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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 Rigsarkivet (driftsbevilling)
• 21.32.02 Rigsarkivets magasiner i København (reservationsbevilling),
herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil
lingskontrollen for 2015. 

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 5 afdelinger beliggende i 
København, Odense, Viborg, Århus og Åbenrå.  

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 Rigsarkivet (driftsbevilling) 
• 21.32.02 Rigsarkivets magasiner i København (reservationsbevilling) 
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2.2 Rigsarkivets omfang 

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

§ 21.32.01 Drift Udgifter 173,4 176,6 
Indtægter 18,2 30,2 

§ 21.32.02 Reservationsbevilling Udgifter 67,0 61,0 
Indtægter - - 

2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2015 

Af afsnit 2.3.1 fremgår det, at Rigsarkivets faglige resultater for året 2015 vurderes som værende 
tilfredsstillende. I afsnit 2.3.2 beskrives det økonomiske resultat som værende ikke helt tilfredsstillen
de. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2015 som tilfredsstillende. 

2.3.1 Faglige resultater i 2015 

Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål. Rigsarkivet har leveret resultater 
på alle de udpegede målområder, og det er Rigsarkivets opfattelse, at de opnåede resultater og iværk
satte initiativer i 2015 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 at 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. 

For en nærmere gennemgang af resultaterne for de enkelte mål i rammeaftalen henvises til afsnit 2.5. 
For Rigsarkivets øvrige aktiviteter i 2015 kan følgende trækkes frem. 

Dansk Almen Medicinsk Database 
Rigsarkivet blev i 2015ofi udsat for stor medieomtale i forbindelse med sagen om Dansk Almen Medi
cinsk Database (DAMD). Denne base var blevet oprettet af Region Syddanmark, som sammen med 
de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) havde anvendt den til at indsamle patientdata fra de 
praktiserende læger. Imidlertid var dette sket uden tilstrækkelig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen (nu 
Statens Serum Institut). Som dataansvarlig myndighed besluttede regionen derfor at slette alle data i 
databasen, mens Rigsarkivet mente, at der var tale om bevaringsværdige data både set i forhold til 
nutidens og fremtidens forskning. Da arkivloven ikke skelner mellem, om data er indsamlet med eller 
uden hjemmel, blev Region Syddanmark derfor bedt om at aflevere en arkiveringsversion af data, før 
de blev slettet. Efter et længere forløb besluttede Folketinget af hensyn til borgernes tillid til sundheds
væsenet at ændre arkivloven, så data fra DAMD skulle slettes. 

De kongeligt privilegerede kroer 
Rigsarkivet har også været genstand for omverdenens bevågenhed i sagen om de såkaldt kongeligt 
privilegerede kroers anvendelse af den lukkede kongekrone, som er forbeholdt statslige myndigheder. 
Sagen handler om de kroer, der frem til 1912 var forbeholdt rejsende, og hvis ejer havde fået kongelig 
bevilling hertil. I 1912 blev disse privilegier afskaffet, da en ny lov om beværtning og gæstgiveri erstat
tede privilegiesystemet med et kommunalt bevillingssystem. Nogle kroer er dog fortsat med at anven
de kongekronen i forskellige former for markedsføring, selv om det siden 1933 har været ulovligt at 
anvende statens kendetegn uden hjemmel. 

På baggrund af konkrete borgeranmeldelser, som Rigsarkivet har modtaget siden 2013, har Rigsarki
vet behandlet en række sager om kroers uretmæssige brug af kongekronen. Rigsarkivet har resolve
ret, at der ikke er nogen sammenhæng mellem de gamle bevillingsregler og muligheden for i dag at 
anvende kongekronen som symbol. Rigsarkivet har derfor konkluderet, at der ikke eksisterer noget 
lovgrundlag, der tillader visse kroer at benytte den lukkede kongekrone, og har ved kontakt til de 
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enkelte kroejere bedt dem ophøre med at bruge kongekronen. I de tilfælde, hvor den pågældende 
kroejer ikke har reageret, har Rigsarkivet overdraget sagen til anklagemyndigheden. Som følge heraf  
blev Grønhøj Kro i december 2015 dømt for uretmæssig brug af kronen. 

Den store omtale, som sagen har været genstand for i 2014-15, har givet anledning til et politisk ønske 
om at lovliggøre visse kroers anvendelse af kronen, og det forventes at føre til fremsættelse af lov
forslag i folketinget herom i 2016. [kommer senere] 

Tilpasninger af bygningsmassen 
Rigsarkivet har i 2015 foretaget en række tilpasninger af sin bygningsmasse. For det første er instituti
onens to lokationer i Odense er fra oktober 2015 flyttet sammen på adressen i Jernbanegade 36, hvor 
Landsarkivet for Fyn har haft til huse siden 1893. Det betyder et farvel til lokationen i Islandsgade, hvor 
dog fjernmagasinet bliver. Sammenflytningen kommer i kølvandet på Rigsarkivets organisationsæn
dring maj 2014 (se nedenfor).  

For det andet har Rigsarkivet i 2015 taget skridt til at lægge institutionens to afdelinger i Århus og 
Viborg sammen med placering i Viborg. Flytningen skal ses i sammenhæng med bygningen af Rigsar
kivets nyeste magasin på Vennershåbvej i Viborg, som stod klar i november 2015. Magasinet har en 
kapacitet på i alt 27.500 meter arkivalier. Sammenlægning har medført, at der i Viborg måtte gennem
føres en række bygningsmæssige ændringer for at få plads til den større medarbejderstab. Disse 
ændringer blev gennemført så betids, at de nye arbejdspladser kunne tages i brug af medarbejderne 
efterårsskiftet 2015/16. 

Ændret organisation 
Som et delsvar på nye udfordringer gennemførte Rigsarkivet i 2014 en ændring af sin organisation. 
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 stort arbejde blev udført i løbet af 2014, hvor fokus var på at få de centrale elementer i den 
nye organisation på plads. I 2015 er implementeringen afsluttet, herunder er en række bygningsmæs
sige forhold bragt på plads (se ovenfor), og det er Rigsarkivets opfattelse, at de forventede synergi- og 
effektiviseringsgevinster nu kan begynde at blive høstet. 

2.3.2 Økonomiske resultater i 2015 

Rigsarkivets økonomiske hoved- og nøgletal for 2013-2015 fremgår af tabel 2.2. Som tabellen viser, 
havde Rigsarkivet i 2015 et samlet driftsoverskud på 10,2 mio. kr. Det samlede resultat skyldes dels 
mindreforbrug på den ordinære virksomhed (5,3 mio. kr.) og på to særlige underkonti til drift og sam
ling af Rigsarkivets magasiner (2,8 mio. kr.), dels et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed 
(2,2 mio. kr.). En medvirkende årsag til overskuddets størrelse er, at det på grund af ændrede bevil
lingsregler ikke længere er muligt at reservere uforbrugte bevillinger til anvendelse i senere finansår. 

Trækket på lånerammen var ved udgangen af 2015 3,8 mio. kr. lavere end budgetteret i finansloven, 
idet sidstnævnte budget blev lagt i maj 2014 og byggede på de daværende forventninger til aktivernes 
værdi ultimo 2014. 

Den faldende bevillingsandel skyldes stigende indtægter på den indtægtsdækkede virksomhed og en 
øget tilgang af ekstern medfinansiering af forsknings- og formidlingsprojekter. 

Faldet i anlægsaktiver og langfristet gæld skyldes hovedsagelig, at Rigsarkivet årligt afskriver 8,7 mio. 
kr. for arkivreoler og for indretningen af det nye fjernmagasin i København. Stigningen i omsætnings
aktiver og egenkapital er især et resultat af ovennævnte driftsoverskud på 10,2 mio. kr. 

Det økonomiske resultat i 2015 vurderes som ikke helt tilfredsstillende. Baggrunden herfor er en 
væsentlig afvigelse mellem årets bevilling og regnskabet, som ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i 
udgiftsopfølgningerne i årets løb. 
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Tabel 2.2. Økonomiske hoved- og nøgletal for 21.32.01. Rigsarkivet 
2013 2014 2015 

Resultatopgørelse (mio. kr.) 

Ordinære driftsindtægter -177,6 -178,1 -186,6 
heraf indtægtsført bevilling -154,4 -152,9 -156,6 
heraf eksterne indtægter -23,2 -25,3 -30,0 

Ordinære driftsomkostninger 176,0 173,5 174,6 
heraf løn 94,1 92,9 95,4 
heraf afskrivninger 11,6 11,4 10,6 
heraf øvrige omkostninger 70,3 69,3 68,7 

Resultat af ordinær drift -1,6 -4,6 -12,1 
Resultat før finansielle poster 0,8 -3,3 -12,1 
Årets resultat 3,7 -1,0 -10,2 
Balance (mio. kr.) 
Anlægsaktiver 55,7 45,9 36,6 
Omsætningsaktiver 94,3 54,6 66,1 
Egenkapital 17,3 17,3 27,5 
Langfristet gæld 53,1 43,3 33,7 
Kortfristet gæld 78,0 38,4 39,5 
Låneramme 91,8 91,1 91,1 
Træk på låneramme 52,1 42,4 33,0 
Finansielle nøgletal (%) 
Udnyttelsesgrad af låneramme 57 47 36 
Negativ udsvingsrate 358 384 670 
Overskudsgrad -2 1 5 
Bevillingsandel 87 86 84 
Personaleoplysninger 
Antal årsværk 221 219 218 
Årsværkspris (1.000 kr.) 426 423 437 
Lønomkostningsandel (%) 53 52 51 
Lønsumsloft (mio. kr.) 77,9 78,0 77,7 
Lønforbrug (mio. kr.) 80,1 76,8 77,1 

Noter: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 

2.4 Opgaver og ressourcer 

Rigsarkivet havde i 2015 omkostninger for 176,6 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 100,2 1,0 99,8 1,5 
Opbygning, bevaring og tilgængeliggø
relse af fysiske og digitale samlinger 

36,6 7,0 41,8 1,9 

Vejledning og formidling 15,6 19,3 28,3 6,7 
Forskning 4,2 2,6 6,8 0,1 
I alt 156,6 30,2 176,6 10,2 

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

Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål (se tabel 2.4). Heraf blev 6 mål 
helt opfyldt i 2015, 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 2015 er tilfredsstillende. 

