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1. Påtegning 

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Rigsarkivet (CVR-nummer 60-20-82-12) er 
ansvarlig for: 
• 21.32.01 Statens Arkiver (driftsbevilling) 
• 21.32.02 Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (reservationsbevilling), 
herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil
lingskontrollen for 2014. 

Påtegning: 

Det tilkendegives hermed: 
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller 

udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddel-

te bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, 
og 

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de 
midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 
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2. Beretning 
2.1 Præsentation af Rigsarkivet  

Rigsarkivet er en statsinstitution under Kulturministeriet. Rigsarkivet består af 6 enheder beliggende i 
København (1), Odense (2), Viborg (1), Århus (1) og Åbenrå (1).  

I henhold til arkivloven er Rigsarkivets formål: 
• at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold af 

væsentlig administrativ og retlig betydning for borgere og myndigheder; 
• at sikre muligheden for kassation af ikke-bevaringsværdige arkivalier i samarbejde med de afleve

rende myndigheder, firmaer og enkeltpersoner; 
• at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, herunder til forskningsformål; 
• at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier; samt 
• at udøve forskning og at udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. 

Mission 
Med udgangspunkt i disse formål har Rigsarkivet formuleret sin mission således: 
• Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig historie. 

Rigsarkivets mission er begrundet i arkivernes samfundsmæssige betydning. Arkiver spiller en central 
rolle i et moderne retssamfund. Rigsarkivet skal sikre, at arkivalier bevares, når de har historisk værdi 
eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retslig betydning for borgere og 
myndigheder. 

For at kunne opfylde missionen skal der gøres en målrettet indsats for at formidle viden om Rigsarki
vets virksomhed, samlingerne og deres potentiale til offentligheden. Det sker i stadig større omfang via 
digitale platforme. Grundlaget for at kunne gøre dette er, at arkivalierne ligeledes fremtidssikres på en 
digital forsvarlig og sikker måde. 

Vision 
Rigsarkivets vision er formuleret således: 
• Rigsarkivet leverer viden, indsigt og oplevelser til alle. 
• Rigsarkivet anerkendes som en moderne, effektiv og brugerinddragende service- og kulturinstituti

on, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati. 
• Rigsarkivet er hele samfundets arkivvæsen og opleves som en troværdig og eftertragtet samar

bejdspartner, der i sin opgaveløsning placerer Danmark internationalt i front. 

Strategiske mål 
For at realisere sin vision har Rigsarkivet fastlagt 3 overordnede strategiske mål for virksomheden: 
• Bredspektret digital formidling 
• Sikker digital bevaring 
• Udvikling som videnscenter 

Rigsarkivet og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for perioden 2013-2016. I aftalen er de 
opstillede resultatmål opdelt i fire grupper, der for den første gruppes vedkommende er afledt af et af 
de strategiske mål og for de øvriges vedkommende svarer til de tre hovedopgaver, der fremgår af 
finanslovens opgaveopdeling: 
• Udvikling som videnscenter (tværgående opgave) 
• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger 
• Vejledning og formidling 
• Forskning 

Hovedkonti 
Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: 
• 21.32.01 Statens Arkiver (driftsbevilling) 
• 21.32.02 Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (reservationsbevilling) 
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2.2 Rigsarkivets omfang 

Tabel 2.1. Rigsarkivets samlede aktivitet (mio. kr.) 
Bevilling Regnskab 

§ 21.32.01 Drift Udgifter 171,2 177,5 
Indtægter 18,0 25,5 

§ 21.32.02 Reservationsbevilling Udgifter 74,5 64,5 
Indtægter - - 

2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2014 

Af afsnit 2.3.1 fremgår det, at Rigsarkivets faglige resultater for året 2014 vurderes som værende 
tilfredsstillende. I afsnit 2.3.2 beskrives det økonomiske resultat som værende tilfredsstillende. På 
denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som tilfredsstillende. 

2.3.1 Faglige resultater i 2014 

Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål. Som det fremgår af målrappor
teringen (se afsnit 2.5), har Rigsarkivet leveret resultater på alle de udpegede målområder, og det er 
Rigsarkivets opfattelse, at de opnåede resultater og iværksatte initiativer i 2014 alle har understøttet 
det overordnede strategiske sigte i rammeaftalen. 

6 af 9 mål blev helt opfyldt, mens 3 mål blev delvis opfyldt. Det er Rigsarkivets opfattelse, at målene i 
rammeaftalen er fastlagt på et ambitiøst niveau, og en delvis opfyldelse derfor kan dække over gode 
resultater. Dette er efter Rigsarkivets opfattelse tilfælde for alle de delvist opfyldte måls vedkommende. 
Alt i alt er det Rigsarkivets opfattelse, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. 

Bevaring af digitale arkivalier 
Rigsarkivets opgaver i tilknytning til bevaringen af den digitale arkivalske kulturarv må betragtes som 
en af institutionens absolutte kerneopgaver. Opgaven er flerledet: For det første skal Rigsarkivet 
identificere og træffe beslutning om bevaring af offentlige myndigheders og private arkivskaberes 
digitalt skabte arkivalier. I 2014 har Rigsarkivet derfor løbende behandlet anmeldelser af statslige 
myndigheders IT-systemer. På det private område er der desuden indgået 37 bevaringsaftaler, hvilket 
var 12 mere end forventet.   

For det andet skal Rigsarkivet sikre afleveringer af bevaringsværdige digitalt skabte arkivalier. I års
rapporten for 2013 måtte Rigsarkivet konstatere, at den faktiske mængde af modtagne og testede 
digitale arkivalier lå langt under det forventede niveau (3,6 TB mod forventede 15 TB). En række tiltag 
for at forøge test- og modtagelseskapaciteten blev i årsrapporten for 2013 annonceret. Resultatet for 
2014, hvor 25,2 TB mod forventet 27 TB blev testet og godkendt viser, at den planlagte kapacitetsfor
øgelse er blevet realiseret. Det er dermed lykkedes at opbygge en modtagelses- og testkapacitet, der 
modsvarer det stadig voksende behov.  

For det tredje skal Rigsarkivet bevare de voksende mængder af digitalt skabte og digitaliserede arkiva
lier, som modtages. Den redegørelse, som Rigsarkivet udarbejdede i 2014 om videreudvikling af det 
digitale bevaringssystem, viser, at bevaringssystemet har kunnet følge med de voksende mængder af 
data, som Rigsarkivet skal modtage. Som led i Rigsarkivets bevaringsindsats er der gennemført en 
vurdering af bevaringskvaliteten for samlingen af digitalt skabte arkivalier. Vurderingen gav ikke anled
ning til bemærkninger om kvaliteten af de eksemplarer, som findes på bånd og disk. Hvad angår de 
eksemplarer, som findes på optisk medie (DVD), er den overordnede vurdering, at mediernes tilstand 
er god. Medierne har dog samlet set en lidt dårligere tilstand end ved seneste test i 2013, men dette er 
ikke overraskende, da det er velkendt, at medier nedbrydes, og at data derfor før eller senere skal 
migreres til nye medier. Rigsarkivets løbende medietest viser, at denne nedbrydning sker forholdsvist 
langsomt, så der ikke er risiko for, at medierne bliver ulæselige, før de kan overføres til nye medier. 
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Hvad angår opgaver i tilknytning til videreudviklingen af det digitale bevaringssystem, var målet i 2014 
at udarbejde en redegørelse for videreudviklingen af det digitale bevaringssystem i Rigsarkivet. Rede
gørelsen er blevet udarbejdet. Det fremgår af redegørelsen, at udviklingen af det digitale bevaringssy
stem dels har bestået i arbejde med at implementere en ensartet lagring for både digitalt skabte og 
digitaliserede arkivalier inden for rammerne af det såkaldte Bitmagasinssamarbejde med Statsbibliote
ket og Det Kongelige Bibliotek, dels i arbejdet med at tilpasse de interne systemer og processer. 

Redegørelsen viser, at bevaringssystemet har været i stand til at følge med de voksende mængder af 
digitalt skabte data, som Rigsarkivet skal modtage. Derimod er det ikke lykkedes at implementere en 
ensartet lagringsløsning, hvilket betyder, at det i 2014 ikke er lykkedes at sikre bevaringen af Rigsarki
vets samling af digitaliserede arkivalier på den måde, som det er forudsat i den fastlagte strategi. 
Implementeringen af den ensartede lagringsløsning vil blive færdiggjort i 2015. 

I forhold til de interne systemer er der sket en tilpasning og effektivisering, så processerne er blevet 
hurtigere, bl.a. gennem implementering af hurtigere testmedier, og systemerne er forberedt for integra
tion til Bitmagasinet. Endvidere er der sidst på året gennemført et skift af lagringsmedier, så det ene 
DVD-eksemplar er erstattet af LTO-bånd. Dette har forbedret kapaciteten og været medvirkende til, at 
der i 2014 har kunnet færdigbehandles 25,2 TB, hvilket er 177 % mere end i noget tidligere år. 

Flere digitale data til rådighed 
Indsatsen for at øge anvendelsen af Rigsarkivets samlinger har flere satsningselementer. Ét element 
er at øge mængden af data, som kan tilgås digitalt. For dette satsningselement er der opnået fine 
resultater i 2014, idet der er blevet uploadet godt 10 mio. digitaliserede dokumenter. Hermed er ram
meaftalemålet er overgået med 1 mio. dokumenter (filer). Upload omfatter både hyppigt benyttet 
materiale og materiale med et snævrere og forskningsrelateret sigte. 

Også hvad angår inddatering i Dansk Demografisk Database ligger resultatet i 2014 over det opstillede 
mål. Basen har fået tilføjet 650.000 nye poster, så den nu alt i alt rummer over 17 mio. poster 

Rigsarkivets samlinger af digitalt skabte arkivalier vokser stærkt. Det hænger sammen med, at alle 
moderne arkiver stort set nu udelukkende skabes i digital form, og at Rigsarkivet fra begyndelsen af 
1970erne har indsamlet arkivalier i denne form. Beskrivelse og formidling af digitalt skabe arkivalier 
stiller naturligvis andre krav, end traditionelle papirarkivalier gør, og derfor har Rigsarkivet gennem de 
senere år udviklet tilgængeliggørelsesværktøjet SOFIA, der fra 2014 også kan tilgås via nettet.  

En tilstræbt konsekvens af den øgede digitaliseringsindsats er, at adgangen til benyttelse af arkivalier 
lettes, hvilket er én blandt flere forudsætninger for at indfri Rigsarkivets målsætning om øget anvendel
se af Rigsarkivets samlinger. 

Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger 
Antallet af besøgende på Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk er faldet i de senere år. Målet for 2014 
var 5,7 mio. besøg, mens resultatet blev 4,5 mio. besøg. Sammenlignet med 2013 er der tale om et 
fald på 0,7 mio. En væsentlig del af de besøgende på www.sa.dk benytter Rigsarkivets digitale tilbud 
Arkivalieronline, hvorfor det faldende besøgstal afspejler en faldende benyttelse af dette digitale tilbud. 
Antallet af tilgængelige arkivalier på Arkivalieronline er forøget med 10 mio. sider i løbet af 2014, så 
forklaringerne på det faldende besøgstal skal formentlig findes andre steder. En delforklaring kan 
være, at der uden for Rigsarkivets regi er udviklet en række andre digitale tilbud, der tilbyder adgang til 
danske arkivalier. Selvom Arkivalieronline er underleverandør til en del af disse nye digitale tilbud, 
måles den aktivitet, der er på disse sider, ikke hos Rigsarkivet. Samtidig har Arkivalieronline lidt under, 
at den eksisterende billedviewer har givet anledning til tekniske problemer hos nogle brugere. Rigsar
kivet er derfor i fuld gang med at konvertere materialet, så det kan overføres til den nyudviklede view
er, der giver adgang til en række nye og forbedrede faciliteter. 

Med ibrugtagningen af et nyt og mere tidssvarende CMS, med forbedringer på især Arkivalieronline, 
flere søgeindgange, stærkt øget brug af det digitale undervisningsmateriale og udvidede aktiviteter på 
interaktive brugervendte platforme som Facebook er det forventningen, at den ret kraftige nedgang i 
besøgstallet på sigt vil blive bremset. Flere af de tiltag, som vil forbedre brugervenligheden af Rigsarki
vets digitale tilbud, indebærer gennemførelse af omfattende web- og it-udviklingsprojekter, som for 
størstedelens vedkommende først vil være afsluttet sidst i 2015. Den forventede positive effekt vil 
derfor først kunne registreres fra 2016. Rigsarkivet finder det derfor nødvendigt at nedjustere forvent

http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
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ningerne til de kommende års besøgstal og har nu som målsætning, dels at bremse faldet i 2015, dels 
at vende udviklingen, så besøgstallet stiger fra  2016.  

Til gengæld har der i 2014 været stigende brugertal på Dansk Demografisk Database og de interaktive 
undervisningstilbud. Førstnævnte stigning skyldes formentlig, at Dansk Demografisk Database bliver 
mere og mere anvendelig for brugerne efterhånden, som der indtastes og tilgængeliggøres flere og 
flere metadata. Sidstnævnte stigning skyldes dels, at der er lanceret nye undervisningstilbud, dels at 
der er gennemført en omfattende markedsføringsindsats for at udbrede kendskabet til tilbuddene. 

