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Høring af udkast til bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i 

kommunerne 

 

Rigsarkivet sender hermed udkast til nye bekendtgørelser om bevaring og kassation af arkivalier 

(papirarkivalier og it-systemer) i kommunerne i høring. 

 

Høringsmateriale 

Høringsmaterialet består af følgende filer: 

 Udkast til bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier efter 1.1.2007 

 Udkast til bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelser for arkivalier før 1.1.2007 

 Hovedindstillingen 

 Bilag 1-3 og 5-13 

 Bilag 4 

 

Høringsfrist 

Rigsarkivet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet senest fredag 

24. marts 2017 via mailbox@sa.dk.  

 

I emnefeltet bedes anført ”Høringssvar fra XX, journalnummer 16/14206”.

 

Baggrund 

De nuværende bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne blev udarbejdet i 2010 efter 

kommunal- og strukturreformen i 2007. De kommunale opgaver har imidlertid løbende ændret sig 

siden 2010, eksempelvis med dannelsen af Udbetaling Danmark (UDK), der har overtaget opgaver fra 

kommunerne, monopolbruddet og oprettelsen af KOMBIT samt de fem nye socialtilsyn. 

 

Disse forhold har medført, at der er behov for at opdatere de bestemmelser om bevaring og kassation 

af arkivalier, der gælder for kommunerne. Rigsarkivet nedsatte derfor i 2016 en projektgruppe, der 
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skulle udarbejde indstilling om opdaterede/reviderede bestemmelser om 1) data i it-systemer efter 

1.1.2007 og 2) børnesager og ligningssager på papir før 1.1.2007.  

 

Projektgruppe har bestået af deltagere fra KL, Organisationen Danske Arkiver (ODA) og Rigsarkivet.  

 

Hovedkonklusionerne fra projektgruppens indstilling kan læses nedenfor. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Villadsen Kristmar 

Vicedirektør 
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Bilag til brev om høring af nye bestemmelser om bevaring og 

kassation af kommunale arkivalier:  

De væsentligste ændringsforslag 
 

Hovedkonklusionerne fra projektgruppens indstilling er: 

 

 Den tekniske udformning af bevaringsbestemmelserne: Man fastholder den nuværende formulering 

i bestemmelserne med bevaring af data/dokumenter fra konkrete arkivsystemer og arkivserier 

(hovedindstillingens afsnit 5.1.1 og bilag 1). 

 Mere omfattende bevaring af børnesager: Også børnesager uden anbringelse skal bevares 

(hovedindstillingens afsnit 5.2.1 og bilag 2).  

 Kassation af ligningssager (selvangivelser) på papir: Personligningssager kasseres for årene 1979, 

1989 og 1999, mens selskabsligningssager kasseres for årene 1989 og 1999 (hovedindstillingens 

afsnit 5.2.2 og bilag 3). 

 Ny dataflowsanalyse: Der er en ny analyse, der afdækker relationerne mellem kommunale og 

statslige it-systemer for at kortlægge, om de samme typer af oplysninger findes både hos 

kommunerne og hos statslige myndigheder. Analysen har medført, at bl.a. de nye socialtilsyn er sat 

til bevaring (hovedindstillingens afsnit 5.3.1 og bilag 4).  

 Spørgeskemaundersøgelse om kassation i ESDH-systemer: Det er undersøgt, i hvor stort et omfang 

kommunerne gør brug af muligheden for at udskille dokumenter i ESDH-systemer før aflevering 

til offentligt arkiv (hovedindstillingens afsnit 5.3.2 og bilag 5). Det indstilles, at beslutning om 

kassation i ESDH skal træffes af kommunens ledelse efter drøftelse med det modtagende arkiv. 

 Fortsat kassation af SkoleIntra – og ny bevaring af Aula: Et flertal i projektgruppen indstiller, at 

SkoleIntra stadig ikke skal afleveres i digital form; et mindretal indstiller, at SkoleIntra afleveres i 

digital form. Hele gruppen indstiller SkoleIntras afløser Aula til bevaring (hovedindstillingens 

afsnit 5.3.3 og bilag 6). 

 Ny bevaring af socialtilsynenes arkivalier: Fagsystemet Tilsyn.dk og socialtilsynenes ESDH-

systemer bevares (hovedindstillingens afsnit 5.3.4 og bilag 7). 

 Fortsat kassation af arbejdsmarkedssystemer, herunder kassation af sager om flygtninge og 

indvandrere: Arbejdsmarkedssystemer hos jobcentrene kasseres, også selvom det må betyde 

kassation af sager om flygtninge og indvandrere og af klagesager (hovedindstillingens afsnit 5.3.4 

og bilag 8).  

 Fortsat bevaring af klagesager: Klage- og ankesager over væsentlige afgørelser bevares fortsat 

(hovedindstillingens afsnit 5.3.5 og bilag 9). 

 Ny bevaring af trafiktællinger: Data fra kommunale trafiktællinger skal bevares 

(hovedindstillingens afsnit 5.3.6 og bilag 10). 
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 Ny bevaring af forskningsdata og kliniske kvalitetsdatabaser: Bevaringsværdige kommunale 

forskningsdata bør sikres for sam- og eftertiden. Den samme bevaring bør også gælde for 

kommunale kliniske kvalitetsdatabaser (hovedindstillingens afsnit 5.3.7 og bilag 11). 

 Bevaringsvurdering af KOMBIT’s systemer: De enkelte systemer/løsninger er vurderet ud fra 

bevarings- og kassationsprincipperne, der findes i den nuværende bekendtgørelse, og som også 

denne hovedindstilling hviler på (hovedindstillingens afsnit 5.3.8 og bilag 12). 

 Oversigt over Udbetaling Danmarks it-systemer: Projektgruppen har fået forelagt en oversigt over 

Udbetaling Danmarks it-løsninger med bevarings- og kassationsangivelse (hovedindstillingens 

afsnit 5.3.9 og bilag 13). 