Tabel 2.4 Mål og opgaver i Rigsarkivets rammeaftale 
Opgave Mål Resultat 

i 2015 

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 2015 (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 
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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, samt hvilke bevaringsløsninger andre bevaringsinstitutioner udvikler. Resultatet af 
dette arbejde er i 2015 blevet publiceret i rapporten ” Digital bevaring – status & viden”, som kan findes 
på www.sa.dk. Rapporten danner grundlag for Rigsarkivets løbende opdatering af regler, vejledning og 
procedurer samt for planlægning af, på hvilke områder det skal indhentes yderligere viden. Rigsarkivet 
følger således løbende PDF/A standarden, som mange myndigheder og leverandører ser som et 
alternativ til TIFF, men som ifølge Rigsarkivets undersøgelser endnu ikke er tilstrækkeligt understøttet. 

Det er desuden nødvendigt, at Rigsarkivet implementerer denne nye viden i sit daglige arbejde. Der er 
derfor blevet udarbejdet udkast til en ny intern kompetenceudviklingsstrategi for indsamling af offentli
ge arkivalier og forskningsdata og for indsamling af private arkivalier. 

Samarbejde med offentlige arkivskabere 
Rigsarkivets viden om, hvordan offentlige arkivskabere bedst varetager arkivmæssige hensyn er i 
2015 blevet formidlet gennem publicering af ovennævnte rapport, ved samarbejde med relevante 
kursusudbydere og ved udbud af egne kurser. 

På det offentlige område har Rigsarkivet i 2015 ud over kurser afholdt netværksmøder for statslige 
myndigheder, for kommuner, der afleverer til Rigsarkivet, samt for medarbejdere ved de kommunale 
arkiver. Formålet med netværksmøderne er overordnet set at give deltagerne muligheder for at ud
veksle erfaringer om, hvordan man i praksis varetager arkivmæssige hensyn og i øvrigt opfylder sine 
forpligtelsen i forhold til arkivlovgivningen.  

Netværksmøderne for medarbejderne ved de kommunale arkiver blev i 2015 suppleret med en tema
dag om test af arkiveringsversioner samt en temadag om, hvordan man sikrer den fysiske langtidsbe
varing af digitale data og dokumenter i de offentlige arkivers samlinger. 

Hertil kommer, at Rigsarkivet i november 2015 afholdt sin årlige konference under overskriften ”Nuti-
dens forvaltning – fremtidens arkiver” for at sætte fokus på, hvilke konsekvenser ressortændringer kan 
have for myndighedernes informationshåndtering og dokumentationen, især når fagområder flyttes 
mellem eller internt i organisationerne. 

Endelig bestræber Rigsarkivet sig på løbende at holde de relevante IT-leverandører orienteret om 
arkivmæssige forhold. Det sker dels på leverandørmøder to gang om året, dels på årligt separate 
møder med de største leverandører. 

Det er Rigsarkivets indtryk, at såvel afholdelsen af kurser og konferencer som dialogen med IT-
leverandørerne bidrager til, at både myndigheder og leverandører får en bedre forståelse af Rigsarki
vets regler og baggrunden for dem og derfor også har nemmere ved at opfylde dem. Som opfølgning 
på opgave 1, mål 2 (se nedenfor) vil Rigsarkivet i 2016 desuden gennemføre en brugerundersøgelse, 
som forventes at bekræfte dette indtryk.   

Private arkivskabere 
På det private område stiller Rigsarkivet en programpakke til rådighed for personer, organisationer og 
virksomheder, som ønsker at sikre dokumentationen af deres virksomhed ved at producere en sy
stemuafhængig arkiveringsversion af deres digitalt skabte arkivalier.  

Hertil kommer, at Rigsarkivet også i 2015 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. Dette samarbejde har i 2015 ført til, at 13 ud af de 
24 folketingsmedlemmer, der trådte ud af Folketinget efter sidste valg, har afleveret data til Rigsarki
vet. Yderligere 11 har givet tilsagn om at ville aflevere. 

Europæisk samarbejde 
Rigsarkivets bidrag til udviklingen af Europeana sker ved deltagelsen i opbygningen af den fælles 

http://www.sa.dk/
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europæiske arkivdatabase Archives Portal Europe (APEx). I APEx er 30 europæiske lande repræsen
teret, og medlemmerne består dels af store nationale arkiverinstitutioner, dels af mindre regionale 
arkiver. APEx leverer data fra arkiverne til Europeana, og gennem APEx er der adgang til næsten 6000 
europæiske arkiver, som tilsammen har uploadet ¼ milliard dataposter med detaljerede beskrivelse af 
samlingerne. Her er der righoldige muligheder for at søge på tværs af de forskellige europæiske arki
vers samlinger, hvor man både kan fritekstsøge og samtidig søge direkte på den enkelte arkivæske. I 
2015 overførtes en kopi af data i Rigsarkivets arkivinformationssystem DAISY til APEx, og Rigsarkivets 
samling er hermed tilgængelig for et europæisk publikum. Rigsarkivets upload gør, at Danmark p.t. 
står for det største bidrag til portalen. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at forbedre den offentlige og private sektors mulig
heder for at varetage arkivmæssige hensyn er opfyldt på det niveau, som er forudsat i ramme
aftalen, idet de planlagte aktiviteter er gennemført. Hertil kommer, at der er gennemført supple
rende 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 2015 (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 

Årlig afrapportering 
Rigsarkivets leverandørydelser henvender sig til forskere, analytikere, studerende og andre, der øn
sker at bevare, dokumentere, tilgængeliggøre, søge og genbruge strukturerede data. 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 samfundsvi
denskabelige forskning. På baggrund af det paradigme, der blev lavet i 2013 udarbejdede Rigsarkivet i 
2015 sin anden årsrapport om dette område. Af rapporten fremgår det bl.a., at Rigsarkivet i 2015 har 
udleveret forskningsdata til forskningsgenbrug i et omfang, der ikke tidligere har været nået: I alt blev 
der i 2015 udleveret 616 forskningsstudier. 

Registerforskning 
Sekretariatsfunktionen for det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) blev i 2013 placeret 
hos Rigsarkivet med virkning fra 2014. KOR’s arbejde understøttes af en 3-årig bevilling på 15,3 mio. 
kr. I 2015 er der udviklet en hjemmeside – registerforskning.dk – hvor interesserede kan følge KOR’s 
arbejde samt læse eksempler på, hvad registerforskning kan bruges til. 

Derudover er der påbegyndt flere projekter, der vil bidrage til at styrke dansk registerforskning. Det 
omfatter bl.a. nedsættelsen af en referencegruppe med deltagelse af afdelingsledere og forsknings
chefer fra relevante styrelser og organisationer, samt et pilotprojekt, der viste, at der kan dannes et 
overblik over statslige registre på baggrund oplysninger indsamlet af Rigsarkivet. Udførelsen af sidst
nævnte projekt i fuld skala er påbegyndt. 

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 til udtryk gennem 
medlemskab af og deltagelse i følgende organisationer og EU-projekter: 
• CESSDA (Consortium of European Social Service Data), hvis formål er at styrke den samfundsvi

denskabelige forskning ved at skabe så let adgang som muligt til data på tværs af grænser. I 2015 
har CESSDA igangsat tre nye projekter: CESSDA Metadata Manager, CESSDA Metadata Harv
ester og Data Access and Dissemination Policy. 

• EU-projektet 4C (Collaboration to Clarify the Costs of Curation), som blev afsluttet i 2015. Formålet 
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var at klarlægge forholdet mellem omkostninger og udbytte ved digital bevaring og derved sætte fo
kus på, hvordan man mest effektivt investerer i digital bevaring. Projektet resulterede i en lang ræk
ke produkter, der på hver sin måde bidrager til at belyse økonomien ved digital bevaring. 

• EU-projekterne E-ARK-projekt, som har til formål at udarbejde fælles standarder og Open Source
værktøjer til digital arkivering i Europa. 

• DDI Alliance, som varetager udviklingen af DDI-standarden (den internationale datadokumentati
onsstandard for register- og surveydata). I december 2015 var Rigsarkivet sammen med Danmarks 
Statistik vært for den årlige European DDI User Group Conference. 

• Open Preservation Foundation (OPF), som arbejder for at sikre deling af viden og løsninger til 
digital bevaring blandt relevante bevaringsinstitutioner. 

• DLM-Forum, som gennem halvårlige møder danner rammen for videndeling om ”Information 
Governance”. 

I kraft af de gennemførte aktiviteter og som følge af de opnåede resultater er det Rigsarkivets 
opfattelse, at det i 2015 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 6 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2015 (se tabel 2.7-2.8). 

Tabel 2.7 Opgave 1, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

Det fremtidige behov for bevaringsinfrastruktur, digital lagerkapacitet og organisati
on kortlægges. 

Indfriet 

Der afrapporteres årligt om gennemførte mediekonverteringer og om samlingernes 
bevaringskvalitet. 

Indfriet 

Årlig tilvækst af digitalt skabte arkivalier. Ikke indfriet 

Antal godkendte arkiveringsversioner. Indfriet 

Antal bevaringsaftaler vedr. private digitale arkivalier. Indfriet 

Antal rejste sager vedr. aflevering af IT-systemer på det statslige område. Indfriet 

Tabel 2.8 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Mål Resultat Mål Nyt mål 
Årlig tilvækst af digitalt skabte 
arkivalier (TB) 

3,6 25,2 40 24,9 25 40 

Antal godkendte arkiveringsversio
ner 

229 202 175 183 175 175 

Antal bevaringsaftaler om private 
digitale arkivalier 

27 37 30 38 30 30 

Antal rejste sager vedr. aflevering af 
IT-systemer på det statslige område 

- - 172 171 - 141 

Tilsyn og afleveringsbeslutninger 
En vigtig forudsætning for at bevare den digitale kulturarv er, at Rigsarkivet identificerer og træffer 
beslutning om bevaring af offentlige myndigheders og private arkivskaberes digitalt skabte arkivalier. I 
2015 har Rigsarkivet derfor løbende behandlet anmeldelser af statslige myndigheders IT-systemer, der 
er modtaget i henhold til cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 om anmeldelse og godkendelse.  

Derudover har Rigsarkivet i 2015 gennemført et tilsyn med landets kommuner og regioner, som har 
haft til formål at afklare, om kommuner og regioner afleverer arkiveringsversioner af alle relevante IT-
systemer til enten Rigsarkivet eller eget arkiv. Tilsynet har endvidere haft til formål at afklare, om 
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kommuner og regioner har indført nye IT-systemer, som der endnu ikke er taget beslutning om beva
ring eller kassation om. Afrapporteringen af tilsynet forventes offentliggjort primo 2016. 

På det private område er der indgået 38 bevaringsaftaler, hvilket er 8 mere end forudsat. 