En central forudsætning for øget anvendelse af samlingerne er, at de brugervendte, digitale tilgænge
liggørelsestilbud udvikles og forbedres. I 2014 er der opnået gode resultater (se afsnit 2.5.2), men set i 
lyset af, at området er et prioriteret satsningsområde for Rigsarkivet, må det konstateres, at det i 2014 
ikke fuldt ud er lykkedes at nå de mål, der var opstillet. 

Brugerstyret databerigelsesprojekter 
Databerigelse af digitaliserede arkivalier medfører en lettelse i brugernes muligheder for at fremfinde 
relevante arkivalier. Databerigelsesopgaven er kolossal og kan kun løses ved at inddrage frivillige 
brugere. Rigsarkivet har siden starten af 1980erne arbejdet målrettet med at inddrage brugerne til at 
afskrive arkivalier og generere oplysninger til brug for søgning i arkivalier. I 2014 fik dette arbejde et 
teknisk løft, idet Rigsarkivet i oktober 2014 lancerede et crowdsourcing-modul. I modulet vil det blive 
muligt at gøre alle Rigsarkivets digitaliserede arkivalier tilgængelig for indtastning eller metadataberi
gelse. I systemet kan der udvælges arkivserier, der hver især kan forsynes med specielt udvalgte 
indtastningsfelter, målrettet arkivalierne og de ønsker om afskrivning eller metadataberigelse, der 
måtte være relevante. Det første projekt, hvor modulet anvendes, er startet og modulet vil blive videre
udviklet i 2015, og nye databerigelsesprojekter vil blive iværksat.  

Fastholdelse af højt sikringsniveau på Rigsarkivets læsesale  
Som konsekvens af, at det i 2012 blev opdaget, at der i perioden 2009-2012 systematisk blev stjålet 
dokumenter fra Rigsarkivets læsesale, blev en række nye sikringsforanstaltninger iværksat i 2013. 
Med indførelse af nye, skærpede sikringstiltag er sikringen mod tyveri forøget til et forsvarligt niveau. 
De øgede sikringsforanstaltninger er blevet fastholdt i 2014, og yderligere tiltag er planlagt til gennem
førelse i 2015 - bl.a. et system til sikker identifikation af brugere før udlån af arkivalier. 

Ny organisation 
Hvis en institution skal realisere sine strategiske mål og levere de løsninger og produkter, som omver
denen forventer, må institutionen til stadighed udvikle sig på alle områder. Det gælder også den grund
læggende måde, som arbejdet organiseres på. Som et delsvar på nye udfordringer gennemførte 
Rigsarkivet i maj 2014 en ændring af sin organisation. Hovedelementet i den fremtidige organisering af 
opgaveløsningerne er, at opgaver skal løses i et helhedsperspektiv. Derfor er hovedstrukturen i den 
nye organisation tre afdelinger med landsdækkende funktioner og ansvar. Rigsarkivet bevæger sig 
hermed fra en organisering, som grundlæggende var geografisk bestemt, til en organisering, som 
primært er funktions- og opgavebestemt. Et stor arbejde er udført i løbet af 2014, men en så omfatten
de ændring af organisationen tager tid. Fokus har i 2014 været på at få de centrale elementer i en den 
nye organisation på plads. Planen for 2015 er at færdiggøre implementeringen af den ny organisation 
og forventelig begynde at høste de synergi- og effektiviseringsgevinster, som den ændrede organisati
on er forudsat at skulle levere. 

Bygningsmæssige udfordringer 
I adskillige år har behovet for at udbygge Rigsarkivets magasinkapacitet i Jylland været stærkt på
trængende. Opførelsen af et nyt magasin med en samlet magasinkapacitet på 72 hyldekilometer blev 
igangsat i 2014. Magasinet forventes klar til ibrugtagning i november måned 2015.  

Bygningsdriftsudgifter udgør en meget stor andel af Rigsarkivets bruttoudgifter. Igennem de senere år 
har Rigsarkivet derfor haft fokus på at optimere sin bygningsanvendelse. I 2012 forlod Rigsarkivet de 
bygninger i København, som hidtil havde huset Landsarkivet for Sjælland. Herved blev en betydelig 
besparelse realiseret. I 2014 blev der planlagt en ombygning af Rigsarkivets bygninger i det centrale 
Odense. Ombygningen forventes færdig i 2015, hvorved to fysiske adskilte arbejdspladser i Odense 
samles på ét sted, og et lejemål kan forlades. Herved forventes opnået en efterstræbt synergieffekt, 
mens der samtidig opnås en bygningsmæssig besparelse.   
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Primært begrundet i ønsket om at foretage nødvendige tilpasninger på omkostningssiden har Rigsar
kivet i efteråret 2014 meldt ud, at institutionens afdeling i Århus lukkes. Læsesalen, som årligt besøges 
af ca. 2.300 gæster, lukkes med udgangen af 2015, hvorefter læsesalsgæsterne vil blive betjent fra 
Rigsarkivets læsesal i Viborg. De bygningsmæssige tilpasninger i Århus forventes fra 2017 at give en 
samlet årlig nettobesparelse på 3,4 mio. kr. Besparelsen vil bidrage til den løbende omkostningstilpas
ning, der er nødvendig, dels for at tilpasse omkostningerne til de gældende bevillinger, dels for at 
skabe råderum til nye aktiviteter. 

For Rigsarkivet er det et højtprioriteret mål at samle sine funktioner i København på én adresse for 
herigennem at etablere hensigtsmæssige lokaler til publikums- og formidlingsfunktioner og effektive 
arbejdspladser til medarbejderne. På Finansloven for 2014 blev der over en årrække afsat i alt 85 mio. 
kr. til at dække éngangsudgifterne til en sådan samling. Igangsætning af den såkaldte fase II af sam
ling af Rigsarkivet i København skete ikke som planlagt i 2014, men det er stadig Rigsarkivets håb, at 
arbejdet vil kunne sættes i gang i 2015. 

2.3.2 Økonomiske resultater i 2014 

Rigsarkivets økonomiske hoved- og nøgletal for 2012-2014 fremgår af tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Økonomiske hoved- og nøgletal for 21.32.01. Statens Arkiver 
2012 2013 2014 

Resultatopgørelse (mio. kr.) 

Ordinære driftsindtægter -192,8 -177,6 -178,1 
- heraf indtægtsført bevilling -168,1 -154,4 -152,9 
- heraf eksterne indtægter -24,7 -23,2 -25,3 
Ordinære driftsomkostninger 185,8 176,0 173,5 
- heraf løn 96,8 94,1 92,9 
- heraf afskrivninger 11,9 11,6 11,4 
- heraf øvrige omkostninger 77,1 70,3 69,3 
Resultat af ordinær drift -7,0 -1,6 -4,6 
Resultat før finansielle poster -5,0 0,8 -3,3 
Årets resultat -1,8 3,7 -1,0 
Balance (mio. kr.) 
Anlægsaktiver 64,4 55,7 45,9 
Omsætningsaktiver 120,8 94,3 54,6 
Egenkapital 21,0 17,3 17,3 
Langfristet gæld 61,8 53,1 43,3 
Kortfristet gæld 102,3 78,0 38,4 
Låneramme 92,7 91,8 91,1 
Træk på låneramme 60,8 52,1 42,4 
Finansielle nøgletal (%) 
Udnyttelsesgrad af låneramme 66 57 47 
Negativ udsvingsrate 487 358 384 
Overskudsgrad 1 -2 1 
Bevillingsandel 87 87 86 
Personaleoplysninger 
Antal årsværk 242 221 219 
Årsværkspris (1.000 kr.) 401 426 423 
Lønomkostningsandel (%) 50 53 52 
Lønsumsloft (mio. kr.) 78,5 77,9 

76,8 Lønforbrug (mio. kr.) 81,2 80,1 
78,0 

Noter: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 
Trækket på lånerammen er fra 2012 opgjort som summen af immaterielle og materielle anlægs

 aktiver (ekskl. donationer). Tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med tidligere år, hvor 
 trækket er opgjort som saldoen på FF4. 
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Som tabellen viser, havde Rigsarkivet i 2014 et samlet driftsoverskud på 1,0 mio. kr. Det samlede 
resultat fordeler sig på et mindreforbrug på den ordinære virksomhed (0,2 mio. kr.) og et overskud på 
den indtægtsdækkede virksomhed (0,8 mio. kr.).  

Det markante fald i omsætningsaktiverne skyldes, at Rigsarkivet ved udgangen af 2013 afskrev stør
stedelen af sine reserverede bevillinger mod at få dem konverteret til årlige finanslovsbevillinger 2014 
ff. Faldet i anlægsaktiverne skyldes hovedsagelig, at Rigsarkivet årligt afskriver 8,7 mio. kr. for arkivre
oler og for indretningen af det nye fjernmagasin i København. 

På baggrund af årets resultat og udvikling i nøgletal vurderer Rigsarkivet de økonomiske resultater 
som værende tilfredsstillende. 

2.4 Opgaver og ressourcer 

Rigsarkivet havde i 2014 omkostninger for 177,5 mio. kr. (se tabel 2.3). De største omkostninger 
knyttede sig til området generel ledelse og hjælpefunktioner. Under hjælpefunktioner indgår omkost
ninger til drift- og vedligeholdelse af Rigsarkivets betydelige bygningsmasse, ligesom omkostninger til 
sikringsforanstaltninger knyttet til Rigsarkivets magasiner indgår under hjælpefunktioner. 

Tabel 2.3. Sammenfatning af økonomi for Rigsarkivets opgaver (mio. kr.) 
Hovedopgaver Indtægts-

ført 
bevilling 

Øvrige 
indtægter 

Omkost-
ninger 

Årets 
resultat 

Generel ledelse og hjælpefunktioner 94,4 1,1 98,6 -3,1 
Opbygning, bevaring og tilgængeliggø-
relse af fysiske og digitale samlinger 

39,0 4,9 44,7 -0,8 

Vejledning og formidling 15,2 17,5 27,8 4,9 
Forskning 4,2 2,1 6,3 0,0 
I alt 152,9 25,5 177,5 1,0 

Noter: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på hovedopgaver på baggrund af årets nettodriftsudgifter. 
Omkostninger omfatter ordinære såvel som alle andre omkostninger. 

2.5 Målrapportering 

Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål (se tabel 2.4). Heraf blev 6 mål 
helt opfyldt i 2014, mens 3 mål blev delvis opfyldt. Målene i rammeaftalen er fastlagt på et ambitiøst 
niveau, og en delvis opfyldelse kan derfor dække over acceptable resultater. Dette er efter Rigsarki
vets opfattelse tilfælde for flere af de delvis opfyldte mål. Alt i alt er det derfor Rigsarkivets opfattelse, 
at den faglige målopfyldelse i 2014 er tilfredsstillende. 
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Tabel 2.4 Mål og opgaver i Rigsarkivets rammeaftale 
Opgave Mål Resultat 

 i 2013 

Tværgående opgave: 
Udvikling som videnscenter 

1. Rigsarkivet giver den offentlige og 
private sektor bedre muligheder for at 
varetage arkivmæssige hensyn. 

Opfyldt 

2. Rigsarkivet skaber grundlag for at 
højne kvaliteten af den sundheds- og 
samfundsvidenskabelige forskning. 

Opfyldt 

Opgave 1: 
Opbygning, bevaring og tilgængelig
gørelse af fysiske og digitale samlin
ger 

1. Rigsarkivet bevarer den digitale 
arkivalske kulturarv. 

Delvis opfyldt 

2. Rigsarkivet gør det mere effektivt for 
myndigheder at aflevere arkivalier. 

Opfyldt 

3. Øget anvendelse af Rigsarkivets 
samlinger. 

Delvis opfyldt 

Opgave 2: 
Vejledning og formidling 

1. Rigsarkivet åbner for flere og bredere 
brugergrupper. 

Delvis opfyldt 

2. Kendskabet til Rigsarkivets ydelser 
øges. 

Opfyldt 

Opgave 3: 
Forskning 

1. Rigsarkivet styrker effekten af sin 
forskning. 

Opfyldt 

2. Forskningens resultater udbredes til 
bredere dele af befolkningen. 

Opfyldt 

2.5.2 Uddybende analyser og vurderinger 

Tværgående opgave: Udvikling som videnscenter 

Mål 1: Rigsarkivet giver den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage ar
kivmæssige hensyn 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 5 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2014 (se tabel 2.5). 

Tabel 2.5 Tværgående opgave, mål nr. 1 
Indikator Status 

Rigsarkivet offentliggør årligt en rapport om status for digital bevaring med redegø
relse for såvel danske som internationale samarbejder. 

Indfriet 

Rigsarkivet sikrer gennem ajourførte kompetenceudviklingsplaner, at forretningskri
tiske kompetencer inden for det digitale, arkivfaglige område tilgodeses. 

Indfriet 

Rigsarkivet samarbejder med relevante, uddannelsesudbydere om fagligt indhold 
inden for certificeret uddannelse i informationsforvaltning og records management. 

Indfriet 

Rigsarkivet udbyder kurser inden for områder, hvor Rigsarkivets medarbejdere 
nationalt besidder unik specialviden. 

