
 

 

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 

 

 

Udenrigsministeriet 

Kontaktoplysninger på 

myndighed 

Udenrigsministeriets arkiv er placeret i Juridisk Tjenestes 

kontor for Koncernjura, Offentlig ret og Arkiv. 

JTK@um.dk 

Navn på kontaktperson Birgitte Krejsager                       Lars G. Karlsson 

 

Kontaktoplysninger på 

kontaktperson 

birkre@um.dk                              larkar@um.dk  

tlf. 3392 0722                                  tlf. 3392 0519 

 

Generelle 

spørgsmål/kommentarer 

vedrørende høringen  

 

Udenrigsministeriet har med tak modtaget Rigsarkivets udkast 

til en ny bekendtgørelse om anmeldelse af digitale 

forskningsdata.  

 

Udenrigsministeriet tillægger det grundlæggende betydning at 

sikre bevaringsværdige forskningsdata for såvel samtidens som 

fremtidens forskere samt øvrige brugere af de offentlige 

arkiver. Rigsarkivets udkast til en bekendtgørelse om 

anmeldelse af digitale forskningsdata bidrager hertil. 

 

Udenrigsministeriet faciliteter flere typer af   

samfundsvidenskabelige/humanistiske forskningsaktiviteter 

samt kommissionsundersøgelser af væsentlig samfundsmæssig 

betydning, der efter bekendtgørelsens ordlyd og anden 

lovgivning vil være omfattet af bekendtgørelsen.   

 

Udenrigsministeriet har på denne baggrund identificeret et 

antal problemstillinger i bekendtgørelsesudkastet om 

anmeldelse af digitale forskningsdata. Det drejer sig om:  
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Sondringen uklassificerede og klassificerede informationer: 

Det anbefales, at bekendtgørelsen præciserer, at digitale 

forskningsdata, der omfatter klassificerede informationer og 

klassificerede digitale lagringsmedier, skal håndteres efter 

reglerne i sikkerhedscirkulæret 10338/2014.  

 

Undersøgelseskommissioners digitale forskningsdata: 

Det anbefales, at der for så vidt angår undersøgelses-

kommissioner etableres en klar retsstilling i bekendtgørelsen i 

koordinering med lov om undersøgelseskommissioner. 

 

Afgrænsning /håndtering af digitale forskningsdata, der ’skabes 

hos Udenrigsministeriet’, jf. § 1: 

Udenrigsministeriet stiller kontorfaciliteter til rådighed for flere 

typer forskere, der har fået adgang til at forske i 

Udenrigsministeriets arkiv: 

- forskere, der er henvist til Udenrigsministeriet af Rigsarkivet 

med henblik på forskning i endnu ikke afleverede arkivalier 

(pt. 1989-1997). 

- Private eller offentligt finansierede forskningsprojekter 

-  En politisk aftalt og uvildig udredning, hvor den politiske 

aftale indeholder bestemmelser om adgang og brug af 

materiale. 

-  Undersøgelseskommissioner, der er nedsat med hjemmel i 

lov om undersøgelseskommissioner 

 

Udenrigsministeriet iagttager generelt det forvaltningsretlige 

armslængdeprincip i forhold til forskningsaktiviteter, der 

udføres af eksterne forskere, og som efter § 1 ’skabes hos’ 

Udenrigsministeriet.  

 

Afgrænsning/håndtering af dataansvar for digitale 

forskningsdata, der ’skabes hos Udenrigsministeriet.’, jf. § 5. 

Det forvaltningsretlige armslængdeprincip bør ligeledes gøres 

gældende vedrørende dataansvar for digitale forskningsdata, 

som efter § 1 ’skabes hos’ Udenrigsministeriet. Inden for 

rammerne af armslængdeprincippet og anbefalingerne fra den 

danske kodeks for integritet i forskningen, kan myndigheden 

evt. vejlede om og konkret aftale dataansvar i forbindelse med 

indgåelse af aftaler om forskningsaktiviteter hos myndigheden. 

 

Udenrigsministeriet imødeser en videre drøftelse med 

Rigsarkivet om håndteringen af disse problemstillinger i 

bekendtgørelsen på det aftalte møde den 1. november 2017 hos 

Udenrigsministeriet. 

 

Spørgsmål/kommentarer, der 

også vedrører bekendtgørelse om 

 

Der henvises venligst til Udenrigsministeriets særskilte 

kommentarer. 



 

aflevering af forskningsdata 

 

§ 1. Bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse gælder for 

digitale forskningsdata skabt hos 

statslige myndigheder, herunder 

universiteter, 

sektorforskningsinstitutioner m.v. 

(herefter benævnt myndigheder). 

 

Se venligst de indledende bemærkninger ovenfor 

 

§ 2. Ved digitale forskningsdata 

forstås data, som er skabt i 

forbindelse med forskning med 

anvendelse af videnskabelig 

metode, samt tilhørende 

dokumentation. 