Gennemførte afleveringer 
Opfyldelsen af målet forudsætter endvidere, at der gennemføres afleveringer af bevaringsværdige 
digitalt skabte arkivalier. I 2015 har Rigsarkivet rejst 171 sager om aflevering af arkiveringsversioner af 
statslige myndigheders IT-systemer. Det er én mindre end planlagt, hvilket skyldes, at en myndighed 
ansøgte om og fik periodeforlængelse. 

I 2015 er der endvidere godkendt 183 arkiveringsversioner svarende til 24,9 TB data. Det er 8 arkive
ringsversioner mere, men 15,1 TB mindre end forventet. Den manglende målopfyldelse skyldes pri
mært, at Rigsarkivets test- og bevaringssystem ikke har haft kapacitet til at behandle de datamæng
der, som Rigsarkivet skulle modtage i 2015. Rigsarkivet har i 2015 modtaget et antal meget store 
arkiveringsversioner på hver 5-15 TB, hvilket ikke tidligere er sket. Det har vist sig, at de store data
mængder kræver en meget lang procestid (maskintid). For at imødegå problemet er der foreløbig 
etableret mere nødstrøm til de relevante maskiner for at sikre, at processerne ikke afbrydes på grund 
af mindre strømudfald, og der er identificeret muligheder for at optimere visse af testprocesserne i 
Rigsarkivets testprogram ADA. Videreudviklingen af ADA vil blive prioriteret højt i 2016. På baggrund 
af disse initiativer er måltallet sat op fra 25 til 40 TB i 2016. 

Bevaringskapacitet og -kvalitet 
Endelig forudsætter opfyldelsen af målet, at Rigsarkivet er i stand til at bevare de voksende mængder 
af digitalt skabte og digitalisere arkivalier, som modtages. Rigsarkivet har derfor i 2015 gennemført en 
analyse af det fremtidige behov for bevaringsinfrastruktur, digital lagerkapacitet og organisation. Analy
sen viser, at Rigsarkivet ikke inden for de næste par år har behov for at ændre grundlæggende på sit 
bevaringssystem, men at det er nødvendigt at fastholde og udbygge et beredskab til at følge den 
teknologiske udvikling og iværksætte de tilpasninger af bevaringssystemet, som de voksende data
mængder vil gøre nødvendige. Derimod er implementeringen af bitmagasinet (se Årsrapport 2014), 
endnu ikke afsluttet. Det skyldes en række tekniske problemer, som dog synes at nærme sig deres 
løsning, så bitmagasinet kan sættes i drift i løbet af 2016. Arbejdet med at definere et nyt format for 
bevaring af forskningsdata (primært data fra spørgeskemaundersøgelser) er heller ikke blevet færdig
gjort. 

Det er Rigsarkivets 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 manglen
de målopfyldelse vil dog ikke bringe den digitale arkivalske kulturarv i fare, idet efterslæbet af 
modtagne TB forventes at blive indhentet i løbet af 2016. 

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 2015 (se tabel 2.9-2.10). 

Tabel 2.9 Opgave 1, mål nr. 2 
Indikator Status 

Antal udstedte bevarings- og kassationsbestemmelser og fremsendte godkendelser 
af IT-systemer inden for 2 mdr. 

Indfriet 

Tabel 2.10 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Mål Resultat Mål Nyt mål 
Antal udstedte bevarings- og 
kassationsbestemmelser og frem
sendte godkendelser af IT-systemer 
inden for 2 mdr. (%) 

- - 92 93 95 95 
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Effektiv aflevering af arkivalier 
For at lette myndighedernes arbejde med at aflevere digitale arkivalier er det vigtigt, at Rigsarkivet 
overholder den tidsfrist på 2 måneder, som gælder for udstedelsen af bevarings- og kassationsbe
stemmelser og for fremsendelsen af godkendelser til myndighederne. I 2015 blev dette mål overholdt i 
93 % af alle tilfælde. 

I 2013 blev der ved systematisk kontakt til afleverende myndigheder og private leverandører indhentet 
forslag til og ønsker om effektiviseringer af processerne knyttet til godkendelse/aflevering. På grundlag 
af denne systematiske kontakt blev en handlingsplan udarbejdet i 2014. Rigsarkivet er i 2015 gået i 
gang med at implementere handlingsplanen bl.a. ved at lancere en række nye eller opdaterede vejled
ninger. Hovedparten af handlingsplanens initiativer er planmæssigt gennemført i 2015. Handlingspla
nen kan ses på www.sa.dk. 

Supplerende aktiviteter 
I 2015 er der blevet udarbejdet en model for, hvordan det fremtidige tilsyn med de statslige myndighe
ders ESDH systemer m.v. skal gennemføres. Tilsynet sker, når systemerne har været i drift i ca. 2 år 
og gennemføres første gang i 2016. Det er forventningen, at tilsynet på længere sigt vil bidrage til at 
effektivisere både myndighedernes og Rigsarkivets arbejde med at forberede systemerne til aflevering, 
da uhensigtsmæssigheder som f.eks. formater, der ikke kan arkiveres, nu bliver identificeret, før 
myndighederne skal producere arkiveringsversioner af deres systemer. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at gøre det mere effektivt for myndighederne at 
aflevere deres arkivalier er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen, idet de plan
lagte aktiviteter er gennemført. Hertil kommer, at der er gennemført supplerende 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 2015 (se tabel 2.11-2.12). 

Tabel 2.11 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. 

Delvis indfriet 

Forbedring af søgemulighederne i Rigsarkivets arkivalske informationssystem 
(DAISY). I 2015 skabes der integration mellem DAISY og Digitalt Atlas over Dan
marks historisk-administrative geografi. 

Ikke indfriet 

Brugerundersøgelse viser stigende tilfredshed med Rigsarkivets digitale tilgænge
liggørelsestilbud 

Ikke 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. Delvis indfriet 
Andel ansøgninger om adgang til arkivalier behandlet inden for tidsfristen på 15 
dage. 

Indfriet 

Tabel 2.12 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

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

6,2 10,1 4,3 6,5 2,5 3,0 

Årlig tilvækst i inddaterede poster i 
Dansk Demografisk Database 

680.000 652.000 515.000 1.000.077 520.000 800.000 

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

33 200 300 300 500 500 

Andel ansøgninger om adgang til 
arkivalier behandlet indenfor tidsfri
sten på 15 dage (%) 

- - 98 99 98 98 

http://www.sa.dk
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For at øge anvendelsen af Rigsarkivet samlinger har Rigsarkivet i 2015 fortsat arbejdet med at udvikle 
de digitale tilgængeliggørelsesværktøjer, især Arkivalieronline, DAISY og Dansk Demografisk Data
base, men også ved at stille supplerende oplysninger om digitalt skabte arkivalier til rådighed. Der blev 
i 2015 stillet nye versioner af Arkivalieronline og DAISY til rådighed. 

Forbedring af tilgængeliggørelsestilbuddene 
En ny udgave af Arkivalieronline blev lanceret i sommeren 2015. Anden halvdel af 2015 er for en stor 
dels vedkommende blevet anvendt til at rette den nye version til, så bl.a. de problemer med stabilitet, 
der hurtigt viste sig efter lanceringen, er blevet løst. I samarbejde med brugerne er der desuden udar
bejdet en prioriteret liste over uhensigtsmæssigheder, der skal afhjælpes og ønsker til videreudvikling. 
Arbejdet hermed er gået i gang i 2015 og har allerede givet en række forbedringer, som brugerne 
anerkender, men arbejdet fortsættes i 2016.  

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. Inden for dette satsningselement oversteg resulta
tet i 2015 de opstillede mål. Således blev der i 2015 uploadet ca. 6.5 mio. billedfiler til Arkivalieronline, 
hvor målet var 3.3 mio. Der er tale om et meget bredt udvalg af arkivalier, f.eks. Sønderjyske fyrstear
kiver indtil 1721, dele af folketællingen 1940, en stor mængde tinglysningsmateriale ind til 1927, skif
temateriale indtil 1919 og Kongens Retterting fra 1600-tallet. Med udløbet af en særbevilling fra UMTS-
midlerne forventes et fald i aktiviteten i 2016, om end der inden for de givne ressourcer regnes med en 
opskrivning af måltallet fra 2,5 til 3,0 mio. filer. 

Også hvad angår inddatering i Dansk Demografisk Database, ligger resultatet i 2015 over det opstille
de nøgletal. Basen har således fået tilføjet 1.000.000 nye poster i 2015. På baggrund af dette resultat 
er måltallet for 2016 konservativt forhøjet til 800.000. 

Digitalt skabte arkivalier 
Rigsarkivets samlinger af digitalt skabte arkivalier voksede også stærkt. I 2013 blev der åbnet for 
adgang til webapplikationen WebSofia, der danner indgangen til søgning i samlingen af digitalt skabte 
arkivalier. Efter identifikation af en potentiel sikkerhedsbrist i applikationen måtte den imidlertid lukkes 
for eksterne brugere i juni 2015. Rigsarkivet har truffet aftale med sikkerhedskonsulentfirma, der vil stå 
for at foretage en sikkerhedsvurdering og -forbedring af applikationen. Arbejdet forventes afsluttet 
primo 2016, og det er håbet, at WebSofia kan genåbnes i en sikkerhedsmæssigt forbedret udgave i 
2016. Indtil videre kan arkiveringsversionerne kun benyttes i et lukket kredsløb på Rigsarkivets læse
sale. 

I 2015 forberedtes 300 arkiveringsversioner, og de er klar til præsentation på nettet, så snart WebSofia 
igen sikkert kan åbnes for eksterne brugere.  

Crowdsourcing 
Rigsarkivet driver to platforme til crowdsourcing, Dansk Demografisk Database (DDD) og Indtast
ningsportalen. Begge platforme er blevet videreudviklet i 2015, og samtidig er væsentligt flere arkivalier 
gjort tilgængelige i transskriberet form i kraft af frivilliges bidrag hertil. 

I Indtastningsportalen indtastes indhold fra de såkaldte erindringsmedaljer, der blev tildelt deltagere i 
1880-tallets krige samt som noget nyt fra 2015 indhold fra den kongelige fødselsstiftelses protokoller 
over hemmeligt fødende. Samtidig er der i Sønderjylland i samarbejde med de historiske institutioner 
her igangsat et større crowdsourcingprojekt med kilder til den sønderjyske historie: Den sønderjyske 
Samling. I første gang crowdsources der om indtastning af oplysninger om sønderjyske krigsfanger i 1. 
verdenskrig.  