Indfriet 

Rigsarkivet bidrager til udviklingen af Europeana gennem deltagelse i Archives 
Portal Europe (APEx) 

Indfriet 

Status og strategi 
For at kunne give den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage arkivmæssige 
hensyn er det nødvendigt, at Rigsarkivet løbende vedligeholder sin viden om, hvordan arkivskaberne 
forvalter den dokumentation, som de skaber af deres virksomhed, herunder hvilke teknologiske løs
ninger de anvender, og hvilke bevaringsløsninger andre bevaringsinstitutioner udvikler. Resultatet af 
dette arbejde er i 2014 blevet publiceret i rapporten ”Digital bevaring – status & viden 2014”, som kan 
findes på www.sa.dk.

http://www.sa.dk
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I den forbindelse er det ligeledes nødvendigt, at Rigsarkivet tager denne nye viden i brug i sit daglige 
arbejde. Kompetenceudviklingsstrategierne for indsamling af private arkivalier, digital bevaring og 
oparbejdning samt for IT-udvikling er derfor blevet opdateret i 2014. 

Samarbejde med offentlige arkivskabere 
Rigsarkivets viden om, hvordan offentlige arkivskabere bedst varetager arkivmæssige hensyn, er i 
2014 blevet formidlet gennem udgivelsen af ovennævnte rapport, samarbejde med relevante kursus
udbydere, samt udbud af egne kurser.  

På det offentlige område har Rigsarkivet i 2014 ud over kurser afholdt netværksmøder for statslige og 
kommunale myndigheder. Formålet med netværksmøderne var overordnet set at give deltagerne 
mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan man i praksis varetager arkivmæssige hensyn og i 
øvrigt opfylder sine forpligtelsen i forhold til arkivlovgivningen. Derudover afholdt Rigsarkivet i efteråret 
2014 konferencen ”Nutidens forvaltning – fremtidens arkiver” for at sætte fokus på samspillet mellem 
forvaltningsetik og dokumentation. 

Derudover bestræber Rigsarkivet sig på løbende at holde relevante IT-leverandører orienteret om 
arkivmæssige forhold. Det sker dels på leverandørmøder to gange om året, dels på årlige møder med 
de største leverandører. 

Private arkivskabere 
På det private område stiller Rigsarkivet SABA-programmerne til rådighed for personer, organisationer 
og virksomheder, som ønsker at sikre dokumentationen af deres virksomhed. Ved hjælp af disse 
programmer kan arkivskaberen producere en systemuafhængig arkiveringsversion af sine digitalt 
skabte arkivalier efter Rigsarkivets regler og eventuelt aflevere arkiveringsversionen til Rigsarkivet eller 
et andet arkiv. Denne softwaresuite stilles også frit til rådighed for stads- og lokalarkivernes indsamling 
af digitale privatarkiver. 

Hertil kommer, at Rigsarkivet i 2014 har vejledt Folketingets medlemmer om, hvordan de kan sikre 
deres e-mails/korrespondance for eftertiden ved at anvende den løsning, som Rigsarkivet har udviklet i 
samarbejde med Folketingets IT-funktion. 

Europæisk samarbejde 
Rigsarkivets bidrag til udviklingen af Europeana sker ved deltagelsen i opbygningen af den fælles 
arkivdatabase Archives Portal Europe (APEx). I 2014 har dette samarbejde resulteret i, at en lang 
række data fra Rigsarkivets arkivinfomationssystem, DAISY, er blevet gjort tilgængelig på Archives 
Portal Europe. Det drejer sig bl.a. om 40 arkivguider, 106.000 arkivregistraturer og 8,6 mio. arkivenhe
der. Med det store upload i 2014 rykkede Danmark frem som en af de største bidragydere til APEX. 
Når Europeana er færdigudviklet vil disse data også øge Danmarks bidrag hertil markant.   

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeafta
len, idet de planlagte aktiviteter er gennemført. Hertil kommer, at der er gennemført yderligere 
aktiviteter. 

Mål 2: Rigsarkivet skaber grundlag for at højne kvaliteten af den sundheds- og samfundsviden
skabelige forskning 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 2 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2014 (se tabel 2.6). 

Tabel 2.6 Tværgående opgave, mål nr. 2 
Indikatorer Status 

Der afrapporteres årligt om Rigsarkivets varetagelse af sin rolle som leverandør af 
data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning. 

Indfriet 

Rigsarkivet er en aktiv medspiller i internationale netværk, navnlig CESSDA-ERIC 
og sigter mod medlemskab og status som dansk Service Provider. 

Indfriet 

Årlige afrapporteringer 
Rigsarkivets leverandørydelser henvender sig til forskere, analytikere, studerende og andre, der hos 
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Rigsarkivet ønsker at bevare, dokumentere, tilgængeliggøre, søge og genbruge strukturerede forsk
ningsdata. Det er netop i samspillet mellem leverance af data, service og vejledning, at Rigsarkivet kan 
siges at indtage sin rolle i forskningsinfrastrukturen og herfra bidrage til at højne kvaliteten af den 
sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning. På baggrund af det paradigme, der blev lavet i 2013 
udarbejdede Rigsarkivet i 2014 sin første årsrapport om dette område. Af rapporten fremgår det bl.a., 
at der i årets løb er gennemført en række tiltag, der understøtter forskere og studerendes genbrug af 
data. Det fremgår endvidere, at Rigsarkivet har udviklet systemer, der gør det væsentlig nemmere for 
forskere at finde frem til lige præcis de datamaterialer, som de har brug for, og efterfølgende at bruge 
de fundne data. Det fremgår desuden at udlevering af forskningsdata er steget markant i det år rappor
ten dækker. 

Arbejdet med årsrapporteringen for 2014 er igangsat, og rapporteringen leveres i første kvartal 2015. I 
arbejdet lægges vægt på at fastholde det eksisterende paradigme i det omfang, det gavner formidlin
gen over for læserne, så de årlige rapporter dokumenterer udviklingen i, hvordan Rigsarkivet varetager 
sin rolle som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige 
forskning.  

Sekretariatsfunktionen for det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) blev i 2013 placeret i 
Rigsarkivet med virkning fra 2014. Arbejde i KOR understøttes af en 3-årig bevilling på 15,3 mio. kr. 
Det er sekretariatets formål at styrke registerforskningen. Opgaven er stor, men Rigsarkivet har en 
bred kontaktflade i forskersamfundet og har erfaring med at gå i dialog med forskere og i at formidle ny 
viden til forskersamfundet. I 2014 var fokus på etablering, budgettering, projektformulering og kommu
nikation. 

Internationale netværk 
Rigsarkivets internationale samarbejde inden for digital bevaring består dels i formelle relationer, dels i 
mere uformelle netværk og kontakter. De formelle samarbejdsrelationer kommer ud over deltagelsen i 
CESSDA navnlig til udtryk gennem medlemskab af organisationerne Open Preservation Foundation 
(OPF), DLM Forum (Document Lifecycle Management), samt gennem deltagelse i EU-projekterne E-
ARK og 4C.  

Inden for området digital formidling og bevaring er Rigsarkivet sammen med 30 europæiske stater 
partner i Europeana-projektet Archives Portal Europe Network of Excellence (APEx) samt medlem af 
community-organisationen International Centre for Archival Research (ICARUS), der omfatter mere en 
160 arkiver i Europa og Canada. Rigsarkivet er endvidere medlem af Europeana Network samt af 
Member States Expert Group on Digitisation and Digital Preservation (MSEG). 

Inden for området strukturerede forskningsdata fra sundheds- og samfundsvidenskabeligt arbejde 
deltager Rigsarkivet aktivt i internationale netværk, samarbejde og aktiviteter via CESSDA med 13 
medlemmer. Formålet er at skabe så let adgang til muligt for data til brug for den samfundsvidenska
belige forskning på tværs af grænser. Allerede i 2013 var Danmark med til at etablere CESSDA med 
Rigsarkivet som dansk serviceprovider, udpeget af Forskningsstyrelsen.  

Open Preservation Foundation (OPF) er en organisation, der blev oprettet for at videreføre resultaterne 
fra EU’s Planets-projekt. OPF har de senere år været en væsentlig kraft i EU-projektet SCAPE. OPF 
har i det forløbne år holdt flere seminarer, både specifikt om SCAPE-projektet og om digital bevaring 
generelt, hvor Rigsarkivet har deltaget med udbytte. Rigsarkivet var vært for årets generalforsamling. 
Her blev der lagt vægt på at få defineret en ny strategisk retning for samarbejdet.  

DLM-Forum er et europæisk forum for arkiver og it-leverandører, som fokuserer på ”Information 
Governance” i bred forstand. DLM Forum arrangerer halvårlige medlemsmøder, der både fungerer 
som net-værksarrangementer og som rammer for faglig videndeling. Organisationen er en af parterne i 
E-ARK-samarbejdet, hvor DLM-Forum bidrager til at sikre udveksling af information mellem projektet 
og organisationens medlemmer.  

Rigsarkivet deltager i det fælleseuropæiske E-ARK-projekt. Projektet har til formål at udarbejde fælles 
standarder og Open Source-værktøjer til digital arkivering i Europa.  E-ARK er et samarbejde mellem 
16 europæiske partnere, der tæller nationalarkiver, universiteter, offentlige institutioner og private 
virksomheder.  
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Siden 1. februar 2013 har Rigsarkivet deltaget i det fælleseuropæiske projekt 4C – Collaboration to 
Clarify the Costs of Curation. Projektets aktiviteter har i det forløbne år fokuseret på netværksdannel
se, opkvalificering, standardiseringsarbejde og produkter, herunder en såkaldt curation costs exchan
ge, hvor bevaringsinstitutioner kan udveksle information om omkostninger.  Projektet har bidraget til at 
give Rigsarkivet et bedre indblik i området vedrørende sammenhæng mellem økonomi og digital 
bevaring, herunder betydningen af strategi, risici og kvalitet og de økonomiske udfordringer for digital 
bevaring fremover. 

I kraft af de gennemførte aktiviteter og som følge af de opnåede resultater er det Rigsarkivets 
opfattelse, at det i 2014 er lykkedes at opfylde målet om at skabe vilkår, der højner kvaliteten af 
den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning. 

Opgave 1: Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af samlinger 

Mål 1: Rigsarkivet bevarer den digitale arkivalske kulturarv 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 5 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2014 (se tabel 2.7-2.8). 

Tabel 2.7 Opgave 1, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

Der udarbejdes og fremlægges en redegørelse for videreudvikling af det digitale 
bevaringssystem i Rigsarkivet. 

Ikke indfriet 

Der afrapporteres årligt om gennemførte mediekonverteringer og om samlingernes 
bevaringskvalitet. 

Indfriet 

Årlig tilvækst af digitalt skabte arkivalier. Indfriet 

Antal godkendte arkiveringsversioner. Indfriet 

Antal bevaringsaftaler vedr. private digitale arkivalier. Indfriet 

Tabel 2.8 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Årlig tilvækst af digitalt skabte 
arkivalier (TB) 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 27 19 20 

Resultat: Revideret forventning: 
3,6 25,2 40 25 

Antal godkendte arkiveringsversio
ner 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 220 220 220 

Resultat: Revideret forventning: 
229 202 175 175 

Antal bevaringsaftaler om private 
digitale arkivalier 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 25 30 30 

Resultat: Uændret forventning: 
27 37 30 30 

Videreudvikling af det digitale bevaringssystem 
I 2014 var det hensigten at udarbejde en redegørelse for videreudvikling af det digitale bevaringssy
stem i Rigsarkivet. Redegørelsen er blevet udarbejdet. Det fremgår af redegørelsen, at udviklingen af 
det digitale bevaringssystem dels har bestået i arbejde med at implementere Bitmagasinsoftwaren 
med henblik på at etablere en ensartet lagring for såvel digitalt skabte som digitaliserede arkivalier 
inden for rammerne af Bitmagasinssamarbejdet med Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek, dels i 
arbejdet med at tilpasse de interne systemer og processer. 

Redegørelsen viser, at bevaringssystemet har været i stand til at følge med de voksende mængder af 
digitalt skabte data, som Rigsarkivet skal modtage. Derimod er det ikke lykkedes at implementere 
Bitmagasinsoftwaren. På grund af den manglende implementering af bitmagasinet har det ikke været 
muligt at sikre bevaringen af Rigsarkivets samling af digitaliserede arkivalier på den måde, som det er 
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forudsat i strategien. Den relevante Indikator kan derfor ikke betragtes som indfriet. Implementeringen 
af bitmagasinsoftwaren forudsættes færdiggjort i løbet af 2015. 

I forhold til de interne systemer er der sket en tilpasning og effektivisering, så processerne er blevet 
hurtigere, bl.a. gennem implementering af hurtigere testmedier, og systemerne er forberedt for integra
tion til Bitmagasinet. Endvidere er der sidst på året gennemført et skift af lagringsmedier, så det ene 
DVD-eksemplar er erstattet af LTO-bånd. Dette har forbedret kapaciteten og været medvirkende til, at 
der i 2014 har kunnet færdigbehandles 25,2 TB, hvilket er 177 % mere end i noget tidligere år. Selvom 
det fastlagte nøgletal for årlig tilvækst af digitalt skabte arkivalier ikke er helt indfriet, er væksten så 
betydelig, at indikatoren af Rigsarkivet opfattes som indfriet i 2014. 