 

Udenrigsministeriet betjener som beskrevet oven for en række 

forskellige forskningsaktiviteter. Det sker efter sædvanlig 

praksis på arkivlovens område uden at tage stilling til den 

anvendte metode. Udenrigsministeriet finder det 

uhensigtsmæssigt, såfremt anmeldelse af digitale 

forskningsdata skal forudsætte at myndigheden har vurderet 

om, forskningen anvender videnskabelig metode. 

 

Det bemærkes, at fsv angår undersøgelseskommissioner, 

fremgår det af lov om undersøgelseskommissioner, § 5, at 

undersøgelseskommissionen afgør efter samråd med den 

person, der som udspørger i overensstemmelse med 

undersøgelseskommissionens bestemmelser tilrettelægger og 

foretager afhøringer i kommissionen eller i retten, hvordan 

undersøgelsen skal tilrettelægges. 

 

Der er således ikke lovhjelmede krav til 

undersøgelseskommissioners metode. Af retssikkerhedshensyn 

bør undersøgelseskommissioners retsstilling i forhold til 

bekendtgørelsen præciseres. 

 

 

§ 3. Myndigheder skal anmelde 

digitale forskningsdata som 

nævnt i § 2 til Rigsarkivet. 

 

Se venligst de indledende bemærkninger ovenfor. 

 

Det anbefales, at det i bekendtgørelsen tydeligt tilkendegives, 

at anmeldelse af klassificerede digitale forskningsdata skal ske 

i overensstemmelse med bestemmelserne i 

sikkerhedscirkulæret.  

 

 

 



 

 

§ 3. stk. 2. Digitale 

forskningsdata skal anmeldes, når 

dataindsamlingen afsluttes, jf. 

dog stk. 3. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 3. stk. 3. Datasamlinger, som 

skabes ved monitorering eller 

kontinuerlig indsamling af data, 

skal anmeldes, når indsamlingen 

påbegyndes. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 4. Forskningsdata, som er skabt 

gennem eksperimenter eller 

simulationer, der kan gentages, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 4. stk. 2. Forskningsdata, som 

er skabt alene ved samkøring af 

administrative registre, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

 

Ingen bemærkninger. 



 

 

§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. 

 

Ingen bemærkninger. 

 

§ 5. Digitale forskningsdata, der 

skabes af flere statslige 

myndigheder, skal anmeldes af 

den dataansvarlige myndighed. 

Se venligst indledende bemærkninger ovenfor. 

 

Det bør overvejes, hvordan dataansvar og anmeldelse af 

digitale forskningsdata håndteres i disse situationer. Eks. hvor 

flere statslige myndigheder leverer forskningsdata til en 

kommission eller udredning, og det ikke vurderes 

hensigtsmæssigt, at en dataanmeldelse, der vil formentlig være 

omfattet af offentlighedslovens § 27, nr. 3, fører til, at 

forskningsdata omfattes af retten til aktindsigt i en sags faktiske 

grundlag efter offentlighedslovens § 28, stk. 1. 

 

 

§ 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. 

 

Se venligst ovenfor og indledende  bemærkninger. 

 

§ 6. Statslige myndigheder skal 

anmelde digitale forskningsdata, 

der anvendes af både statslige og 

kommunale og/eller regionale 

myndigheder, til Rigsarkivet. 

 

Ingen bemærkninger. 



 

 

§ 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. 

 

 

Se venligst bemærkninger oven for om myndighedens 

dataansvar 

  

§ 6. stk. 3. Såfremt forskningsdata 

som nævnt i § 3 skal bevares, sker 

aflevering til Rigsarkivet. 

 

§ 6, stk. 4. For klassificerede digitale forskningsdata gælder 

bestemmelserne i sikkerhedscirkulæret 

 

§ 7. Anmeldelse skal foretages 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 

Det anbefales, at bekendtgørelsen præciserer, at anmeldelse af 

digitale forskningsdata, der omfatter klassificerede 

informationer og klassificerede digitale lagringsmedier, skal 

håndteres efter reglerne i sikkerhedscirkulæret 10338/2014.  

 

 

§7. stk. 2. Anmeldelsen skal 

vedlægges yderligere oplysninger 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 

 

Se venligst bemærkninger oven for. 



 

 

§ 8. Efter anmeldelsen træffer 

Rigsarkivet afgørelse om, 

hvorvidt de anmeldte data skal 

afleveres til Rigsarkivet. 

Som udgangspunkt afhænger spørgsmålet om aflevering til 

Rigsarkivet af hvem, der har retten til forskningsdata – og 

dermed af, hvad der er aftalt om retten til at aflevere til 

rigsarkivet. 

 

Det anbefales, at bekendtgørelsen præciserer, at aflevering af 

digitale forskningsdata, der omfatter klassificerede 

informationer og klassificerede digitale lagringsmedier, skal 

håndteres efter reglerne i sikkerhedscirkulæret 10338/2014, og 

for så vidt angår undersøgelseskommissioners digitale 

forskningsdata endvidere under iagttagelse af § 31 i  LOV nr 

357 af 02/06/1999 lov om undersøgelseskommissioner:  

 

§ 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. 

 

 

Ingen bemærkninger 

 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i 

kraft xx. måned 2017. 

 

Det anbefales, at der overvejes indført overgangsbestemmelser. 

 

 