Søgningen på folketællinger i DDD er blevet forbedret med indførelsen af søgning på fødeår, og på 
søgesiderne er der tilføjet tydeligere link til en mere uddybende side med hjælpetekster, der skal 
hjælpe brugerne med at anvende de mange muligheder, de har, men ikke alle har kunnet udnytte 
optimalt. 
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Forbedring af søgemulighederne i DAISY og Arkivalieronline 
Efter planen skulle der i 2015 have været skabt et særligt værktøj (”Søg&Find”) til søgning på emneord 
som en del af en fælles søgeindgang til alle Rigsarkivets platforme. Basis for den nye applikation blev 
udviklet i 2015, men den nåede ikke at blive implementeret i forhold til brugerne, primært fordi der 
måtte anvendes mange ressourcer på at rette fejl m.v. i den nye version af Arkivalieronline.  

Hermed blev målet om søgning på emneord og geografi gennem en integration mellem DAISY og 
Digitalt Atlas over Danmarks historisk-administrative geografi ikke nået. Den indledende planlægning 
af udviklingen af et åbent API blev påbegyndt, men løsningen forventes først afsluttet i 2016.  

Brugertilfredshedsundersøgelse 
Rigsarkivets gennemførte i 2015 en undersøgelse af brugernes tilfredshed med institutionens digitale 
tilgængeliggørelsestilbud. Det var målet, at brugerundersøgelsen i 2015 skulle vise en stigende til
fredshed med Rigsarkivets digitale tilgængeliggørelsestilbud sammenlignet med en tilsvarende under
søgelse gennemført i 2013. Imidlertid viste undersøgelsen et fald i tilfredsheden, primært med Arkiva
lieronline. Der var dog fortsat et flertal af respondenterne, som var tilfredse med Rigsarkivets digitale 
tjenester (se tabel 2.13). 

Tabel 2.13 Delresultater fra brugertilfredshedsundersøgelser (%) 
2015* 2013* 2012* 2010*

Tilfredshed med DAISY 51 57 56 56 
Tilfredshed med Arkivalieronline 71 92 93 92 
Tilfredshed med Dansk Demografisk Data
base 74 76 77 74 

* Tallene er fremkommet som en summering af ’Meget tilfreds’ og ’Tilfreds’. 

Hvad angår Arkivalieronline, er der tale om et markant fald. Brugerundersøgelsen peger på, at util
fredsheden især skyldes en langvarig ustabil drift af systemerne. Mange er også utilfredse med de 
ændringer, der kom med den ny version af Arkivalieronline i juli 2015. En del af de manglende funktio
ner og deciderede fejl blev kort efter lanceringen identificeret i et samarbejde mellem Rigsarkivet og 
flere slægtsforskerforeninger. Fejlene udbedres løbende og nye funktioner føjes til, hvilket en del 
respondenter har fremhævet som en positiv udvikling. Det har antagelig også spillet en rolle for resul
tatet af brugerundersøgelsen, da den er foretaget, inden væsentlige fejlretninger var slået igennem.  

Den faldende tilfredshed har ikke medført et fald i antal respondenter, der benytter nettjenesterne. 
Tværtimod viser brugerundersøgelsen en lille stigning i frekvensen af brugen af nettjenesterne, mens 
der er et generelt fald i antal respondenter, der slet ikke bruger nettjenesterne bortset fra DAISY.  

Brugerundersøgelsen viste også, at Rigsarkivets nettjenester er respondenternes foretrukne platforme, 
når de skal benytte arkivalier til trods for, at der er kommet mange andre online arkivdatabaser på 
markedet i de senere år. En tredjedel af respondenterne bruger som minimum halvdelen af deres 
samlede tid på internettet på Rigsarkivets digitale tilgængeliggørelsestilbud.  

Samlet set kan målet ikke kan siges at være opfyldt på det niveau, der er forudsat i rammeafta
len. 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. 

Opgave 2: Vejledning og formidling 

Mål 1: Rigsarkivet åbner for flere og bredere brugergrupper 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 7 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2015 (se tabel 2.14-2.15). 
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Tabel 2.14 Opgave 2, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

Der udvikles interaktive undervisningsprogrammer til folke- og gymnasieskolerne. Indfriet 

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

Indfriet 

Der udarbejdes webudstillinger i tilknytning til de større konventionelle udstillinger. Indfriet 

Brugerundersøgelse viser stigende tilfredshed med de digitale vejlednings- og 
formidlingstilbud 

Ikke indfriet 

Besøg på www.sa.dk. Ikke indfriet 

Besøg på Dansk Demografisk Database. Indfriet 

Besøg på interaktive undervisningsprogrammer. Indfriet 

Tabel 2.15 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Mål Resultat Mål Nyt mål 
Antal besøgende på www.sa.dk 5.233.000 4.453.000 4.000.000 3.675.528 4.200.000 3.800.000 

Antal besøgende på Dansk Demo
grafisk Database 

1.155.000 1.224.000 950.000 1.071.184 1.000.000 1.000.000 

Antal besøgende på interaktive 
undervisningsprogrammer 

32.000 38.000 42.000 44.617 45.000 45.000 

For at åbne for flere og bredere brugergrupper har Rigsarkivet i 2015 fortsat arbejdet med at tilveje
bringe flere tilbud til undervisningssektoren, invitere frivillige ind til understøttelse af virksomheden, 
udvikle onlinevejledningsberedskabet, samt gennemføre udstillinger, der viser en bredere offentlighed, 
hvad Rigsarkivet indeholder, hvad det kan anvendes til, og hvordan det er anvendt. 

Interaktiv undervisning  
Til undervisningssektoren er der udviklet tre nye tidslinjer for grundskolen og gymnasiet. Videre er 
arbejdet med at lave et kildekatalog – et produkt, som flere undervisere har efterspurgt – sat i gang. 
Endelig er sitet blevet tilrettet efter de eksterne evalueringer, der er gennemført i 2015 bl.a. ved at 
opsplitte tidslinjen, så der nu er en tidslinje pr. tema. 

Undervisningsprogrammet Aargang 0, som blev lanceret i 2013, er i 2015 blevet tilrettet i henhold til en 
ekstern evaluering af undervisningstilbuddet. Herunder er der dels tilføjet to små film om brugen af 
læringsmidlet, dels syv forslag til opgaven i dansk historie.  

Der er blevet udviklet en såkaldt kildepakkeoverbygning til gymnasiet i form af en pakke om menne
skerettigheder. En gymnasiepakke består af originale kildesæt og forslag til undervisningsforløb, der 
lærer eleverne den historiefaglige undersøgelses- og skriveproces.  

Ifølgedanskerne er et nyt undervisningstilbud, der gør udvalgte surveydata tilgængelige for gymnasie
elever, der ikke har et forudgående metodekendskab. Ifølgedanskerne er stadig under udvikling og 
afventer endelige godkendelse, men forventes at kunne åbne for nye og bredere brugergrupper og 
færdigudvikles i 2016.  

Alle undervisningstilbud er blevet markedsført massivt bl.a. ved deltagelse i skolemessen i Århus, i 
Danmarks Læringsfestival i København og på konferencerne IT, didaktik og læring i Samfundsfag og 
Historie og Lær-It. Hertil kommer udsendelse af markedsføringsmateriale og Google annoncering ved 
de såkaldte Ad-Words kampagner. Markedsføringsindsatsen blev understøttet af en opgradering og 
samling af de interaktive undervisningstilbud på www.sa.dk, så Rigsarkivets interaktive undervisnings
tilbud i dag fremstår lettilgængelige og med et ensartet udtryk.  

Resultatet af alle disse tiltag har været en øget anvendelse af Rigsarkivets undervisningstilbud i 2015. 
Det er fortsat Aargang0, der trækker flest brugere, men en fordobling af besøg på tidslinjerne og 
gymnasiepakkerne viser, at disse undervisningstilbud også er ved at vinde indpas. Brugen af Aar

http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
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gang0 viser, at det tager tid, før et undervisningstilbud har vundet indpas blandt underviserne. Det må 
derfor forventes, at tidslinjerne og gymnasiepakkerne fremadrettet også vil kunne trække et betydeligt 
antal brugere og bidrage i historieundervisningen. 

Digitale kildepakker 
I 2013-14 udvikledes det såkaldte kildepakkekoncept.  I disse pakker finder man en række udvalgte 
kilder, der belyser et særligt spørgsmål. I 2015 er der udvidet med fire nye kildepakker. Selv om kilde
pakkerne i udgangspunktet har en smal målgruppe (universitetsstuderende og –undervisere), har de 
vist sig at appellere til bredere brugergrupper.  

Crowdsourcing for flere 
Som nævnt ovenfor har Rigsarkivet i 2015 videreudviklet det såkaldte crowdsourcingmodul, der mulig
gør, at Rigsarkivets brugere kan tilføje metadata og kommunikere interaktivt herom. Ud over, at nye 
samlinger som nævnt er åbnet for indtastning, er der blevet afholdt en række sociale arrangementer 
(foredrag, præsentationer og workshops) for de godt 400 frivillige indtastere.  

På flere punkter har projektet ”Den sønderjyske Samling” (se ovenfor) peget fremad, fordi udviklings- 
og driftsmodellen er blevet rodfæstet i et meget tæt samarbejde med de frivillige, de lokale kulturarvs
institutioner og brugerrådet ved Rigsarkivet, Åbenrå. Ideen er her, at deltagerne selv vælger, hvilke 
arkivserier der skal indtastes, og i øvrigt selv scanner de valgte serier.  

I Odense nåede Rigsarkivet endnu i 2015 i øvrigt at etablere et lignende projekt: Scanning og indtast
ning af dødsattester før 1940, udført af frivillige, som hermed er blevet til nye brugere af Rigsarkivets 
tilbud og tjenester. 

Interaktiv vejledning og brugerinvolvering 
I de senere år har Rigsarkivet løbende udbygget sin elektroniske vejledning. På Facebook introduce
rede Rigsarkivet således sit nye Brugerforum i december 2014, og i løbet af 2015 har forummet opnå
et at have over 2000 såkaldte følgere. Blandt disse er en stor del dedikerede og erfarne arkivbrugere, 
men der er også mange, der henvender sig på Brugerforum uden i forvejen at have haft kendskab til 
Rigsarkivet. Især har forummet været benyttet i forbindelse med overgangen til det nye Arkivalieronli
ne.  

Brugerforummet på Facebook fortsætter som vejledningsforum og kommunikationsplatform i 2016. En 
analyse af Rigsarkivets samlede vejledningsservices udført på begge sider af årsskiftet 2015-16 skal 
kortlægge behovet for et evt. supplerende tilbud om interaktiv vejledning på www.sa.dk, så Rigsarki
vets digitale serviceniveau højnes.   