Tilsyn og afleveringer 
Opfyldelsen af målet om at bevare den digitale arkivalske kulturarv forudsætter, at Rigsarkivet identifi
cerer og træffer beslutning om bevaring af offentlige myndigheders og private arkivskaberes digitalt 
skabte arkivalier. I 2014 har Rigsarkivet derfor løbende behandlet anmeldelser af statslige myndighe
ders it-systemer, der er modtaget i henhold til cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013. På det private områ
de er der indgået 37 bevaringsaftaler, hvilket er 12 mere end forudsat. 

Opfyldelsen af målet forudsætter endvidere, at der gennemføres afleveringer af bevaringsværdige 
digitalt skabte arkivalier. I 2014 er det sket gennem godkendelse af 202 arkiveringsversioner, svarende 
til 25,2 TB data (se tabel 2.8). Det er 18 arkiveringsversioner og 1,8 TB mindre end forventet.  

I årsrapporten for 2013 måtte Rigsarkivet konstatere, at den faktiske mængde af modtagne og testede 
digitale arkivalier lå langt under det forventede niveau (3,6 TB mod forventede 15 TB). En række tiltag 
for at forøge test- og modtagelseskapaciteten blev i årsrapporten for 2013 annonceret. Resultatet for 
2014, hvor 25,2 TB mod forventet 27 TB blev testet og godkendt viser, at den planlagte kapacitetsfor
øgelse er blevet indfriet i et omfang som gør det rimeligt at betragte det fastlagte nøgletal for 2014 for 
modtagne TB som nået.  

De fastlagte nøgletal for 2015 og 2016 for henholdsvis mængden af modtagne digitale arkivalier og 
mængden af testede og godkendte arkiveringsversioner er justeret. Antallet af modtagne TB i 2015 er 
hævet fra 19 til 40, hvilket er et udtryk for, at de stigende datamængder er slået igennem hurtigere end 
forventet. Antallet af arkiveringsversioner er derimod sat ned fra 220 til 175 i 2015, hvilket er en afspej
ling af den stigende tendens til etablering af koncernsystemer, hvor alle myndigheder på et ministerom
råde deler f.eks. ét ESDH-system.  

Den manglende indfrielse af nøgletallet for modtagne arkiveringsversioner skyldes dels, at 18 arkive
ringsversioner, hvor Rigsarkivet blot skulle foretage en enkelt rettelse, først blev modtaget umiddelbart 
før årsskiftet, og at der var tekniske problemer med at færdigoverføre ca. 2 TB data til Rigsarkivets 
lager på Statsbiblioteket. Godkendelsen af de manglende arkiveringsversioner og færdigoverførslen af 
de manglende data forventes at finde sted primo januar. Derfor bringer denne forsinkelse heller ikke 
den overordnede af måloverholdelse i fare. Samlet er det Rigsarkivets vurdering, at nøgletallene for 
den årlige tilvækst af digitalt skabte arkivalier og for antallet af godkendte arkiveringsversioner er nået i 
2014, 

Vurdering af bevaringskvalitet 
Som led i Rigsarkivets bevaringsindsats er der gennemført en vurdering af bevaringskvaliteten for 
samlingen af digitalt skabte arkivalier. Vurderingen gav ikke anledning til bemærkninger om kvaliteten 
af de eksemplarer, som findes på bånd og disk. Hvad angår de eksemplarer, som findes på optisk 
medie (DVD), er den overordnede vurdering, at mediernes tilstand er god. Medierne har ganske vist 
samlet set en lidt dårligere tilstand end ved seneste test i 2013, Dette er dog ikke overraskende, da det 
er velkendt, at medier nedbrydes, og at data derfor før eller senere skal migreres til nye medier. Rigs
arkivets løbende medietest påviser, at denne nedbrydning sker forholdsvist langsomt, så der ikke er 
risiko for, at medierne bliver ulæselige, før de kan overføres til nye medier. 

På trods af en betydelig indsats, bl.a. for at øge test- og modtagelseskapacitet, er det Rigsarki
vets opfattelse, at målet om bevaring af den digitale arkivalske kulturarv samlet set ikke kan 
siges at være opfyldt på det niveau, der er forudsat i rammeaftalen. Den manglende implemen
tering af bitmagasinsoftwaren peger således i retning af ikke fuld målopfyldelse. 
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Mål 2: Rigsarkivet gør det mere effektivt for myndigheder at aflevere arkivalier 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 1 indikator, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af 
dette mål i 2014(se tabel 2.9). 

Tabel 2.9 Opgave 1, mål nr. 2 
Indikator Status 

Der udarbejdes og offentliggøres på grundlag heraf i 2014 en handlingsplan 2014 – 
2016 for effektivisering af processer knyttet til bevaringsindsatsen. 

Indfriet 

Handlingsplan for bevaringsindsatsen 
I 2013 blev der ved systematisk kontakt til afleverende myndigheder og private leverandøre indhentet 
forslag til og ønsker om effektiviseringer af processerne knyttet til godkendelse/aflevering. På grundlag 
af denne systematiske kontakt er en handlingsplan udarbejdet og publiceret i 2014. Handlingsplanen 
indeholder 8 aktionspunkter med tilhørende delhandlingsplaner til implementering i perioden 2014-
2016. De overordnede aktionspunkter i handlingsplanen er: 
• Analyse af mulighed for at tillade flere/andre dokumentformater 
• Udarbejdelse af teknisk vejledning om udarbejdelse af arkiveringsversioner 
• Mere vejledning og rådgivning om arkivfaglige problemstillinger 
• Etablering af ensartede procedurer 
• Forbedret support og orientering af Rigsarkivets testprogram ADA 
• Analyse af mulighederne af at Rigsarkivet overtager produktionen af (dele af) arkiveringsversioner    
• Behandling af specifikke problemstillinger for kommuner og regioner 
• Myndighedernes mulighed for at bruge arkiveringsversioner fra egne it-systemer 

Derudover har Rigsarkivet i 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt myndigheder og leveran
dører, som skal danne udgangspunkt for at måle effekterne af implementeringen af handlingsplanen i 
2016. Afrapporteringen af undersøgelsen foreligger i udkast. 

Yderligere aktiviteter 
Endelig har Rigsarkivet også i 2014 foretaget yderligere analyser af myndighedernes omkostninger til 
digital arkivering. Der er dels sket i forbindelse med Rigsarkivets deltagelse i EU-projektet Collabortion 
to Clarify the Costs og Curation, dels ved løbende opsamling af oplysninger om myndighedernes 
udgifter til at producere arkiveringsversioner. Endelig har Rigsarkivet også i 2014 udbudt kurser af 
relevans for området. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeafta
len, idet de planlagte aktiviteter er gennemført. Hertil kommer, at der er gennemført yderligere 
aktiviteter. 

Mål 3: Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 7 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2014 (se tabel 2.10-2.11). 

Udvikling og forbedring af de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud. 
En betydelig indsats i 2014 har sigtet mod at udvikle de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestil
bud. Arbejdet har været koncentreret om det mest benyttede digitale tilbud, Arkivalieronline, som er 
blevet videreudviklet og forbedret på flere områder. Søgnings- og navigationsmulighederne er blevet 
forbedret, men færdiggørelsen og implementeringen udestår og forventes først at ske i løbet af 2015. 
Desuden er mulighederne for metadataberigelse – dvs. at brugere online kan indeksere de skannede 
arkivalier – udskudt til 2015. 

I Rigsarkivets andet store digitale tilgængeliggørelsestilbud, Dansk Demografisk Database, indtastes 
transskriberinger af indførsler i folketællinger, kirkebøger og andre meget benyttede kildetyper. Dansk 
Demografisk Database er i 2014 blevet indlejret i en ny webportal til afløsning af et 7 år gammelt 
design. Der er derudover blevet udviklet nogle mindre, tekniske løsninger til brug i forbindelse med 
leverancer af indtastninger fra Danish Family Search. 
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Tabel 2.10 Opgave 1, mål nr. 3 
Indikator Status 

Årlige aktivitetsredegørelser skal dokumentere: Udvikling og forbedring af de 
brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud: Arkivalier Online og Dansk Demo
grafisk Database. 

Ikke indfriet 

Forbedring af søgemulighederne i Rigsarkivets arkivalske informationssystem 
(DAISY) – bl.a. søgning på emneord. 

Ikke indfriet 

Afrapportering i 2014 om implementeringen af sikker adgang via SOFIA til digitale 
arkivalier over nettet. 

Indfriet 

Årlige aktivitetsredegørelser skal dokumentere: Alle Rigsarkivets og landsarkiver
nes arkivalier kan bestilles via nettet – DAISY (sker: 2013) Fra ultimo 2014 kan 
Rigsarkivet, som det første nationale arkiv i verden, tilbyde bestilling over nettet af 
samtlige arkivets arkivalier. 

Indfriet 

Årlig tilvækst i antal filer der uploades på Arkivalier Online. Indfriet 

Årlig tilvækst i inddaterede poster i Dansk Demografisk Database. Indfriet 

Antal beskrivelser af arkiveringsversioners indhold til brug for brugere på nettet. Indfriet 

Tabel 2.11 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Årlig tilvækst i antal filer, der uploa
des på Arkivalier Online (mio. filer) 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 9,0 3,3 2,5 

Resultat: Justeret forventning: 
6,2 10,1 4,3 2,5 

Årlig tilvækst i inddaterede poster i 
Dansk Demografisk Database 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 510.000 515.000 520.000 

Resultat: Uændret forventning: 
680.000 652.000 515.000 520.000 

Antal beskrivelser af arkiveringsver
sioners indhold til brug for brugere 
på nettet 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 200 300 500 

Resultat: Uændret forventning: 
33 200 300 500 

I 2014 afsluttedes arbejdet med at tilknytte emneord til samtlige de ca. 107.000 arkivskabere registre
ret i Rigsarkivets arkivalieinformationssystem DAISY. Dermed er datagrundlaget skabt for at der kan 
etableres både en emnebaseret og en geografisk søgeindgang i DAISY, hvorved brugerne får en langt 
nemmere tilgang til Rigsarkivets samlinger. Efter planen skulle der i 2014 have været skabt et særligt 
værktøj og interface til søgning på emneord. Det er imidlertid besluttet at etablere en fælles søgeind
gang til de databaser og platforme, som Rigsarkivet vil drive under navnet Søg og Find. Denne løsning 
vil først blive implementeret i 2015. 

Udvikling og forbedring af de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud er et prioriteret sats
ningsområde for Rigsarkivet. I lyset heraf og på baggrund af de opstillede planer må det konstateres, 
at det i 2014 ikke er lykkedes at indfri de indikatorer, som var opstillet på dette område. 

Flere digitale data til rådighed 
Indsatsen for at øge anvendelsen af Rigsarkivets samlinger har flere satsningselementer. Ét element 
er at øge mængden af data, som kan tilgås digital. Inden for dette satsningselement er der opnået 
store resultater i 2014, idet der er i 2014 uploadet godt 10 mio. digitaliserede dokumenter. Hermed er 
nøgletallet er overgået med 1 mio. dokumenter (filer). Upload omfatter både hyppigt benyttet materiale, 
f.eks. skifter, tinglysning og erindringsmedaljeansøgninger fra de slesvigske krige, samt materiale med 
et snævrere og forskningsrelateret sigte, f.eks. Chr. 5.s matrikel, forskellige retsbetjente, Viborg lands
tings ældre dombøger og meget andet. Også et stort antal søgemidler er blevet skannet og i stort 
omfang uploadet. Bl.a. kan en lang række navneregistre til forsvarets arkiver samt til personarkiverne 
på Rigsarkivet, København nu benyttes digitalt. 

Også hvad angår inddatering i Dansk Demografisk Database ligger resultatet i 2014 over det opstillede 
nøgletal. Basen har fået tilføjet 650.000 nye poster, så den nu alt i alt rummer over 17 mio. poster 

Rigsarkivets samlinger af digitalt skabte arkivalier vokser stærkt. Det skyldes, at alle moderne arkiver 
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stort set nu udelukkende skabes i digital form, og at Rigsarkivet fra begyndelsen af 1970erne har 
indsamlet arkivalier i denne form. Beskrivelse og formidling af digitalt skabe arkivalier stiller naturligvis 
andre krav, end traditionelle papirarkivalier gør, og derfor har Rigsarkivet gennem de senere år udvik
let et tilgængeliggørelsesværktøj, SOFIA, der fra 2014 også kan tilgås via nettet og har været anvendt 
af Trafikstyrelsen og Folketinget. Rigsarkivet har ultimo 2014 udarbejdet en rapport herom, og det 
fastlagte nøgletal om offentliggørelse af beskrivelser af 200 arkiveringsversioner blev indfriet i 2014. 

Bestilling af arkivalier via nettet 
Som den sidste af Rigsarkivets afdelinger har man i Århus afsluttet en digital registrering af alle arkiva
lier. Hermed er der ikke blot skabt grundlag for at lave en elektronisk generalregistratur, der er søgbar 
fra nettet, men også for at bestille arkivalier elektronisk i Rigsarkivets arkivalieinformationssystem 
DAISY. Med afslutningen af dette arbejde i Århus er dette nu muligt, formentlig som det første land i 
verden, for alle dele af Rigsarkivets samlinger. Hermed er endnu et væsentlig skridt taget imod at 
digitalisere de centrale administrative processer i Rigsarkivet. 

