
 

 

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 

 

Region Midtjylland 

Kontaktoplysninger på 

myndighed 

Skottenborg 26, 8800 Viborg 

 

kontakt@regionmidtjylland.dk 

Navn på kontaktperson Rune Bram Sørensen 

Kontaktoplysninger på 

kontaktperson 

runsoe@rm.dk 

 

Generelle 

spørgsmål/kommentarer 

vedrørende høringen  

Der forekommer at være overlap/tilpasningsbehov med 

cirkulære 9290 (anmeldelse og godkendelse af it-systemer) 

I cirkulære 9290 står følgende: 
§ 2 Bestemmelserne i dette cirkulære gælder for it-systemer, der 
anvendes til opsamling og lagring af information, som er skabt eller 
tilvejebragt i forbindelse med en myndigheds virksomhed (digitalt 
forvaltningsmateriale). stk. 2 Ved it-system (herefter benævnt 
system) forstås alle muligheder for struktureret lagring af data, 
herunder eventuelle digitale dokumenter, hos myndigheden. 
Bestemmelserne omfatter alle systemer, der indeholder eller 
behandler data, som indgår i myndighedens forvaltning af sit 
ressortområde, eller som anvendes til intern administration i 
myndigheden. Det kan fx være: • ESDH-systemer, • 
tegningssystemer, • fagsystemer (databaser/registre), • statistiske 
datasæt, geodatasæt, • SOA-systemer, der blot sammenstiller data 
etc. 

 
Cirkulæret må forstås sådan at statslige myndigheder skal 

anmelde en forskningsdatabase som de opretter til et 

forskningsprojekt, og den skal godkendes inden ibrugtagning.  

 

Så kommer den nye bekendtgørelse, og siger at digitale 

forskningsdata skal anmeldes til Rigsarkivet. Det handler ikke 



 

om godkendelse, og det skal ske når indsamlingen afsluttes.  

 

Vil det så ikke helt lavpraktisk være sådan, at hvis en forsker fx 

indsamler data i et regneark eller en accesdatabase, så skal man 

anmelde det to gange til Rigsarkivet: 1. gang inden 

ibrugtagning (da alle it-systemer skal anmeldes jf cirkulære 

9290), og 2. gang når indsamlingen afsluttes (jf ny 

bekendtgørelse).  

 

Hvis det er korrekt: kan man så ikke samle den proces for at 

minimere administrativt bøvl for forskere og Rigsarkiv? 

 

 

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. 

 

 

§ 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. 

Bør præciseres jf med gult:  

§ 6. Statslige myndigheder skal anmelde digitale 

forskningsdata, der er skabt af statslige myndigheder, og 

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. 

 

Bekendtgørelsen gælder for forskningsdata skabt hos statslige 

myndigheder  

Forskningslandskabet er imidlertid mere og mere præget af 

nært samarbejde på tværs af forskningsinstitutioner. F.eks. 

mellem universiter (stat), hospitaler (region), University 

Colleges/professionshøjskoler(selvejende/stat?), og 

forvaltningerne i større kommuner.  

 

Der savnes i bekendtgørelsesteksen (eller evt i en vejledning) 

en klarere adressering af sådanne situationer, herunder nogle 

klart opstillede kriterier der kan bistå med at afklare, om 

forskningsdata, der er skabt i et sådant nært samarbejde, er 

skabt af stat, region, kommune, eller selvejende institution. 

 

  

§ 6. stk. 3. Såfremt forskningsdata 

som nævnt i § 3 skal bevares, sker 

aflevering til Rigsarkivet. 

 

 

§ 7. Anmeldelse skal foretages 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 



 

 

§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. 

 

 