I 2015 fortsatte samarbejdet med de frivillige vejledere fra DIS-Danmark og Slægtshistorisk forening, 
hvor erfarne slægtsforskere stiller deres viden til rådighed for andre brugere på læsesalene i Køben
havn, Odense og Viborg.  

Brugerne har også i 2015 været inddraget i beslutninger om Rigsarkivets læsesale og Arkivalieronline, 
gennem de seks brugerråd som eksisterer. Derudover blev der indgået et samarbejde mellem Rigsar
kivet og repræsentanter fra de største slægtsforskerforeninger med henblik på at identificere fejl og 
forbedringsmuligheder i forbindelse med overgangen til det ny Arkivalieronline.  

Webudstillinger 
Der er tilrettelagt og produceret tre webudstillinger på www.sa.dk i 2015: 9. April. Invasionen og Din 
historie er Danmarkshistorie i tilknytning til de analoge udstillinger af samme navn, samt Danmarks 
Riges Grundlove som selvstændig webudstilling i anledning af grundlovsjubilæet. I forbindelse med 
alle tre udstillinger er der frigivet en stor mængde billedmateriale på Rigsarkivets Flickr-side.  

Færre besøgende end forventet 
Samlet set er antallet af besøgende på Rigsarkivets platforme faldet de senere år. Målet for 2015 var 
4,0 mio. besøgende på www.sa.dk., men dette tal blev ikke nået. Der var i 2015 3.675.528 besøg, og 
tallet lå betydeligt under, hvad der var forventet ved indgåelsen af den gældende rammeaftale. Som 
konsekvens heraf er måltallet for 2016 sat ned fra 4,2 mio. til 3,8 mio. besøgende. 

http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
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Det er vanskeligt at dokumentere, hvad der ligger til grund for denne udvikling, men der kan peges på 
flere mulige årsager. Formålet med de fleste besøg på www.sa.dk er at anvende data, der er tilgænge
lige på Arkivalieronline, og efterhånden er der over hele verden igangsat en række private projekter, 
hvor disse data også er tilgængelige. Selvom Arkivalieronline er underleverandør til en del af disse 
sider, måles den aktivitet, der er på disse sider, ikke hos Rigsarkivet endnu, men det planlægges 
indført med udviklingen af et åbent API i 2016.  

Samtidig medfører de mange metadata, der med tiden bliver tilføjet til  Arkivalieronline og disse private 
projekter, at det bliver langt nemmere at finde de ønskede oplysninger. Derfor har den enkelte bruger 
behov for færre besøg på bl.a. www.sa.dk. 

Endelig har besøgstallet været påvirket af problemer, der opstod i forbindelse med lanceringen af den 
nye version af Arkivalieronline i sommeren 2015 (se ovenfor).  

Tilfredshed med formidling 
Rigsarkivet gennemførte en brugerundersøgelse i 2015 bl.a. på at få belyst brugernes benyttelse af og 
tilfredshed med Rigsarkivets digitale vejlednings- og formidlingstilbud.   

Undersøgelsen viste, at brugerne generelt er tilfredse med Rigsarkivets digitale vejlednings- og formid
lingstilbud, selv om der var et signifikant fald i tilfredsheden med www.sa.dk (fra 90 % tilfredse og 
meget tilfredse i 2013 til 70 % i 2015). Hjemmesiden blev lanceret i en ny opsætning og et nyt design i 
december 2014. Af brugerundersøgelsen fremgår det, at mange brugere har haft svært ved at vænne 
sig til det nye layout og den ændrede funktionalitet, og at de derfor har vanskeligt ved at finde, hvad de 
søger på hjemmesiden.   

Da de øvrige digitale vejlednings- og formidlingstilbud ikke var omfattet af tidligere års brugerundersø
gelser, er det ikke muligt at måle udviklingen i tilfredsheden. Blot kan det konstateres, at tilfredsheden 
med mailservicen ”Spørg Arkivaren” er meget høj (80 %), og at tilfredsheden er relativt høj, for så vidt 
angår Rigsarkivets Brugerforum på Facebook og Arkivalieronline-support (66 %). 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at der er blevet igangsat en lang række aktiviteter, der understøt
ter målet om at åbne for flere og bredere brugergrupper til trods for et faldende besøgsantal på 
Rigsarkivets egne platforme. Samlet set er målet dog ikke opfyldt på det niveau, der var forud
sat i rammeaftalen. 

Mål 2: Kendskabet til Rigsarkivets ydelser øges 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 4 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2015 (se tabel 2.16-2.17). 

Tabel 2.16 Opgave 2, mål nr. 2 
Indikatorer Status 

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 

Antal presseklip på baggrund af proaktive formidlingsindsatser. Indfriet 

Antal faciliterede arkivbrugere. Ikke indfriet 

Tabel 2.17 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Mål Resultat Mål Nyt mål 
Antal presseklip på baggrund af 
proaktive formidlingsindsatser 

1.113 634 450 929 200 500 

Antal faciliterede arkivbrugere 11.000 12.700 11.000 10.188 13.000 10.000 

http://www.sa.dk
http://www.sa.dk
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For at øge kendskabet til Rigsarkivet har Rigsarkivet i 2015 fortsat arbejdet med at lancere aktuelle 
temaudstillinger, fastholde tilstedeværelsen på de sociale medier og styrke den proaktive presseind
sats og den generelle synlighedsindsats. Dertil kommer, at det har været opstillet som mål at forøge 
antallet af faciliterede arkivbrugere, primært i undervisningsøjemed. 

Udstillinger  
Der er tilrettelagt og produceret to særudstillinger på Rigsarkivet i København i 2015: 9. April. Invasio
nen (9.4.2015 – foråret 2016) og Din historie er danmarkshistorie  (15.12.2015 – april 2016). Sidst
nævnte udstilling er opstillet som fotostatudstilling i Rigsdagsgården i København. Det er første gang 
Rigsarkivet har markeret sig med udstillinger i det offentlige rum. Derudover er der blevet afholdt et par 
mindre udstillinger på Rigsarkivet i Åbenrå, og Rigsarkivet i Viborg. Udstillingerne er blevet vel modta
get af offentligheden og har ud over pæne besøgstal fået omtale i flere lokale og landsdækkende 
medier. 

Endelig har Rigsarkivet gennemført en udstilling i forbindelse med Kulturnatten i København under 
temaet Flygtninge i arkiverne, ligesom Rigsarkivet deltog og byggede sin egen stand på Historiens 
Dage i foråret 2015. 

Sociale medier 
Rigsarkivet har de senere år gjort en betydelig indsats for at opsøge brugerne på de medier, hvor de 
færdes. Rigsarkivet er i dag til stede på Instagram, Pinterest, Twitter, Flickr, YouTube og Issuu, samt 
på Facebook, hvor arkivet driver tre sider, der retter sig imod henholdsvis arkivbrugere, indtastere og 
alment historieinteresserede 

På den kulturhistoriske Facebookside er reach steget fra 1038 til 1669 brugere pr. dag, og på både 
Instagram og Twitter er antallet af følgere øget. På Issuu har Rigsarkivet i det forløbne år opgraderet 
publiceringen med 15 nye hæfter, heraf 12 egentlige vejledninger, rettet i mod arkivbrugere. Rigsarki
vets YouTube-kanal har som den eneste platform oplevet et engagementsfald. Kanalen haft 15.640 
afspilninger mod 18.924 i 2014, og også visningstid og afspilningsvarighed er faldet. Der er i alt uploa
det 10 nye film, hvoraf 6 retter sig mod bevarings- og kassationsområdet, og tre er instruktionsfilm for 
Aargang 0 rettet i mod skoler. 

Synlighedsindsats 
På baggrund af en kendskabsanalyse, som blev gennemført i 2014, er der i 2015 blevet arbejdet med 
områderne identitet og brand, brugervenlighed, samt markedsføring og kampagner 

Via presseovervågningen er der på baggrund af proaktive formidlingsindsatser optalt 929 presseklip i 
2015 og dermed markant flere end i 2014. Presseomtalen for 2015 har været præget af større presse
sager f.eks. om DAMD (Dansk Almen Medicinsk Database), kroernes brug af kongekronen og luknin
gen af Erhvervsarkivet i Århus. Der har dog også været en god dækning af Rigsarkivets primære 
aktivitetsområder i form af positiv omtale af bl.a. forskningsresultater, bogudgivelser, udstillinger, 
foredrag og kurser. På baggrund af erfaringerne fra 2015 er måltallet for 2016 sat op fra 200 til 500 
presseklip. 

Faciliterede arkivbrugere 
Der har i alt været 10.188 faciliterede arkivbrugere mod forventet 11.000. Tallet omfatter udstillings
gæster (3.374), deltagere i kurser og workshops (3.049), gæster i forbindelse med kulturnatten i Kø
benhavn (1.900), samt deltagere i forløb hos skoletjenesten i København (1.865). 

For yderligere at facilitere arkivbrugerne udgiver Rigsarkivet forår og efterår et samlet katalog for 
kurser, foredrag, workshops o.l. Denne arrangementskalender blev i 2015 udviklet med et nyt layout. 
Det er erfaringen, at langt de fleste arrangementer er godt besøgte. I Rigsarkivet Åbenrå er det f.eks. 
langt fra usædvanligt at have over 100 tilhørere til et foredrag. 

Antallet af faciliterede arkivbrugere forventes at være uændret i 2016, og derfor er måltallet sat ned fra 
13.000 til 10.000. 

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 
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Opgave 3: Forskning 

Mål 1: Rigsarkivet styrker effekten af sin forskning 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 4 indikatorer med tilhørende nøgletal til at belyse opfyldelsen af 
dette mål i 2015 (se tabel 2.18-2.19). 

Tabel 2.18 Opgave 3, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

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

Der redegøres for implementeringen af Rigsarkivets forskningsstrategi. Indfriet 

Forskningsindsatsen dokumenteres ved årlige forskningsberetninger. Indfriet 

Antal publikationer med peer review Indfriet 

Tabel 2.19 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Mål Resultat Mål Nyt mål 
Antal publikationer med peer review 24 25 20 36 20 20 

Samling af forskningsprojekter 
Indsatsen for at styrke effekten af forskningen har i 2015 især været koncentreret om tre forsknings
netværk: 
• Kriminalitetens kulturhistorie: Hovedaktiviteterne i netværket er afholdelse af tre seminarer. De to 

første seminar blev afholdt i 2015, og det sidste seminar vil blive holdt i maj 2016. Det er hensigten 
at samle indlæg fra de tre seminarer til en engelsksproget antologi. Fra Kulturministeriets Forsk
ningspulje har netværket desuden opnået bevilling til ansættelse af professor Anne-Marie Kilday, 
Oxford Brookes, som gæsteprofessor samt til frikøb af seniorforsker Tyge Krogh til projektet ”Den 
danske torturanvendelses historie”. Endelig er der indgået aftale med Horserød Statsfængsel om 
udarbejdelse af en bog om fængslets historie 1917-2017 ved seniorforsker Peter Fransen. 