På flere områder er de planlagte mål ikke blevet nået. Alligevel er det i kraft af de gennemførte 
aktiviteter Rigsarkivets opfattelse, at der er taget væsentlige skridt til at styrke grundlaget for 
målet om en øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger. Samlet set kan målet ikke kan siges at 
være opfyldt på det niveau, der er forudsat i rammeaftalen. 

Opgave 2: Vejledning og formidling 

Mål 1: Rigsarkivet åbner for flere og bredere brugergrupper 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 8 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2014 (se tabel 2.12-2.13). 

Tabel 2.12 Opgave 2, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

Fra 2014 gøres det muligt for Rigsarkivets brugere at tilføje metadata og kommuni
kere interaktivt via udvalgte, digitale tilgængeliggørelsestilbud. 

Indfriet 

Der udvikles interaktive undervisningsprogrammer til folke- og gymnasieskolerne. 
 

Ikke indfriet 

Rigsarkivets elektroniske vejledning (Spørg Arkivaren) udbygges fra 2014 til egent
lig webbaseret online vejledning, hvor Rigsarkivet interaktivt kan vejlede brugerne, 
ligesom brugerne interaktivt kan hjælpe og vejlede hinanden. 

Indfriet 

Der etableres fra 2013 forsøg med udarbejdelse af digitale kildepakker rettet mod 
studerende. 

Ikke indfriet 

Der udarbejdes webudstillinger i tilknytning til de større konventionelle udstillinger. 
 

Ikke indfriet 

Besøg på www.sa.dk. Ikke indfriet 

Besøg på Dansk Demografisk Database. Indfriet 

Besøg på interaktive undervisningsprogrammer: 36.000 Indfriet 

Tabel 2.13 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Antal besøgende på www.sa.dk Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 5.700.000 5.750.000 5.800.000 

Resultat: Revideret forventning: 
5.233.000 4.453.000 4.000.000 4.200.000 

Antal besøgende på Dansk Demo
grafisk Database 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 900.000 950.000 1.000.000 

Resultat: Uændret forventning: 
1.155.000 1.224.000 950.000 1.000.000 

Antal besøgende på interaktive 
undervisningsprogrammer 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 38.000 42.000 45.000 

Resultat: Uændret forventning: 
32.000 38.000 42.000 45.000 

http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
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Brugerstyrede databerigelsesprojekter 
Rigsarkivet har siden begyndelsen af 1980erne arbejdet målrettet med at inddrage brugerne til at 
afskrive arkivalier og generere oplysninger til brug for søgning i arkivalier. I 2014 fik dette arbejde et 
teknisk løft, idet Rigsarkivet i oktober 2014 lancerede et crowdsourcing-modul, som vil kunne gøre alle 
Rigsarkivets digitaliserede arkivalier tilgængelig for indtastning eller metadataberigelse. I systemet kan 
der udvælges arkivserier, der kan forsynes med specielt udvalgte indtastningsfelter, som er målrettet 
arkivalierne og relevante ønsker om afskrivning eller metadataberigelse. Det første projekt, hvor modu
let anvendes, er blevet indledt. Det drejer sig om afskrift af ansøgninger til erindringsmedaljer for de to 
slesvigske krige. Projektet er blevet en succes fra starten, idet det pr. 5. januar 2015 havde 140 aktive, 
frivillige bidragydere, der på kort tid tilsammen har afskrevet ca. 16.000 ansøgningsskemaer. Modulet 
vil blive videreudviklet i 2015, og nye databerigelsesprojekter vil blive iværksat. 

Interaktiv undervisning 
Der er i 2014 blevet udviklet et nyt interaktivt undervisningsmateriale i form af en række tidslinjer, som 
er målrettet mod både gymnasierne og folkeskolen. Derudover er der gennemført en evaluering af 
undervisningsprogrammet Aargang 0, som blev lanceret i 2013. På basis af evalueringen er der udar
bejdet en opgraderingsplan, der dog kun delvist er implementeret. Endelig er der udviklet materialer til 
brug på undervisningsdelen af Rigsarkivets nye hjemmeside. På trods af gode resultater inden for 
dette satsningsområde må Rigsarkivet konkludere, at resultaterne i 2014 ikke fuldt ud indfrier de 
indikatorer, som der var opstillet for 2014. 

Web-baseret vejledning 
Indikatoren om at give Rigsarkivets brugere adgang til at kommunikere interaktivt, blev indfriet i de
cember 2014, da Rigsarkivet åbnede facebooksiden Rigsarkivets Brugerforum. På denne side kan 
brugerne stille spørgsmål og komme med kommentarer om Rigsarkivet og Rigsarkivet arkivalier og få 
svar på spørgsmål fra Rigsarkivets personale. Men brugerne opfordres også til at gå i dialog med 
hinanden og til at diskutere og hjælpe hinanden med arkivspørgsmål. Hermed er der etableret et 
dialogisk supplement til det mailbaserede tilbud Spørg Arkivaren.   

Kildepakker til studerende 
Fra 2013 har de såkaldte kildepakker gjort det lettere for undervisere og studerende på universiteterne 
at inddrage digitaliserede arkivalier i forbindelse med f.eks. undervisning eller opgave- eller speciale
skrivning. Der er i 2014 publiceret én kildepakke om krigen i 1864, og derudover er der arbejdet med 
yderligere 2 kildepakker; den ene omhandlende statsmagtens håndtering af de politiske yderfløje i 
mellemkrigstiden, og den anden socialhistorie, lokalhistorie og livshistorie. Det har imidlertid af res
sourcemæssige grunde ikke været muligt at gøre disse helt færdige. De to kildepakker vil blive færdig
gjort primo 2015. Ud over arbejdet med selve kildepakkerne er der blevet udviklet en ny platform til 
publicering af kildepakkerne. Der er i forbindelse med udvælgelsen af emner til kildepakkerne gen
nemført en række drøftelser med repræsentanter fra universiteterne. 

Webudstillinger 
Det har af ressourcemæssige grunde kun været muligt at etablere webudstillinger i forbindelse med to 
ud af de tre større ”analoge” udstillinger, som Rigsarkivet har afholdt. De to nye webudstillinger blev 
lavet i tilknytning til udstillingerne ” Danskere i den store krig” og ”1864. Skæbner/Slægt/Spor”. Udstil
lingerne har i alt haft 109.000 sidevisninger. 

Færre besøgende end forventet 
Antallet af besøgende på Rigsarkivets hjemmeside www.sa.dk er faldet i de senere år. Nøgletallet for 
2014 var 5,7 mio. besøg, mens resultatet blev 4,5 mio. besøg. Sammenlignet med 2013 er der tale om 
et fald på 0,7 mio. En væsentlig del af de besøgende på www.sa.dk benytter Rigsarkivets digitale tilbud 
Arkivalieronline, hvorfor det faldende besøgstal afspejler en faldende benyttelse af dette digitale tilbud. 
Antallet af tilgængelige arkivalier på Arkivalieronline er forøget med 10 mio. sider i løbet af 2014, så 
forklaringerne på det faldende besøgstal skal formentlig findes andre steder. En delforklaring kan 
være, at der udenfor Rigsarkivets regi er udviklet en række andre digitale tilbud, der tilbyder adgang til 
danske arkivalier. Selvom Arkivalieronline er underleverandør til en del af disse nye digitale tilbud, 
måles den aktivitet, der er på disse sider, ikke hos Rigsarkivet. Samtidig har Arkivalieronline lidt under, 
at den eksisterende billedviewer har givet anledning til tekniske problemer hos nogle brugere. Rigsar
kivet er derfor i fuld gang med at konvertere materialet, så det kan overføres til den nyudviklede view
er, der giver adgang til en række nye og forbedrede faciliteter. 

http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
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Med ibrugtagningen af nyt og mere tidssvarende CMS, med forbedringer på især Arkivalieronline, flere 
søgeindgange, stærkt øget brug af det digitale undervisningsmateriale og udvidede aktiviteter på 
interaktive brugervendte platforme som Facebook er det forventningen, at den betydelige nedgang i 
besøgstallet på sigt vil blive bremset. Flere af de tiltag, som vil forbedre brugervenligheden af Rigsarki
vets digitale tilbud, indebærer gennemførelse af omfattende web- og it-udviklingsprojekter, som for 
størstedelens vedkommende først vil være afsluttet sidst i 2015. Den forventede positive effekt vil 
derfor først kunne registreres fra 2016. Rigsarkivet finder det derfor nødvendigt at nedjustere forvent
ningerne til de kommende års besøgstal og har nu som målsætning, dels at bremse faldet i 2015, dels 
at vende udviklingen, så besøgstallet stiger fra 2016.  

Til gengæld har der i 2014 været stigende brugertal på Dansk Demografisk Database og de interaktive 
undervisningstilbud. Førstnævnte stigning skyldes formentlig, at Dansk Demografisk Database bliver 
mere og mere anvendelig for brugerne efterhånden, som der indtastes og tilgængeliggøres flere og 
flere metadata. Sidstnævnte stigning skyldes dels, at der er lanceret nye undervisningstilbud, dels der 
er gennemført en omfattende markedsføringsindsats for at udbrede kendskabet til tilbuddene. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at der i 2014 er blevet igangsat en lang række aktiviteter, der 
understøtter målet om at åbne for flere og bredere brugergrupper. Samlet set er målet dog ikke 
opfyldt på det niveau, der var forudsat i rammeaftalen for 2014. 

Mål 2: Kendskabet til Rigsarkivets ydelser øges 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 6 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2014 (se tabel 2.14-2.15). 

Tabel 2.14 Opgave 2, mål nr. 2 
Indikatorer Status 

Med henblik på at styrke den webbaserede formidlings- og vejledningsindsats 
implementeres en ny hjemmeside i et nyt CMS-system 2013/2014. 

Indfriet 

Formidlingstiltag på de sociale medier fastholdes. Indfriet 

Der lanceres temaaktuelle udstillinger i tilknytning til læsesalene med udgangspunkt 
i originalt kildemateriale. Udstillingerne suppleres af web-udstillinger med samme 
tema  

Indfriet 

Som led i kommunikationsstrategi defineres målgrupper, og på grundlag af kend
skabsanalyse foretages en evaluering af ”synlighedsindsatserne” i 2014 og 2016. 

Indfriet 

Antal presseklip på baggrund af proaktive formidlingsindsatser. Indfriet 

Antal faciliterede arkivbrugere. Indfriet 

Tabel 2.15 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Antal presseklip på baggrund af 
proaktive formidlingsindsatser 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 200 200 200 

Resultat: Revideret forventning: 
1.113 634 450 200 

Antal faciliterede arkivbrugere Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 6.700 6.900 7.000 

Resultat: Revideret forventning: 
11.000 12.700 11.000 13.000 

Nyt CMS-system 
Den webbaserede formidlings- og vejledningsindsats blev styrket i december 2014, da Rigsarkivet 
lancerede sit nye CMS-system med tilhørende ny hjemmeside bl.a. efter en fokusbrugertest i juli 2014. 
Den ny hjemmeside fungerer i en tilvænningsfase parallelt med den gamle hjemmeside indtil ultimo 
januar 2015 og har i denne periode haft en feedback-funktion med henblik på at opsamle kommenta
rer fra en stor brugergruppe til brug for den tilretning, der sammen med andre udviklingstiltag er plan
lagt til 2015. 
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Sociale medier 
Formidlingstiltagene på de sociale medier er blevet fastholdt og udbygget i 2014. På Facebook steg 
Rigsarkivets rækkevidde med en tredjedel i 2014, idet der i gennemsnit var 1038 unikke brugere pr. 
dag med historier og indhold, der skabte stort engagement. På Flickr og YouTube var der 1 mio. 
visninger, hvilket var uændret sammenlignet med 2013 på trods af en lille produktion af varigt indhold 
på ca. 100 fotos og 3 vejledningsfilm. På Twitter og Instagram havde Rigsarkivet henholdsvis 1200 og 
430 brugere, og begge steder kunne der registreres en vækst i både Rigsarkivets aktivitet og følgernes 
engagement. 

Aktuelle udstillinger 
Der blev afholdt tre særudstillinger i København i 2014: ”Katastrofen 1814: Da Danmark tabte Norge”, 
”Danskere i den store krig” og ”1864. Skæbner/slægt/spor”. Derudover blev der afholdt et par mindre 
udstillinger i Åbenrå og Århus. Udstillingerne blev vel modtaget af offentligheden og fik ud over pæne 
besøgstal omtale i flere landsækkende medier herunder Berlingske Tidende og DR. Der har imidlertid, 
af ressourcemæssige grunde kun været afholdt webudstillinger til 2 af de 3 større udstillinger. På trods 
heraf vurderes den relevante indikator for udstillingsvirksomhed at være indfriet. 

