generalisering for at tilpasse til data 
fra andre kilder end forvaltningens 
it-systemer 
 

Det er ikke passende for sagsbehandlersystemer at omtale 
dem som om de ”indsamler data”.  
 
Vi har netop et formål, vi bruger data til sagsbehandling og er 
ikke som sådan interesseret i at indsamle data. 
 
At ”indsamle data” betyder at gå og lede aktivt efter data, som 
vi indfanger og lagrer. Det gør kommunerne ikke – vi modtager 
data i form af henvendelser fra borgere, vi behandler data ifm. 
sagsbehandling og vi producerer data ifm. svar og afgørelser.  
 
Vi indsamler ikke bare og det vil være vildledende ift. 
beskrivelsen at benævne det som foreslået. 

regionNum 
komNum 
cprNum 
cvrNum 
matrikNum 
bbrNum 
whoSygKod 
 

Disse ændringer nævnes ikke, men faktisk ændres 
bekendtgørelsen til at skifte formål med en række oplysninger 
– før oplyste om man om IT-systemet indeholdt systematiske 
CPR, CVR, matrikel, WHO-koder osv. 
 
Nu skal man oplyse om AVen indeholder dem. 
 
Det er en udmærket ændring, men det skulle måske lige 
nævnes. Det er jo immervæk en forskel i formål, så nogle AVer 
vil allerede være lavet med udgangspunkt i at det handler om 
IT-systemet.  
 
Informationen i dem kan derfor være forkert under de nye 
regler. 



 

documentsDisposal 
 
Nyt element: Angivelse af, om der er 
foretaget systematisk kassation af 
dokumenter inden produktion af 
arkiveringsversion 
 
Tilføjes således at der kan ske en 
struktureret angivelse af, om der er 
foretaget kassation af dokumenter i 
et givent system 
 
 
 

Det ville vel være ulovligt at kassere dokumenter inden 
produktion af AV. Der skulle måske stå ”i forbindelse med 
produktion”. 
 
Det er svært at finde en formulering der dækker det forhold, at 
man kan kassere dokumenter i AVen uden at de nødvendigvis 
slettes/er blevet slettet endnu i driftsystemet. 
 
At omtale kassation af dokumenter på den foreslåede måde 
giver det indtryk, at man sletter i driften.  
 
 
Obligatorisk er sat til ”Ja”, det burde vel være ”Ja, hvis 
systemet indeholder dokumenter” dvs. hvis 
containsDigitalDocuments er ”Ja”. 

multipleDataCollection 
 
Beskrivelsen ændres til: ”Angivelse 
af, om data i arkiveringsversionen er 
sammensat af data og eventuelt 
dokumenter fra flere forskellige 
datakilder i en serviceorienteret 
arkitektur”. 
 
Generalisering for at tilpasse til data 
fra andre kilder end forvaltningens 
it-systemer 
 

Der er faktisk ændret mere end det, men det fremgår ikke at 
bemærkningsteksten. 
Beskrivelsen ændres fra ”…om IT-systemet er sammensat af 
data…” til ”om data i arkiveringsversionen…”. 
 
Det er to meget forskellige informationer, RA her blander 
sammen. 
 
Som det er nu, oplyser multipleDataCollection om man 
arkiverer et SOA-system, der henter data fra forskellige kilder. 
Dette kan jo være en relevant oplysning for forståelsen af 
systemets opbygning. 
 
Med ændringen oplyser multipleDataCollection pludselig, om 
AV har hentet data fra forskellige kilder – altså om data fra 
flere it-systemer er sat sammen til én AV. 
Det er også en relevant information – men jo noget helt andet. 

 