• 1864 – Mennesker mellem magter: Den tosprogede dansk-tyske rapport, der var resultatet af 
netværkets afsluttende seminar, er udkommet på Hamburg University Press ultimo 2015. 

• Forsknings- og formidlingsnetværket om Børn i Arkiverne blev etableret og har holdt to planlæg
ningsmøder og vil bl.a. afholde et seminar i 2016.  

Implementering af forskningsstrategi 
Rigsarkivets forskningsledelse har med bistand fra det interne forskningsudvalg udarbejdet en redegø
relse for resultaterne af implementering af forskningsstrategien. Redegørelsen, der har været behand
let i det rådgivende forskningsudvalg og i Rigsarkivets direktion, konkluderer, at det er lykkedes at 
realisere de fire strategiske hovedmål: Faglig satsning på kriminalitetshistorie, rekruttering af nye 
forskere, øget tværinstitutionelt forskningssamarbejde og øget synlighed af Rigsarkivets forskning. 

Forskningsårsberetninger 
Forskningsindsatsen dokumenteres i de årlige forskningsårsberetninger. Beretningen for 2014 blev 
godkendt af det rådgivende forskningsudvalg i juni 2015. Udvalget udtrykte anerkendelse over forsk
ningens høje aktivitetsniveau og udmærkede resultater og noterede sig, at de kvantitative mål for 
forskningsindsatsen er mere end opfyldt. Udvalget opfordrede til, at fokus mod peer-reviewede publi
kationer og internationalisering fastholdes og udbygges. Udvalget anerkendte tillige den omfattende og 
bredspektrede forskningsformidlingsvirksomhed og noterede med tilfredshed, at udviklingen går i den 
rigtige retning mht. afviklingen af forskningstiden. Ligeledes hilstes med tilfredshed, at antallet af 
kvindelige forskere er øget. Udvalget ønskede dog, at den særlige opmærksomhed om disse forhold 
opretholdes. 

Peer-reviewede publikationer 
De kvantitative mål for forskningsindsatsen blev mere end opfyldt med 36 peer-reviewede publikatio
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ner. Der er således tale om, at publicering i/på peer-reviewede tidsskrifter, antologier og forlag er 
blevet væsentlig mere udbredt i løbet af året – herunder til forskere, som ikke tidligere har fået deres 
produktion fagfællebedømt. 

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. 

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 2015 (se tabel 2.20-2.21). 

Tabel 2.20 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 2.21 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Mål Resultat Mål Nyt mål 
Artikler i populære historiemagasi
ner mv. 

25 23 15 24 15 20 

Foredrag, radio/tv-indslag 134 147 80 162 80 80 

Statens Arkivers forskere fulgte i 2015 op på institutionens traditioner for at udbrede sine forskningsre
sultater til videre kredse. Der vil blive redegjort nærmere for de konkrete aktiviteter i forskningsårsbe
retningen for 2015.  

De kvantitative mål for udbredelsen af forskningsresultaterne blev opfyldt med 24 artikler i populære 
historiemagasiner/antologier og i alt 162 forelæsninger, foredrag og indslag i radio-TV. Hvad angår 
antallet af publicerede artikler, forventes en nogenlunde uændret aktivitet i 2016, hvorfor måltallet er 
sat op fra 15 til 20. 

I kraft af de gennemførte aktiviteter er det Rigsarkivets opfattelse, at det er lykkedes at opfylde 
målet om at udbrede forskningens resultater til bredere dele af befolkningen. 

2.6 Redegørelse for reservationer 

Rigsarkivet forbrugte i 2015 1,4 mio. kr. af tidligere års reservationer. På grund af ændrede bevillings
regler blev der ikke foretaget nogen reservationer af årets bevilling (se tabel 2.21). 

Tabel 2.21. Reservationer for 21.32.01 Rigsarkivet 
Mio. kr. Reser

vations- 
år 

Reserva
tion primo 

2015 

Årets 
forbrug/ 
bortfald 

Reserva
tion ultimo 

2015 

Forven
tet af

slutning 
Dansk-vestindiske arkivalier 2009 1,5 1,5 0,0 - 
Bevaring af kulturarven 2013 1,5 0,0 1,5 2017 
Digitalisering af hjælpemidler 2013 0,2 0,2 0,0 - 
Samling af lokationer 2014 0,3 0,0 0,3 2027 
Medfinansiering af husleje 2014 1,0 0,0 1,0 2017 
I alt - 4,4 1,6 2,8 - 
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Ved udgangen af 2015 udgjorde Rigsarkivets reserverede bevillinger 2,8 mio. kr. Midlerne fordeler sig 
på følgende poster: 
• Bevaring af kulturarven: 1,5 mio. kr. 

Beløbet anvendes til digitalisering af arkivalier i 2017. 
• Underkonto 40. Samling af Rigsarkivets lokationer i København: 0,3 mio. kr. 

Beløbet anvendes til at dække engangsudgifterne ved at samle Rigsarkivet i København på Kalve-
bod Brygge (fase 2) i 2017-2027. 

• Underkonto 50. Midlertidige magasiner: 1,0 mio. kr. 
Beløbet anvendes i 2017 til at medfinansiere huslejeudgifterne ved et nyt magasin i Viborg. 

2.7 Forventninger til 2016 

I 2016 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 
2016. 

Bevillingstilpasninger 
Som alle andre statslige institutioner er Rigsarkivet blevet pålagt at foretage omdisponeringer i perio
den 2016-2019. Det samlede omdisponeringsbidrag udgør 22,5 mio. kr. for hele perioden. Gennem de 
senere år har Rigsarkivet foretaget en række budgetmæssige tilpasninger, som især er koncentreret 
om bygningsdriftsudgifterne i København, Odense og Århus.  

En del af disse tilpasninger har budgetmæssige konsekvenser fra 2016 og 2017 og medvirker således 
til en delvis finansiering af omdisponeringsbidraget i disse år. De bevillingsmæssige udfordringer er 
dog med disse initiativer ikke fuldt håndteret. Det vil på forskellige områder herudover være nødvendigt 
at foretage en tilpasning af serviceniveauet for en lang række af Rigsarkivets ydelser til sine brugere. 
Disse tilpasninger vil undgåligt betyde indskrænkninger i medarbejderstaben. 

Ved udmøntningen af de nødvendige initiativer er det centralt for Rigsarkivet at sikre, at tilpasningerne 
besluttes på et strategisk opdateret grundlag, samtidig med at det sikres, at Rigsarkivet fortsat kan 
fortsætte sin udvikling på de strategisk fastlagte indsatsområder. 

Ny strategi og rammeaftale 
Som led i Rigsarkivets forberedelse af forhandlinger med Kulturministeriet om en rammeaftale for 
perioden 2017-2020 er arbejdet påbegyndt med at udarbejde en ajourført mission og vision, ligesom 
arbejdet med at udarbejde en ny institutionsstrategi er igangsat og forventes afsluttet i 1. halvår af 
2016. Den opdaterede strategi vil således skulle danne grundlag for aftale med Kulturministeriets om 
institutionens udviklingsretning, herunder selvfølgelig også for retningen for de mere konkrete udmønt
ninger af de pålagte omdisponeringer i perioden. 

Den digitale bevaringsindsats 
Rigsarkivet skal i 2016 udarbejde og fremlægge en redegørelse for videreudviklingen af Rigsarkivets 
digitale bevaringssystem. Projektet, som kaldes ”Bevaringssystem 2.0”, skal resultere i en fortsat 
udvikling af bevaringssystemet, så de stigende datamængder fra den offentlige forvaltning til stadighed 
kan modtages, testes, lagres og fremfindes effektivt. Projektet skal endvidere sikre, at den betydelige 
investering, som Rigsarkivet har gjort og løbende gør i digitalisering af papirarkivalier, beskyttes ved en 
sikker lagring af de digitaliserede arkivalier. 

Afleveringsforberedelse og modtagelse af statslige myndigheders digitalt skabte arkivalier sker efter 
fastlagte og udmeldte planer. I perioden 2013-2015 har der været problemer med at modtage den 
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planlagte mængde arkivalier. Problemerne skyldes dels kvaliteten af myndighedernes afleveringer, 
dels problemer med Rigsarkivets testværktøj ADA. Løsning af problemerne har høj prioritet og de 
konstaterede problemer forventes i 2016 imødegået gennem forskellige initiativer, og det opståede 
efterslæb forventes indhentet i 2016. 

Effektiv aflevering af arkivalier 
I 2015 implementerede Rigsarkivet væsentlige dele af den handlingsplan, som i 2014 blev udarbejdet 
for at effektivisere de processer, der knytter sig til godkendelse/aflevering af arkivalier. I 2016 gennem
fører Rigsarkivet en undersøgelse hos de afleverende myndigheder med henblik på at evaluere de 
opnåede effektiviseringsgevinster frem til måletidspunktet. Det er Rigsarkivets forventning, at målingen 
vil vise, at de gennemførte initiativer har haft en positiv effekt, ligesom det er forventningen, at under
søgelsen vil kunne tjene som grundlag for yderlige effektiviseringstiltag fra Rigsarkivets side. 

I 2016 anvendes den model for tilsyn med ESDH-systemer, som blev udviklet i 2015, for første gang. 
Det er forventningen, at tilsynet på sigt vil bidrage til at effektivisere både myndighedernes og arkivets 
arbejde med afleveringsforberedelse af systemerne, da uhensigtsmæssigheder som f.eks. formater, 
der ikke kan arkiveres, nu bliver identificeret, før myndighederne skal producere arkiveringsversioner 
af deres systemer. 

Brugerinddragelse i den digitale bevaringsindsats 
I 2014 lancerede Rigsarkivet sin crowdsourcingportal, der bidrager til databerigelsen af digitaliserede 
arkivalier. Der er planen, at portalen i 2016 skal udvikles og konsolideres ved at overføre aktiviteterne 
vedrørende indtastning og visning af folketællinger og kirkebøger til portalen. Hermed bliver Rigsarki
vets crowdsourcingaktiviteter samlet på ét sted.  