Øget synlighed 
Der blev i 2013 og 2014 udviklet og gennemført en kendskabsanalyse i samarbejde med eksterne 
leverandører med det formål at måle offentlighedens kendskab til Rigsarkivet og organisationens 
tilbud. På grundlag af analysen er der udarbejdet en evaluering af synlighedsindsatserne i 2014. Ana
lysen viser ligesom i 2013, at en stor del af befolkningen ikke mener, at Rigsarkivet er i øjenhøjde med 
brugerne. Især den yngre del opfatter organisationen som kedelig og støvet. Der skal derfor bl.a. 
udvikles en moderne, relevant og levende fortælling om Rigsarkivet, så organisationen får placeret sig 
som en åben og dynamisk organisation i øjenhøjde med brugerne. Sammenlignes resultaterne af 
analyserne i henholdsvis 2013 og 2014 kan der ikke spores udviklingstendenser i retning af, at synlig
hedsindsatserne i 2014 har afspejlet sig i et større kendskab til Rigsarkivets og dets ydelser. Dette er 
dog ikke overraskende, idet det må forventes, at synlighedsindsatser skal fastholdes i flere år, før en 
effekt viser sig.  

Presseovervågning 
Via presseovervågningen er der optalt 643 omtaler på baggrund af proaktive formidlingsindsatser i 
2014, heraf over 200 i landsdækkende medier. I rapport vedr. pressestatistik og presseeffekt for de 
proaktive indsatser i 2014 konkluderes det, at vinkling, klare målgrupper og samfundsrelevans er 
afgørende for mediernes lyst til at dække en historie. Presseeffekten har i 2014 været god i forbindelse 
med større samfundsrelevante sager, større projekter og mærkesager. Derimod har effekten været 
mindre god for snævre og meget afsenderorienterede sager. Rigsarkivet skal blive endnu bedre til at 
fange de gode historier i huset, og der er stadigvæk rum for at styrke den proaktive indsats. 

Aktiviteter på læsesalene 
Der har i 2014 været overordentlig stor interesse for at besøge Rigsarkivet og deltage i Rigsarkivets 
arrangementer. Samlet set har Rigsarkivet modtaget mindst 12.700 gæster foruden de 26.000, der har 
besøgt læsesalene for at forske i arkivalierne. Blandt de tilbud, der har trukket flest brugere til, er 
deltagere i kurser og workshops (3.600), udstillingsgæster (4.600), skoletjenesten i København (2.300) 
og arrangementet ved Kulturnatten i København (2.100). 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at åbne for flere og bredere brugergrupper samlet 
set er opfyldt på det niveau, der er forudsat i rammeaftalen. De gennemførte kendskabsanaly
ser viser endnu ikke voksende kendskab, hvilket skyldes at synlighedsindsatserne skal fast
holdes gennem en årrække, før en effekt viser sig. 

Opgave 3: Forskning 

Mål 1: Rigsarkivet styrker effekten af sin forskning 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 3 indikatorer med tilhørende nøgletal til at belyse opfyldelsen af 
dette mål i 2014 (se tabel 2.16-2.17). 
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Tabel 2.16 Opgave 3, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

Der udpeges samlende tematiske forskningsprojekter for 3-4 årige perioder. Indfriet 

Forskningsindsatsen dokumenteres ved årlige forskningsberetninger. Indfriet 

Antal publikationer med peer review Indfriet 

Tabel 2.17 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Antal publikationer med peer review Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 20 20 20 

Resultat: Uændret forventning: 
24 25 20 20 

I 2014 har Rigsarkivets forskere i 41 tilfælde holdt forelæsninger på universiteter eller præsenteret 
papers på nationale og internationale konferencer og symposier og dermed medvirket til at styrke 
effekten af forskningen i forhold til de faglige miljøer.    

Samling af forskningsprojekter 
I 2014 har der været arbejdet med to længerevarende projekter, som har deltagelse af flere forskere i 
Rigsarkivet. ”1864 – Mennesker mellem magterne/Menschen zwischen den Mächten” i samarbejde 
med Landesarchiv Schleswig-Holstein har i 2014 resulteret i et todagesseminar i Slesvig/Aabenraa 
den 21. og 22. marts, hvorfra indlæggene er blevet redigeret, fagfællebedømt og oversat og ligger klar 
til publicering i en tosproget bog. ”Kriminalitetens kulturhistorie” har i 2014 opnået en netværksbevilling 
fra FKK. Netværket har præsenteret sig på Dansk historikermøde i Odense, og den nedsatte styre
gruppe har planlagt tre seminarer. 

Forskningsårsberetninger 
Forskningsindsatsen dokumenteres i de årlige forskningsårsberetninger. Beretningen for 2013 blev 
godkendt af det rådgivende forskningsudvalg i 2014. Udvalget fandt, at der var tale om en fyldig og 
informativ beretning, som afspejler et højt aktivitetsniveau set i forhold til forskerstabens størrelse. Ud
valget hæftede sig navnlig ved samlingen af flere forskere, internt såvel som eksternt, under det stra
tegiske satsningsområde kriminalitetshistorie og opfordrede til øget international publicering. Nøgletal
lene for forskningsindsatsen blev indfriet med 25 peer-reviewede publikationer. 

I kraft af de gennemførte aktiviteter og som følge af de opnåede resultater er det Rigsarkivets 
opfattelse, at målet om, at Rigsarkivet skal styrke effekten af sin forskning, er opfyldt i 2014. 

Mål 2: Forskningens resultater udbredes til bredere dele af befolkningen 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 3 indikatorer med tilhørende nøgletal til at belyse opfyldelsen af 
dette mål i 2014 (se tabel 2.18-2.19). 

Rigsarkivets forskere fulgte i 2014 op på institutionens traditioner for at udbrede sine forskningsresulta
ter til videre kredse. Der vil blive redegjort nærmere for de konkrete aktiviteter i forskningsårsberetnin
gen for 2014, som p.t. er under udarbejdelse. 

Nøgletallene for udbredelsen af forskningsresultaterne blev indfriet med 90 foredrag, 38 forelæsninger 
og medvirken i 19 radio/tv-indslag. 

I kraft af de gennemførte aktiviteter er det Rigsarkivets opfattelse, at det i 2014 er lykkedes at 
opfylde målet om at udbrede forskningens resultater til bredere dele af befolkningen. 
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Tabel 2.18 Opgave 3, mål nr. 2 
Indikatorer Status 

Der redegøres for synlighedstiltag i de årlige forskningsberetninger. Indfriet 

Artikler i populære historiemagasiner mv. Indfriet 

Foredrag, radio/tv-indslag. Indfriet 

Tabel 2.19 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Artikler i populære historiemagasi
ner mv. 

Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 15 15 15 

Resultat: Uændret forventning: 
25 23 15 15 

Foredrag, radio/tv-indslag Forventet resultat i forrige årsrapport: 
- 80 80 80 

Resultat: Uændret forventning: 
134 147 80 80 

2.6 Redegørelse for reservationer 

Rigsarkivet forbrugte i 2014 1,0 mio. kr. af tidligere års reservationer og reserverede 1,3 mio. kr. af 
årets bevilling (se tabel 2.20). 

Tabel 2.20. Reservationer for 21.32.01 Statens Arkiver 
Mio. kr. Reser

vations
år 

Reserva
tion primo 

2014 

Årets 
reservation/ 

forbrug 

Reserva
tion ultimo 

2014 

Forven
tet af

slutning 
Dansk-vestindiske arkivalier 2009 2,4 -1,0 1,5 2015 
Bevaring af kulturarven 2013 1,5 0,0 1,5 2015 
Digitalisering af hjælpemidler 2013 0,2 0,0 0,2 2016 
Flytteforberedende arbejder 2014 0,0 0,3 0,3 2017 
Udvidelse af magasinkapacitet 2014 0,0 1,0 1,0 2020 
I alt - 4,0 0,3 4,4 - 

Ved udgangen af 2014 udgjorde Rigsarkivets reserverede bevillinger 4,4 mio. kr. Midlerne fordeler sig 
på følgende poster: 
• Bevaring af dansk-vestindiske arkivalier: 1,5 mio. kr. 

Beløbet er bevilget af puljen til bevaring af kulturminder i udlandet og anvendes i 2015 til at konser
vere, digitalisere og formidle arkivalier vedrørende de tidligere dansk-vestindiske øer. 

• Bevaring af kulturarven: 1,5 mio. kr. 
Beløbet anvendes fra 2016 til digitalisering af arkivalier. 

• Digitalisering af hjælpemidler: 0,2 mio. kr. 
Beløbet er bevilget af UMTS-midlerne og anvendes i 2015 til at digitalisere vejledninger, registratu
rer o.l. til Rigsarkivets samlinger. 

• Underkonto 40. Nyt Rigsarkiv og Landsarkiv for Sjælland: 0,3 mio. kr. 
Beløbet anvendes til at dække engangsudgifterne ved at samle Rigsarkivet i København på Kalve
bod Brygge (fase 2) i 2015-2017. 

• Underkonto 50. Midlertidige magasiner: 1,0 mio. kr. 
Beløbet anvendes frem til 2020 dels til at dække engangsudgifter ved ibrugtagningen af et nyt ma
gasin ved Landsarkivet for Nørrejylland, dels til at medfinansiere huslejeudgifterne til dette magasin. 
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2.7 Forventninger til 2015 

I 2015 videreføres indsatsen for at opfylde de mål, der indgår i rammeaftalen for 2013-2016 mellem 
Kulturministeriet og Rigsarkivet. Rammeaftalen rummer 9 mål, som for hovedpartens vedkommende 
knytter sig til Rigsarkivets tre hovedopgaver: 
• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger 
• Vejledning og formidling 
• Forskning 

Målene afspejler institutionens vision og strategi, og det er Rigsarkivets opfattelse, at den strategi, der 
er fastlagt, fortsat er relevant og udgør et sikkert grundlag for styringen af institutionens aktiviteter i 
2015. 

Ny organisation – færdiggørelse af implementering 
Som et delsvar på nye udfordringer gennemførte Rigsarkivet i maj 2014 en ændring af sin organisati
on. Hovedelementet i den fremtidige organisering af opgaveløsningerne er, at opgaver skal løses i et 
helhedsperspektiv. Derfor består hovedstrukturen i den nye organisation af tre afdelinger med lands
dækkende opgaver, funktioner og ansvar. Rigsarkivet bevægede sig hermed fra en organisering, som 
grundlæggende var geografisk bestemt, til en organisering, som primært er funktions- og opgavebe
stemt. Et stor arbejde er udført i løbet af 2014, men en så omfattende ændring af organisationen tager 
tid. Fokus har i 2014 været på at få de centrale elementer i den nye organisation på plads. Planen for 
2015 er at færdiggøre implementeringen af den ny organisation og forventelig begynde at høste de 
synergi- og effektiviseringsgevinster, som den ændrede organisation er forudsat at skulle levere. 

Identifikation af bevaringsværdige data og digitale dokumentarkiver 
En forudsætning for at kunne opfylde målet om, at Rigsarkivet bevarer den digitale arkivalske kultur
arv, er, at Rigsarkivet løbende identificerer de it-systemer, der indeholder bevaringsværdige data og 
digitale dokumenter. Formålet er dels at sikre, at der på det offentlige område sker aflevering til et 
offentligt arkiv, og på det private område at der indgås en bevaringsaftale, som på sigt kan føre til 
aflevering til Rigsarkivet. På det offentlige område gennemføres der derfor i 2015 et tilsyn med landets 
kommune og regioner, svarende til det tilsyn, der blev gennemført på det statslige område i 2012-
2013. Ud over at identificere nye it-systemer er formålet med tilsynet at sikre, at regioner og kommuner 
får afleveret bevaringsværdige data og dokumenter til et offentligt arkiv, inden data skal slettes, eller 
inde de it-systemer, som de indgår i, er blevet teknologisk forældede. Derudover planlægger Rigsarki
vet at undersøge mulighederne for en mere sikker identifikation af de forskningsdata, som skabes i 
den offentlige sektor. 

Endelig gennemfører Rigsarkivet i 2015 en aktivitetsplan på privatarkivområdet, der indebærer en 
systematisk kontakt til en række private organisationer med henblik på at gøre dem opmærksom på 
værdien af den dokumentation, som de skaber af deres virksomhed, og om muligt sikre en bevarings
aftale. I 2015 vil der være særligt fokus på etniske minoriteter, tænketanke og de politiske partier. 

Videreudvikling af bevaringssystemet 
En forudsætning for at kunne opfylde målet om, at Rigsarkivet bevarer den digitale arkivalske kultur
arv, er ligeledes, at Rigsarkivets bevaringssystem er i stand til at behandle de voksende datamængder, 
som Rigsarkivet modtager i disse år. Rigsarkivet gennemfører derfor i 2015 en kortlægning af det 
fremtidige behov for bevaringsinfrastruktur, digital lagerkapacitet og organisation. Hertil kommer at 
Rigsarkivet gennemfører den implementering af bitmagasinet, som ikke blev færdiggjort i 2014. Ende
lig planlægger Rigsarkivet i 2015 at definere et nyt format for bevaring af forskningsdata, som skaber 
sammenhæng med det eksisterende format for bevaring af offentlige og private data i øvrigt. Formålet 
er at effektivisere modtagelses-, bevarings- og tilgængeliggørelsesopgaven.  

