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1973 2005 - 2008

Vejledningsgruppen

Nedsat 2019 på initiativ af ODA

Deltagere: ODA, KL og Rigsarkivet

Formål: Drøftelse af opdatering af vejledningerne til de kommunale 

bekendtgørelser, udarbejdelse af særskilt vejledningsmateriale om 

specifikke arkivalier, revision af d-guldlisten, nye kommunale 

opgaveområder osv. 

Fokus: Vejledningsmateriale (ikke afleveringsforberedelse eller BK-

problematikker)



1973 2005 - 2008

Vejledningsgruppen

Revisionsarbejdet har bygget på

Input til gruppens § 7-medlemmer fra arkivarer hos § 7-

arkiverne

RA’s erfaringsopsamlingsnotat, herunder svar på spørgsmål 

fra kommuner og § 7-arkiver



• Omdannelse af cirkulæreskrivelse til bilag i kommunebekendtgørelse 183/2018

• Opdatering af BK-koder til KLE 

• Opdatering af d-guldlisten

• Gennemskrivning af alle kommunevejledninger

• Indarbejdelse af Rigsarivets svar på spørgsmål fra kommuner og § 7-arkiver i 

vejledningsmateriale

Udarbejdet af Rigsarkivet marts-oktober 2020 og drøftet på vejledningsgruppens møde 

november 2020. Tilretning på baggrund af input fra § 7-arkiverne foråret 2021

Nyhedsmail udsendt 15.6.2021 til alle kommer og § 7-arkiver

2005 - 2008

Handlingsplan



Bevarings- og kassationskoder til KLE

• 43 nye KLE-numre har fået en BK-kode.

• 4 KLE-numre har fået en ændret BK-kode

Samlet udgave af regelsættet for digitalt skabte data og dokumenter 2007-

• Datasammenskrivning ink. BK-koder til KLE

D-guldlisten

• Opdateret indledning/læsevejledning til d-guldlisten

• 247 nye it-systemer på listen

• 16 it-systemer har fået ny BK-vurdering

2005 - 2008

Resultater



Vejledningerne til de 4 kommunevejledninger

• Nyt afsnit om forholdet mellem GDPR og arkivering

• Udvidet afsnit om selvejende og private institutioners arkiveringsforpligtelser

• Nyt afsnit om konvertering af data og dokumenter fra et gammelt system til et 

nyt system

• Uddybning af bevaringskravet for personsager vedr. flygtninge og indvandrere

• Opdateret arbejdsgang for BK-vurdering af data (tabeldata) og digitale 

dokumenter

• Opdateret afsnit om Aula (som skal opdateres, når BK-bestemmelser for Aula 

er på plads)

• Nyt afsnit med eksempler på bevaringsmateriale fra institutioner

• Ny ord- og begrebsliste

• Uddybninger af vejledningsteksten flere steder

2005 - 2008

Resultater



Spørgsmål-svar om BK

• Rigsarkivet har udtrukket fra vores ESDH-system alle spørgsmål-

svar fra kommuner og § 7-arkiver (”forekommende vejledning”) 

februar 2016-30. juni 2021

• 1.003 kommune- og § 7-spørgsmål 2016-2021 om BK-vurdering, 

afleveringsforberedende arbejde, arkivområdet generelt, aktindsigt, 

journalisering, leverandørsamarbejde m.v.

• BK-svar bruges til præcisering i vejledningerne og D-guldlisten

2005 - 2008

Udestår



Spørgsmål-svar

• Fordeling på afsender (alle 

typer af spørgsmål)

• 566 spørgsmål fra § 7-arkiver

• 398 spørgsmål fra kommuner 

uden § 7-arkiv

• 29 spørgsmål fra leverandører

• 10 spørgsmål fra øvrige (KL, 

faglige interesseorganisationer 

m.v.)

2005 - 2008

Udestår

• Fordeling på emner (alle typer af spørgsmål)

• Generelt: 310 spørgsmål

• Kommunestyret i almindelighed: 55 spørgsmål

• Personregistrering (folkeregister og vielse): 23 

spørgsmål

• Personale: 49 spørgsmål

• Økonomi: 27 spørgsmål

• Dagtilbud, sociale opgaver og sundhed: 265 spørgsmål

• Miljø og teknik: 121 spørgsmål

• Undervisning og kultur: 153 spørgsmål



Årlig temadag om BK-vurderinger i det daglige arbejde

• Forslag fra ODA

• Aftalt på K-udvalgets møde 10.5.2021:

• Årlig BK-vurderingsdag i lighed med det årlige møde for testere

• Omhandler BK-vurderingsarbejdet (men ikke det afleveringsforberedende arbejde)

• ODA arrangerer temadagen 

• Den kommunale del af vejledningsgruppen vil lave forslag til program. 

2005 - 2008

Udestår



1973 2005 - 2008

Spørgsmål?

Fårevejle Kommunekontor 1965-66 (Odsherred Lokalarkiv)

Tak for opmærksomheden!

Spørgsmål?
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