De eksisterende projekter (erindringsmedaljeprojektet samt de tre større projekter startet i 2015) 
fortsættes og suppleres efter dialog med brugerne og med fokus på brugerinddragelsen med yderlige
re ét større projekt. Derudover arbejdes der aktivt på at understøtte enkeltpersoner og fællesskaber i 
brugermiljøet, der ønsker at gennemføre mindre projekter. 

Interaktive undervisningstilbud 
Rigsarkivets interaktive undervisningstilbud har oplevede en øget anvendelse i 2015. Rigsarkivet vil i 
2016 udbygge og udvikle indholdet på undervisningsdelen af www.sa.dk ved at arbejde videre med det 
i 2014 udviklede produkt Tidslinjer, samt ved at udbygge gymnasiepakkerne og udvikle et nyt online 
undervisningstilbud med arbejdstitlen Slægten. Også indsatsen med kildepakker fortsættes efter det 
koncept, der er udviklet siden 2013. 

Forbedring af søgemuligheder 
Den brugerundersøgelse, der blev gennemført i 2015, viste desværre et fald i tilfredsheden med Rigs
arkivets digitale tilgængeliggørelsestilbud. I 2016 vil Rigsarkivets derfor have fokus på dette område. 
Der vil i denne forbindelse blive videreudviklet på de værktøjer, brugere kan anvende, når der skal 
findes arkivalier, oplysninger eller data i DAISY eller Arkivalieronline. Forbedringen skal primært ske 
ved etablering af den nye fælles søgeindgang, men også i form af åbne API-er, så leverandører af 
eksterne hjemmesider på basis af Rigsarkivets digitaliseringer kan få nemmere adgang til materialet, 
og således at det kan ske under mere kontrollerede former. 

Det er Rigsarkivets forventning, at disse initiativer vil medvirke til at forøge brugertilfredsheden med de 
digitale tilgængeliggørelses, så brugertilfredsheden i 2016 vender tilbage til det høje niveau, Rigsarki
vet kunne måle ved den forrige brugerundersøgelse i 2013. 
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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 2015 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Regnskabsaf
læggelsen i dette afsnit bygger på tal fra bevillingsafregningen for 2015 (tabel 3.2 og 3.4) og uddata fra 
Statens Koncernsystem (øvrige tabeller). 

3.2 Resultatopgørelse 

Rigsarkivet driftsregnskab for 2015 fremgår af tabel 3.1. Tabellen omfatter alle underkonti. 

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for 21.32.01. Rigsarkivet 
Mio.kr. Regnskab 

2014 
Regnskab 

2015 
Budget 

2016 
A. Årets bevilling -153,2 -155,2 -158,3 
B. Reserveret af årets bevilling 1,3 - - 
C. Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1,0 -1,4 - 
D. Indtægtsført bevilling i alt (=A+B+C) -152,9 -156,6 -158,3 
E. Salg af varer og tjenesteydelser -15,3 -17,8 -16,7 
F. Tilskud til egen drift -10,0 -12,2 -13,4 
G. Gebyrer - - - 
H. Ordinære driftsindtægter i alt (=D+E+F+G) -178,1 -186,6 -188,4 
I. Husleje 27,8 28,1 34,1 
J. Forbrugsomkostninger i alt (=I) 27,8 28,1 34,1 
K. Lønomkostninger 85,0 86,1 82,7 
L. Pensioner 13,1 13,3 12,8 
M. Lønrefusioner -5,2 -4,6 -4,3 
N. Andre personale omkostninger 0,0 0,5 0,4 
O. Personaleomkostninger i alt (=K+L+M+N) 92,9 95,4 91,6 
P Af- og nedskrivninger 11,4 10,6 10,4 
Q Andre ordinære driftsomkostninger 41,5 40,6 51,9 
R. Ordinære driftsomkostninger i alt (=J+O+P+Q) 173,5 174,6 188,1 
S. Resultat af ordinær drift (=H-R) -4,6 -12,0 -0,4 
T. Andre driftsindtægter -0,3 -0,2 -0,2 
U. Andre driftsudgifter 1,5 0,1 0,1 
V. Resultat før finansielle poster (=S+T+U) -3,3 -12,2 -0,5 
X. Finansielle indtægter 0,0 0,0 - 
Y. Finansielle udgifter 2,4 1,9 1,5 
Z. Resultat før ekstraordinære poster (=V+X+Y) -1,0 -10,2 1,0 
Æ. Ekstraordinære indtægter - - - 
Ø. Ekstraordinære udgifter - - - 
Å. Årets resultat (=Z+Æ+Ø) -1,0 -10,2 1,0 

Note: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 

På grund af voksende ekstern medfinansiering af forsknings- og fomidlingsprojekter er tilskud til egen
drift steget til 12,2 mio. kr. (punkt F). Dette er også den væsentligste forklaring til de stigende persona
leomkostninger (punkt O).  
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Det samlede driftsoverskud på 10,2 mio. kr. i 2015 (punkt Å) fordeler sig som overskud på den ordinæ
re virksomhed (5,3 mio. kr.), på to særlige underkonti til drift og samling af Rigsarkivets magasiner (2,8 
mio. kr.), samt på den indtægtsdækkede virksomhed (2,2 mio. kr.). En medvirkende årsag til over
skuddets størrelse er, at det på grund af ændrede bevillingsregler ikke længere er muligt at reservere 
uforbrugte bevillinger til anvendelse i senere finansår. For en mere redegørelse for overskuddet henvi
ses til bilag 5. 

Efter afslutningen af regnskabsåret havde Rigsarkivet et samlet overført overskud på 24,0 mio. kr. pr. 
31/12-2015. Beløbet er disponeret til følgende formål: 
• Dækning af driftsunderskud i perioden 2018-2019: 6,0 mio. kr. 
• Digitalisering og teknologifornyelse 2017-2019: 5,2 mio. kr. 
• Relokalisering af Rigsarkivets afdeling på Slotsholmen: 5,0 mio. kr. 
• Fraflytning af magasin i Viborg i 2016: 3,0 mio. kr. 
• Medfinansiering af husleje for nyt magasin i Viborg: 2,2 mio. kr. 
• Samling af Rigsarkivet i København på Kalvebod Brygge: 0,6 mio. kr. 
• Udvikling af nye brugertilbud: 2,0 mio. kr. 

Årets overskud på 10,2 mio. kr. i 2015 er disponeret som vist i tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Resultatdisponering for 21.32.01 Rigsarkivet 
Mio. kr. 

Disponeret til bortfald 0,0 
Disponeret til udbytte til statskassen 0,0 
Disponeret til overført overskud 10,2 
I alt 10,2 

3.3 Balance 

Rigsarkivets balance for 2015 fremgår af tabel 3.3 på næste side. 

Aktiverne er især påvirket af store årlige afskrivninger på indretningen af det nye fjernmagasin i Kø
benhavn (punkt C) og på reoler (punkt E). Hertil kommer en stigning i de likvide beholdninger (punkt 
M), som hovedsagelig er en følge af årets driftsoverskud på 10,2 mio. kr. 

På passivsiden faldt den langfristede gæld (punkt U) i på grund af årets store afskrivninger på materiel
le anlægsaktiver (se ovenfor). Samtidig voksede det akkumulerede overskud (punkt R) svarende til 
årets driftsoverskud. 
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Tabel 3.3 Balance for 21.32.01. Rigsarkivet (mio. kr.) 
Primo 
2015 

Ultimo 
2015 

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

C. Grunde, arealer og bygning 33,6 26,1 
D. Transportmateriel 0,5 0,3 
E. Inventar og IT-udstyr 8,3 6,5 

F. Materielle anlægsaktiver i alt 
(=C+D+E+) 42,4 33,0 

G. Statsforskrivning 3,6 3,6 
H. Anlægsaktiver i alt (=B+F+G) 45,9 36,6 
I. Tilgodehavender 8,2 6,5 
J. FF5 Uforrentet konto 26,6 31,7 
K. FF7 Finansieringskonto 19,7 27,9 
L. Andre likvider 0,0 0,0 

M. Likvide beholdninger i alt 
(=J+K+L) 46,4 59,6 
N. Omsætningsaktiver i alt 
(=I+M) 54,6 66,1 
O. Aktiver i alt (=H+N) 100,6 102,7 

PASSIVER 
P. Startkapital 3,6 3,6 
Q. Bortfald af årets resultat - - 
R. Overført overskud 13,7 24,0 
S. Egenkapital i alt (=P+Q+R) 17,3 27,5 

T. Hensættelser 1,5 1,9 

U. FF4 Langfristet gæld 43,3 33,7 
V. Langfristet gæld i alt (=U) 43,3 33,7 
W. Leverandører af varer og 
      tjenesteydelser 8,6 9,0 
X. Anden kortfristet gæld 3,6 4,0 
Y. Skyldige feriepenge 13,0 13,0 
Z. Reserveret bevilling 4,4 2,8 
Æ. Bortfald, reserveret bevilling - - 
Ø. Igangværende arbejder for 
     fremmed regning 8,8 10,6 
Å. Kortfristet gæld i alt 
(=W+X+Y+Z+Æ+Ø) 38,4 39,5 
AA. Gældsforpligtelser i alt 
(=U+Å) 81,7 73,2 
AB. Passiver i alt (=S+T+AA) 100,6 102,7 

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. 

3.4 Egenkapitalforklaring 

Rigsarkivet havde primo 2015 en egenkapital på 17,3 mio. kr. Som følge af årets driftsoverskud vok
sede denne egenkapital til 27,5 mio. kr. ved årets udgang (se tabel 3.4). 

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring for 21.32.01. Rigsarkivet 
Mio. kr. 2014 2015 
A. Egenkapital primo 16,4 17,3 
B. Startkapital primo 3,6 3,6 
C. Ændring i startkapital - - 
D. Startkapital ultimo (=B+C) 3,6 3,6 
E. Overført overskud primo 12,8 13,7 
F. Overført fra årets resultat 1,0 10,2 
G. Bortfald af årets resultat - - 
H. Overført overskud ultimo (=E+F+G) 13,7 24,0 
I. Egenkapital ultimo (=D+H) 17,3 27,5 
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3.5 Opfølgning på låneramme 

Rigsarkivet overholdt sin låneramme i hele 2015. Ved årets udgang var udnyttelsesgraden 36 % (se 
tabel 3.5). Ordningens øvrige disponeringsregler er også overholdt. 