Bedre søgemuligheder til gavn for flere 
I 2015 vil Rigsarkivet blandt andet tilbyde forbedrede søgemuligheder i arkivdatabasen DAISY, ny 
forbedret udgave af Arkivalieronline, videreudbygning af Rigsarkivets indtastningsportal samt åbne 
API’er til dele af vores systemer. Også i tilgængeliggørelsesværktøjet SOFIA og DDA Søgeservice er 
det planen at frobedre søgemulighederne. 

Søgning i DAISY og Arkivalieronline vil blive udvidet til søgning i flere data, herunder emneord og 
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geografisk lokalisering, og resultatvisningen vil blive udbygget med visning af flere informationer, samt 
udvidede muligheder for at filtrere/afgrænse søgeresultater. Det er alt sammen ændringer, som skal 
gøre det nemmere at søge og finde arkivalier i DAISY og Arkivalieronline. 

Arkivalieronline får et helt nyt udseende, og det bliver muligt at fremsøge og få vist alle digitaliserede 
arkivalier i Arkivalieronline. Samtidig bliver alle digitaliserede arkivalier vist i en ny billedviser, som er 
platformsuafhængig, dvs. at den virker både på pc, Mac, tablets mv. og i alle browsere, da den ny 
billedviser ikke kræver installation af Java på brugerens pc. Med disse ændringer bliver det nemmere 
for alle at finde og læse digitaliserede arkivalier i Arkivalieronline.  

I 2014 introducerede Rigsarkivet en indtastningsportal til transskription af arkivalier og præsentation af 
disse. Indtil nu omfatter arkivalierne i indtastningsportalen kun de såkaldte Erindringsmedaljeansøg
ninger fra 1. og 2. Slesvigske Krig, men i 2015 vil der blive åbnet op for transskription af andre arkivali
er, ligesom der blive muligt at søge i de indtastede data. I et samarbejde med Rigsarkivets mange og 
meget aktive brugere er det således planen at styrke og forbedre tilgængeligheden af arkivalierne. 

Endelig vil Rigsarkivet også i 2015 øge mulighederne for at genanvende sine data og dokumenter i nye 
sammenhænge. Dette gælder blandt andet for Arkivalieronline og indtastningsportalen, hvortil der vil 
blive udviklet åbne API’er. 

Brugerinvolvering 
Rigsarkivet har i 2014 taget hul på online-indtastning og på interaktiv dialog med brugerne bl.a. i det 
nye crowdsourcing-værktøj og med etableringen af et Facebook-baseret brugerforum. Her kan Rigsar
kivet være i dialog med brugerne, og brugerne kan kommunikere med hinanden om f.eks. den rette 
brug af arkivalier, tips, vejledning m.m. I 2015 er det planen at evaluere den interaktive indsats i den 
form, den fik i 2014. Samtidig undersøges mulighederne for at udvikle og udbygge dette brugerforum, 
evt. på en alternativ platform. 

Interaktive undervisningstilbud 
Rigsarkivet har siden 2013 og ikke mindst i 2014 satset på at tilvejebringe et interaktivt undervisnings
tilbud til grundskolen, de gymnasiale uddannelser og de højere læreranstalter. Det er i 2015 planen at 
videreudvikle dette tilbud ved at levere fire nye undervisningsforløb. På baggrund af en ekstern evalue
ring af Aargang 0 afsluttes i 2015 også en tilretning af dette materiale.  

Derudover er det hensigten, at samle alle Rigsarkivets digitale og interaktive undervisningsaktiviteter i 
området ”Undervisning og Forskning” på www.sa.dk, hvor materialet vil blive suppleret og udbygget 
med f.eks. konkurrencer, opgavesæt og redaktionelt indhold. Lige som i 2014 er der derudover fokus 
på at udbrede kendskabet til Rigsarkivets tilbud f.eks. ved deltagelse i messer og konferencer og 
afholdelse af konferencer m.v. 

Også Kildepakke-modulet, der især retter sig mod universitetsundervisningen, men som kan anvendes 
i mange forskellige sammenhænge af bredere brugergrupper, udvides med flere pakker, bl.a. om 
grundloven af 1915. 

Nye brugergrupper 
Rigsarkivet faciliterer fra 2014 Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) med sekretari
atsbetjening, mødeplanlægning mm. Aktiviteterne finansieres af bevilling fra Forskningsinfrastruktur
puljen. I 2015 introduceres en særlig hjemmeside til KOR, ligesom det er planen at styrke formidlings
indsatsen bl.a. ved udsendelse af nyhedsbreve.  

Derudover forventes det, at der i 2015 igangsættes en række projekter, der skal bidrage til og under
støtte målet om at styrke dansk registerforskning bl.a. ved bedre udnyttelse af de kilder og data, der er 
til rådighed. Projekterne omfatter: 
• Etablering af en referencegruppe, der skal koordinere aktiviteter og standarder mellem forskere, 

ministerielle analyseenheder og registerejere. 
• Gennemførelse af pilotprojekt for dannelsen af et multigenerationsregister med familierelationer 

tilbage til 1930, så forskere kan følge sygdomsophobninger i familier elle social mobilitet. 
• Etablering af en database med et overblik over alle statslige it-registre og systemer med udgangs

punkt i oplysninger, der er indsamlet af Rigsarkivet. 

http://www.sa.dk
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• En smidigere og hurtigere service for forskere, der bruger Forskerserviceenhederne med de natio
nale statistikregistre under behørigt hensyn til datasikkerheden. 

Digitaliseringsindsatsen fortsætter i lavere tempo de kommende år 
Det var planlagt at uploade 9,0 mio. nye sider på nettet i 2014, og resultatet blev 10,1 mio. sider. I 2015 
vil Rigsarkivet fortsætte sin digitaliseringsindsats. Måltallet var i rammeaftalen fastlagt til 3,3 mio. sider, 
men det forventes i 2015 overgået med op i mod 1 mio. ekstra sider. 

Fra udgangen af 2015 reduceres de ressourcer, Rigsarkivet har mulighed for at kanalisere til digitalise
ring af arkivalier. En årlig bevilling på knap 3 mio. kr. vil fra slutningen af 2015 blive overført fra digitali
seringsindsatsen til dækning af omkostningerne til drift mv. af nyt magasin i Viborg. Rigsarkivet vil 
forsøge helt eller delvist at kompenserede denne reduktion gennem ekstern finansiering af udvalgte 
digitaliseringsprojekter. Projektansøgninger vil blive udarbejdet i løbet af 2015. 

Finansieret af en 3 årlig bevilling fra UMTS-midlerne blev der i slutningen af 2013 igangsat et projekt, 
hvor hyppigt benyttede søgemidler digitaliseres og lægges på nettet. Dette arbejde vil fortsætter og 
afsluttes i 2015. Projektets resultat bliver, at det for brugerne bliver langt lettere at finde frem til de 
arkivalier, der indeholder de oplysninger, som de søger. 

Bygningsmæssige udfordringer og ibrugtagning af nyt magasin 
I adskillige år har behovet for at udbygge Rigsarkivets magasinkapacitet i Jylland været stærkt på
trængende. Opførelsen af et nyt magasin med en samlet magasinkapacitet på 72 hyldekilometer blev 
igangsat i 2014. Magasinet forventes klar til ibrugtagning i november måned 2015. Herefter udstår 
opgaven med at klargøre magasinet til indflytning af arkivalier og efterfølgende at flytte arkivalier fra 
flere midlertidige magasiner til det nye magasin. Indflytningen af arkivalier forventes helt afsluttet i 
slutningen af 2016. 

Bygningsdriftsudgifter udgør en meget stor andel af Rigsarkivets bruttoudgifter. Igennem de senere år 
har Rigsarkivet derfor haft fokus på at optimere sin bygningsanvendelse. I 2012 forlod Rigsarkivet de 
bygninger i København, som hidtil havde huset Landsarkivet for Sjælland. Herved blev en betydelig 
besparelse realiseret. I løbet af 2015 forventes yderligere et lejemål opsagt, hvorved to fysiske adskilte 
arbejdspladser i Odense samles på ét sted. Herved forventes opnået en efterstræbt synergieffekt, 
mens der samtidig opnås en bygningsmæssig besparelse.   

Primært begrundet i ønsket om at foretage nødvendige tilpasninger på omkostningssiden har Rigsar
kivet besluttet at lukke sin afdeling i Århus. Læsesalen, som årligt besøges af ca. 2.300 gæster lukkes 
med udgangen af 2015, hvorefter læsesalsgæsterne vil blive betjent fra Rigsarkivets læsesal i Viborg 
omkring 66 kilometer væk. De 18 hyldekilometer arkivalier, som i dag er placeret i utidssvarende 
magasiner i det centrale Aarhus, vil i løbet af 2016 blive flyttet til nye tidssvarende magasiner i Viborg. 
De bygningsmæssige tilpasninger i Århus forventes fra 2017 at give en samlet årlig nettobesparelse på 
3,4 mio. kr. 

For Rigsarkivet har det høj prioritet at samle sine funktioner i København på én adresse for herigen
nem at etablere hensigtsmæssige lokaler til publikums- og formidlingsfunktioner og effektive arbejds
pladser til medarbejderne. På Finansloven for 2014 blev der over en årrække afsat i alt 85 mio. kr. til at 
dække éngangsudgifterne til en sådan samling. En realisering af fase II vil i givet fald kunne ske om
kring 2018/2019 og vil i 2015 indebære, at en række projekterings- og planlægningsopgaver skal 
igangsættes. Endelig beslutning om igangsætningen af fase II udstår dog stadig. 

Nye nøgletal for forvaltningsopgaver. 
Efter aftale mellem Kulturministeriet og Rigsarkivet er den eksisterende rammeaftale for perioden 
2013-2016 blevet udvidet med en række nøgletal for nogle af Rigsarkivets centrale forvaltningsopga
ver. Nøgletallene er knyttet til 3 mål under opgaven opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af 
fysiske og digitale samlinger. I 2015 drejer det sig om følgende nøgletal: 
• Rigsarkivet skal rejse 172 sager vedr. aflevering af it-systemer på det statslige område. 
• 92 % af alle udstedte bevarings- og kassationsbestemmelser og fremsendte godkendelser af it

systemer skal ske inden for en frist på 2 måneder, efter at fyldestgørende anmeldelse er modtaget. 
• Mindst 98 % af alle ansøgninger om adgang til arkivalier skal behandles inden for tidsfristen på 15 

dage. 
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3. Regnskab 

3.1 Anvendt regnskabspraksis 

Regnskabspraksis følger de regnskabsregler og -principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet 
for omkostningsregnskaber. Rigsarkivet har dog valgt at afskrive magasinreoler over 10 år (i stedet for 
den almindelige afskrivningsperiode på 5 år for inventar), idet den reelle levetid for denne type reoler er 
meget længere end for kontorreoler o.l. 

Årsrapporten for 2014 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Regnskabsaf
læggelsen i dette afsnit bygger på tal fra bevillingsafregningen for 2014 (tabel 3.2 og 3.4) og uddata fra 
Statens Koncernsystem (øvrige tabeller). 

3.2 Resultatopgørelse 

Rigsarkivet driftsregnskab for 2014 fremgår af tabel 3.1. Tabellen omfatter alle underkonti. 

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for 21.32.01. Statens Arkiver 
Mio.kr. Regnskab 

2013 
Regnskab 

2014 
Budget 

2015 
A. Årets bevilling -151,0 -153,2 -157,0 
B. Reserveret af årets bevilling 0,5 1,3 1,4 
C. Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -3,9 -1,0 -1,3 
D. Indtægtsført bevilling i alt (=A+B+C) -154,4 -152,9 -156,9 
E. Salg af varer og tjenesteydelser -15,2 -15,3 -14,9 
F. Tilskud til egen drift -8,3 -10,0 -6,9 
G. Gebyrer - - - 
H. Ordinære driftsindtægter i alt (=D+E+F+G) -177,6 -178,1 -178,6 
I. Husleje 28,9 27,8 30,7 
J. Forbrugsomkostninger i alt (=I) 28,9 27,8 30,7 
K. Lønomkostninger 86,0 85,0 85,1 
L. Pensioner 12,8 13,1 13,1 
M. Lønrefusioner -6,2 -5,2 -5,2 
N. Andre personale omkostninger 1,6 0,0 0,0 
O. Personaleomkostninger i alt (=K+L+M+N) 94,1 92,9 93,0 
P Af- og nedskrivninger 11,6 11,4 10,6 
Q Andre ordinære driftsomkostninger 41,4 41,5 41,1 
R. Ordinære driftsomkostninger i alt (=J+O+P+Q) 176,0 173,5 175,4 
S. Resultat af ordinær drift (=H-R) -1,6 -4,6 -3,2 
T. Andre driftsindtægter -0,3 -0,3 -0,3 
U. Andre driftsudgifter 2,6 1,5 1,5 
V. Resultat før finansielle poster (=S+T+U) 0,8 -3,3 -2,0 
X. Finansielle indtægter 0,0 0,0 - 
Y. Finansielle udgifter 2,9 2,4 1,9 
Z. Resultat før ekstraordinære poster (=V+X+Y) 3,7 -1,0 0,0 
Æ. Ekstraordinære indtægter - - - 
Ø. Ekstraordinære udgifter - - - 
Å. Årets resultat (=Z+Æ+Ø) 3,7 -1,0 0,0 

Note: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 

Driftsoverskuddet på 1,0 mio. kr. i 2014 fordeler sig på et overskud på den ordinære virksomhed (0,2 
mio. kr.) og et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed (0,8 mio. kr.). 
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Efter afslutningen af regnskabsåret havde Rigsarkivet et samlet overført overskud på 13,7 mio. kr. pr. 
31/12-2014. Beløbet er disponeret til følgende formål: 
• Fortsættelse af den forøgede digitaliseringsindsats 2016-2018: 5,1 mio. kr. 
• Dækning af driftsunderskud i perioden 2016-2020: 5,0 mio. kr. 
• Udvikling af nye brugertilbud: 1,8 mio. kr. 
• Udbygning af sikringsforanstaltningerne: 1,0 mio. kr. 
• Selvforsikringsreserve: 0,8 mio. kr. 

Årets overskud på 1,0 mio. kr. i 2014 er disponeret som vist i tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Resultatdisponering for 21.32.01 Statens Arkiver 
Mio. kr. 

Disponeret til bortfald 0,0 
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0,0 
Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 
Disponeret til overført overskud 1,0 
I alt 1,0 

3.3 Balance 

Rigsarkivets balance for 2014 fremgår af tabel 3.3. Aktiverne er især påvirket af store årlige afskrivnin
ger på indretningen af det nye fjernmagasin i København (punkt C) og på reoler (punkt E). Hertil kom
mer et fald i saldoen på den uforrentede konto (punkt J), som hovedsagelig skyldes et bortfald af 
reserverede bevillinger på 42,5 mio. kr. ved udgangen af 2013. 

Tabel 3.3 Balance for 21.32.01. Statens Arkiver (mio. kr.) 
Primo 
2014 

Ultimo 
2014 

AKTIVER 
A. Koncessioner, patenter m.m. - - 
B. Immaterielle aktiver i alt (=A) - - 

C. Grunde, arealer og bygning 40,5 33,6 
D. Transportmateriel 0,6 0,5 
E. Inventar og IT-udstyr 10,9 8,3

F. Materielle anlægsaktiver i alt 
(=C+D+E+) 52,1 42,4 

G. Statsforskrivning 3,6 3,6 
H. Anlægsaktiver i alt (=B+F+G) 55,7 45,9 
I. Tilgodehavender 9,5 8,2 
J. FF5 Uforrentet konto 65,7 26,6 
K. FF7 Finansieringskonto 19,0 19,7 
L. Andre likvider 0,0 0,0 

M. Likvide beholdninger i alt 
(=J+K+L) 84,8 46,4 
N. Omsætningsaktiver i alt 
(=I+M) 94,3 54,6 
O. Aktiver i alt (=H+N) 150,0 100,6 

PASSIVER 
P. Startkapital 3,6 3,6 
Q. Bortfald af årets resultat 0,9 - 
R. Overført overskud 12,8 13,7 
S. Egenkapital i alt (=P+Q+R) 17,3 17,3 

T. Hensættelser   1,6   1,5 

U. FF4 Langfristet gæld 53,1 43,3 
V. Langfristet gæld i alt (=U) 53,1 43,3 
W. Leverandører af varer og 
      tjenesteydelser 

7,7 8,6 

X. Anden kortfristet gæld 4,4 3,6 
Y. Skyldige feriepenge 13,0 13,0 
Z. Reserveret bevilling 4,0 4,4 
Æ. Bortfald, reserveret bevilling 42,5 - 
Ø. Igangværende arbejder for 
     fremmed regning 6,5 8,8 
Å. Kortfristet gæld i alt 
(=W+X+Y+Z+Æ+Ø) 78,0 38,4 
AA. Gældsforpligtelser i alt 
(=U+Å) 131,1 81,7
AB. Passiver i alt (=S+T+AA) 150,0 100,6 

Noter: For en nærmere redegørelse for immaterielle og materielle anlægsaktiver (punkt A-F), se bilag 1. 
          Langfristet gæld (punkt V) og anlægsaktivernes værdi ultimo (punkt H) er ikke identiske, idet gælden op
          gøres ved kalendermånedens udgang, mens aktivernes værdi opgøres ved supplementsperiodens udløb. 
          For en nærmere redegørelse for hensættelser (punkt T), se bilag 3. 
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3.4 Egenkapitalforklaring 

Rigsarkivet havde primo 2014 en egenkapital på 16,4 mio. kr. Som følge af årets driftsoverskud vok
sede denne egenkapital til 17,3 mio. kr. ved årets udgang (se tabel 3.4). 

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring for 21.32.01. Statens Arkiver 

På passivsiden blev posten ”bortfald af reserverede bevillinger” (punkt Z) reduceret tilsvarende. Der
udover faldt den langfristede gæld (punkt U) i på grund af årets store afskrivninger på materielle an
lægsaktiver (jf. ovenfor). Endelig er det akkumulerede overskud (punkt R) vokset svarende til årets 
resultat på 1,0 mio. kr. 

Mio. kr. 2013 2014 
A. Egenkapital primo 21,0 16,4 
B. Startkapital primo 3,6 3,6 
C. Ændring i startkapital - - 
D. Startkapital ultimo (=B+C)  3,6  3,6 
E. Overført overskud primo 17,4 12,8 
F. Overført fra årets resultat -3,7 1,0 
G. Bortfald af årets resultat -0,9 - 
H. Overført overskud ultimo (=E+F+G) 12,8 13,7 
I. Egenkapital ultimo (=D+H) 16,4 17,3 

Note: Da bortfaldet af årets resultat i 2013 ikke indgår i beregningen af egenkapitalen, 
         svarer værdien for ultimo 2013/primo 2014 ikke til det tilsvarende tal i tabel 3.3. 

3.5 Likviditet og låneramme 

Rigsarkivet overholdt sin låneramme igennem hele 2014. Ved årets udgang var udnyttelsesgraden 47 
% (se tabel 3.5). Ordningens øvrige disponeringsregler er også overholdt. 

Tabel 3.5 Udnyttelse af låneramme for 21.32.01 Statens Arkiver 
Mio. kr. 2014 
A. Sum immaterielle og materielle anlægs
    aktiver (ekskl. donationer) pr. 31/12-2014 

42,4 

B. Låneramme på finanslov 2014 91,1 
C. Udnyttelsesgrad i % (=A/B) 47 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Rigsarkivet havde i 2014 et mindreforbrug af lønmidler på 1,2 mio. kr. (se tabel 3.6). 

Tabel 3.6 Opfølgning på lønsumsloft for 21.32.01 Statens Arkiver 
Mio. kr. 2014 
A. Lønsumsloft på finansloven 
B. Lønsumsloft inkl. tillægsbevillingslov 

78,0 
78,0 

C. Lønforbrug omfattet af lønsumsloft 76,8 
D. Difference (=B-C) 1,2 
E. Akkumuleret opsparing ult. 2013 76,7 
F. Akk. opsparing ult. 2014 (=D+E) 77,9 



Rigsarkivets Årsrapport 2014 

  
27 

- 

-

3.7 Bevillingsregnskab 

Tabel 3.7 Bevillingsregnskab for 21.32.01. Statens Arkiver 
Mio. kr. 
Årets priser 

Regnskab 
2013 

Budget 
2014 

Regnskab 
2014 

Difference 
B-R 2014 

Budget 
2015 

A. Nettoudgiftsbevilling 151,0 153,4 153,2 0,2 157,0 
B. Nettoforbrug af reservation 3,4 1,1 -0,3 1,4 -0,1 
C. Indtægter 23,4 23,5 25,5 -2,1 22,0 

D. Indtægter i alt 177,8 178,0 178,4 -0,4 178,9 
E. Udgifter 181,5 179,2 177,5 1,8 178,8 

F. Årets resultat (=D-E) -3,7 -1,2 1,0 -2,2 0,0 
Note: Budgettal for 2014 og 2015 stammer fra Rigsarkivets interne budgetter (grundbudgetnotater). 

Overordnet set er det regnskabsmæssige resultat for 2014 tilfredsstillende, idet det dog er præget af, 
at en række særlige forhold har gjort sig gældende: 
• Årets nettoforbrug af reserverede bevillinger var 1,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen 

skyldes, at årets bevillinger til flytteforberedende arbejder og midlertidige magasiner ikke blev brugt 
men i stedet reserveret til 2015. 

• Årets indtægter var 2,1 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes merindtægter på den 
indtægtsdækkede virksomhed samt flere eksterne tilskud på til forskningsprojekter o.l. 

• Årets udgifter var 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært mindreudgifter til 
Statens Administration og en tidsmæssig forskydning af et bygningsrenoveringsprojekt. 

3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti 

Rigsarkivet administrerede i 2014 en udgiftsbaseret hovedkonto (se tabel 3.8). Bevillingen er afsat til at 
dække driftsudgifterne til Rigsarkivets magasin på Kalvebod Brygge. 

Tabel 3.8. Rigsarkivets udgiftsbaserede hovedkonti (mio. kr.) 
Hovedkonto Navn Bevillingstype Bevilling Regnskab 

§ 21.32.02 Magasiner, Rigsarkivet og 
Landsarkivet for Sjælland 

Reservations
bevilling 

Udgifter 74,5 64,5 
Indtægter - - 

Kontoen viste et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2014. Mindreforbruget skyldes usikkerhed om beta
ling af dækningsafgifter m.v. til Københavns Kommune.
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Bilag 1. Noter til regnskabet 
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 

Mio. kr. Erhvervede 
koncessioner 

mv. 
I alt 

A. Primobeholdning 0,5 0,5 
B. Opskrivninger - - 
C. Kostpris pr. 1/1-2014 (=A+B) 0,5 0,5 
D. Tilgang - - 
E. Afgang - - 
F. Kostpris pr. 31/12-2014 (=C+D-E) 0,5 0,5 
G. Akkumulerede afskrivninger 0,5 0,5 
H. Akkumulerede nedskrivninger - - 
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) 0,5 0,5 
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2014 (=F-I) 0,0 0,0 
K. Årets afskrivninger - - 
L. Årets nedskrivninger - - 
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L) - - 
N. Afskrivningsperiode 3 år - 

Note 2. Materielle anlægsaktiver 
Mio. kr. Bygninger, 

arealer og 
grunde 

Trans
port-

materiel 

Inventar 
og IT-
udstyr 

I alt 

A. Primobeholdning 73,7 1,7 36,8 112,1 
B. Opskrivninger - - - - 
C. Kostpris pr. 1/1-2014 (=A+B) 73,7 1,7 36,8 112,1 
D. Tilgang 0,5 - 1,1 1,6 
E. Afgang - 0,3 - 0,3 
F. Kostpris pr. 31/12-2014 (=C+D-E) 74,2 1,4 37,9 113,5 
G. Akkumulerede afskrivninger 40,6 0,9 29,6 71,1 
H. Akkumulerede nedskrivninger - - - - 
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) 40,6 0,9 29,6 71,1 
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2014 (=F-I) 33,6 0,5 8,3 42,4 
K. Årets afskrivninger 7,4 -0,1 3,8 11,1 
L. Årets nedskrivninger - - - - 
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L) 7,4 -0,1 3,8 11,1 
N. Afskrivningsperiode 10 år 5-8 år 3-10 år - 

Kommentarer: 
Aktivernes kostpris pr. 1/1-2014 (punkt C) udgør den oprindelige pris, som aktiverne kostede ved anskaffelsen. 
Beløbene er derfor ikke identiske med de primoværdier, som aktiverne var nedskrevet til pr. 1/1-2014, og som 
fremgår af balancen i tabel 3.3 (punkt B og F). 
I årets afskrivninger (punkt K) indgår årets afgang (punkt E) som negative værdier. Beløbene er derfor ikke 
identiske med de afskrivninger, som fremgår af resultatopgørelsen i tabel 3.1 (punkt P). 
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Bilag 2. Indtægtsdækkede og 
tilskudsfinansierede aktiviteter 

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed 
Løbende priser 
1.000 kr. 

Ultimo 
2011 

Ultimo 
2012 

Ultimo 
2013 

Ultimo 
2014 

90. Indtægtsdækket 
virksomhed 

2.428 3.630 5.223 6.001 

Kommentar: 
Hovedparten af årets indtægter vedrører ordning og pakning af arkivalier for myndigheder (29 %) og udførelse af 
historiske undersøgelser for private (61 %). 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
1.000 kr. Modtagne 

tilskud 2014 
Udgifter 

2014 
95. Tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed 

2.048 2.048 

Kommentar: 
De afholdte udgifter vedrører hovedsagelig projekter finansieret af Kulturministeriets forskningspulje. Hertil 
kommer to projekter finansieret af Statsfængslet i Nyborg og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. 

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
1.000 kr. Modtagne 

tilskud 2014 
Udgifter 

2014 
97. Andre tilskuds-
finansierede aktiviteter 

7.938 7.938 

Kommentar: 
De afholdte udgifter vedrører hovedsagelig et samarbejdsprojekt med Forskningsstyrelsen om tilgængeliggørelse 
af medicinske forskningsdata. Hertil kommer mindre projekter finansieret af EU, A.P. Møllers Fond og Svendborg 
Museum. 
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Bilag 3. Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser 
Hensættelser pr. 31/12- 2014 til: 1.000 kr. 
Åremålsansættelser 1.540 
Hensat i alt 1.540 
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