Tabel 3.5 Udnyttelse af låneramme for 21.32.01 Rigsarkivet 
Mio. kr. 2015 
A. Sum immaterielle og materielle anlægs

aktiver (ekskl. donationer) pr. 31/12-2015 
33,0 

B. Låneramme på finanslov 2015 91,1 
C. Udnyttelsesgrad i % (=A/B) 36 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Rigsarkivet havde i 2015 et mindreforbrug af lønmidler på 0,6 mio. kr. (se tabel 3.6). 

Tabel 3.6 Opfølgning på lønsumsloft for 21.32.01 Rigsarkivet 
Mio. kr. 2015 
A. Lønsumsloft på finansloven 78,5 
B. Lønsumsloft inkl. tillægsbevillingslov 77,7 
C. Lønforbrug omfattet af lønsumsloft 77,1 
D. Difference (=B-C) 0,6 
E. Akkumuleret opsparing ult. 2014 77,9 
F. Akk. opsparing ult. 2015 (=D+E) 78,5 

3.7 Bevillingsregnskab 

Tabel 3.7 Bevillingsregnskab for 21.32.01. Rigsarkivet 
Mio. kr. 
Årets priser 

Regnskab 
2014 

Budget 
2015 

Regnskab 
2015 

Difference 
B-R 2015 

Budget 
2016 

A. Nettoudgiftsbevilling 153,2 157,0 155,2 1,8 158,3 
B. Nettoforbrug af reservation -0,3 -0,1 1,4 -1,6 - 
C. Indtægter 25,5 22,0 30,2 -8,2 30,3 

D. Indtægter i alt 178,4 178,9 186,8 -7,9 188,6 
E. Udgifter 177,5 178,8 176,6 2,2 189,6 
F. Årets resultat (=D-E) 1,0 0,0 10,2 -10,2 -1,0 

Note: Budgettal for 2015 og 2016 stammer fra Rigsarkivets interne budgetter (grundbudgetnotater). 

Overordnet set er det regnskabsmæssige resultat for 2015 tilfredsstillende, idet det dog er præget af, 
at en række særlige forhold har gjort sig gældende: 
• Årets nettoforbrug af reserverede bevillinger var 1,6 mio. kr. større end budgetteret. Afvigelsen 

skyldes, at Rigsarkivet ikke havde mulighed for at foretage de budgetterede reservationer af årets 
bevillinger på grund af ændringer i bevillingsreglerne. 

• Årets indtægter var 8,2 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes merindtægter på den 
indtægtsdækkede virksomhed samt flere eksterne tilskud til forskningsprojekter o.l. 

• Årets udgifter var 2,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen stammer dels fra den ordinære 
virksomhed, dels fra underkonto til drift af midlertidige magasiner og skyldes bl.a. tilbagebetalinger 
for tidligere års for meget betalt husleje. 
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3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti 

Rigsarkivet administrerede i 2015 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 Rigsarkivets magasiner i 
København 

Reservations- 
bevilling 

Udgifter 67,8 61,0 
Indtægter - - 

Kontoen viste et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i 2015. Mindreforbruget skyldes usikkerhed om betaling 
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. 1/1-2015 (=A+B) 0,5 0,5 
D. Tilgang - - 
E. Afgang 0,2 0,2 
F. Kostpris pr. 31/12-2015 (=C+D-E) 0,2 0,2 
G. Akkumulerede afskrivninger 0,2 0,2 
H. Akkumulerede nedskrivninger - - 
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) 0,2 0,2 
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2015 (=F-I) 0,0 0,0 
K. Årets afskrivninger 0,2 0,2 
L. Årets nedskrivninger - - 
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L) 0,2 0,2 
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 74,2 1,4 37,9 113,5 
B. Opskrivninger - - 
C. Kostpris pr. 1/1-2015 (=A+B) 74,2 1,4 37,9 113,5 
D. Tilgang - - 1,2 1,2 
E. Afgang - - 12,8 12,8 
F. Kostpris pr. 31/12-2015 (=C+D-E) 74,2 1,4 26,3 101,9 
G. Akkumulerede afskrivninger 48,1 1,0 19,8 68,9 
H. Akkumulerede nedskrivninger - - - - 
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) 48,1 1,0 19,8 68,9 
J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2015 (=F-I) 26,1 0,3 6,5 33,0 
K. Årets afskrivninger 7,5 0,1 -9,8 -2,2 
L. Årets nedskrivninger - - - - 
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L) 7,5 0,1 -9,8 -2,2 
N. Afskrivningsperiode 10 år 5-8 år 3-10 år - 

Kommentarer: 
Aktivernes kostpris pr. 1/1-2015 (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. 1/1-2015, 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 
2012 

Ultimo 
2013 

Ultimo 
2014 

Ultimo 
2015 

90. Indtægtsdækket 
virksomhed 

3.630 5.223 6.001 8.194 

Kommentar: 
Hovedparten af årets indtægter vedrører ordning og pakning af arkivalier for myndigheder (35 %) og udførelse af 
historiske undersøgelser for private (56 %). 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 
1.000 kr. Modtagne 

tilskud 2015 
Udgifter 

2015 
95. Tilskudsfinansieret 
forskningsvirksomhed 

2.763 2.763 

Kommentar: 
De afholdte udgifter vedrører projekter, der er finansieret af Kulturministeriets forskningspulje, Det Frie Forsk
ningsråd og Carlsbergfondet. 

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 
1.000 kr. Modtagne 

tilskud 2015 
Udgifter 

2015 
97. Andre tilskuds
finansierede aktiviteter 

9.447 9.447 

Kommentar: 
De afholdte udgifter vedrører projekter, der er finansieret af Forskningsstyrelsen, A.P. Møllers Fond, Realdania, 
EU og United States Holocaust Memorial Museum. 
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Bilag 3. Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser 
Hensættelser pr. 31/12- 2015 til: 1.000 kr. 
Åremålsansættelser 1.923 
Hensat i alt 1.923 
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-

- -

Bilag 4. Afrapportering af forvaltningsopgaver 

Skema til afrapportering 2015 
Forvaltnings
opgave 

Nøgletal Mål Afrapportering 
2015 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4.kvt. I alt 

Tilsyn med bevaring 
og kassation af 
offentlige arkiver 

Antal rejste sager vedr. aflevering af 
it-systemer på det statslige område 172 74 18 14 65 171 

Antal udstedte BK-bestemmelser og 
fremsendte godkendelser for it
systemer inden for fristen på 2 mdr. 
efter en fyldestgørende anmeldelse 
er modtaget 

92 % 100 % 94,5 % 95,7 % 85,0 % 93,2 % 

Adgang til ikke 
umiddelbart tilgæn
gelige arkivalier 

Andel ansøgninger om adgang til 
arkivalier behandlet indenfor tidsfri
sten på 15 dage 

98 % 99,9 % 98,8 % 99,1 % 98,9 % 99,2 % 

Kommentar: 
Ifølge cirkulære nr. 9290 af 2013 skal myndigheder anmelde it-systemer til Rigsarkivet inden ibrugtagning. 
Rigsarkivets mål om godkendelse og bevaringsvurdering er 2 måneder. 
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-

-

-

-

-

-

-

-

Bilag 5. Afvigelsesforklaringer 

Afvigelsesforklaringer for konto 21.32.01 Rigsarkivet 
Mio. kr. Bevilling 

(FL+TB) 
Prognose 

3 
Regnskab Videreførsel 

ultimo 
Beløb 155,2 152,0 146,4 26,8 

Bagud
rettet 
afvigelse 

Afvigelses
type 

Forklaring Afvigelse 
Bevilling/ 
regnskab 

Prognose 3/ 
regnskab 

Aktivitets
ændringer 

Merindtægter fra indtægtsdækket virksomhed 
(underkonto 90) 

-2,1 -0,9 

Opsparing af midler til drift af midlertidige magasi
ner m.v. (underkonto 50) 

-2,0 -0,2 

Mindreforbrug af lønmidler på grund af ubesatte 
stillinger samt løntilskud fra eksterne givere 

-2,0 -0,9 

Mindreforbrug på til bygningsrelaterede udgifter så 
som el, rengøring og vedligeholdelse 

-1,2 -0,7 

Mindreudgifter til flytning af afdelingerne i Odense 
og Århus, da de bygningsmæssige ændringer bliver 
huslejefinansieret 

-0,9 -0,2 

Mindreforbrug på personalerelaterede udgifter så 
som kompetenceudvikling, tjenesterejser og repræ
sentation 

-0,7 -0,2 

Mindreforbrug af lønmidler til samling af afdelinger
ne i København, da projektet ikke er gået i gang 
(underkonto 40) 

-0,6 0,0 

Regulering af hensættelser til feriepenge og over
arbejdsbetaling 

-0,3 -0,3 

Forsinket afslutning af sikkerhedstiltag (nyt ad
gangskontrolsystem og sikker ID på læsesale) 

0,0 -0,7 

Mindreudgifter til IT-drift 0,0 -0,4 
Mindreudgifter til digitalisering af arkivalier 0,0 -0,3 
Merinvesteringer i sikkerhedstiltag (nyt adgangs
kontrolsystem og sikker ID på læsesale) 

0,8 0,0 

Aktivitetsændringer i alt -9,0 -4,8 
Pris
ændringer 

Tilbagebetaling af for meget betalt husleje for 
perioden 2011-2014 

-1,2 -0,2 

Prisændringer i alt -1,2 -0,2 
Mindre 
væsentlige 
ændringer 

Diverse mindre afvigelser 0,0 -0,6 
Mindre væsentlige ændringer i alt -0,0 -0,6 

- Samlet afvigelse -10,2 -5,6 

Kommentar: 
Afvigelsen mellem bevilling og regnskab i nederste tabel (-10,2 mio. kr.) stemmer ikke med afvigelsen i den 
øverste tabel (-8,8 mio. kr.), idet årets forbrug af reserverede bevillinger (1,4 mio. kr.) indgår i bevillingstallet i den 
nederste tabel. 
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Afvigelsesforklaringer for konto 21.32.02 Rigsarkivets magasiner i København 
Mio. kr. Bevilling 

(FL+TB) 
Prognose 

3 
Regnskab Videreførsel 

ultimo 
Beløb 67,0 61,0 61,0 22,1 

Bagud
rettet 
afvigelse 

Afvigelses
type 

Forklaring Afvigelse 
Bevilling/ 
regnskab 

Prognose 3/ 
regnskab 

Pris
ændringer 

Manglende opkrævning af dækningsafgifter fra 
Københavns Kommune 

-6,0 0,0 

Prisændringer i alt -6,0 0,0 
- Samlet afvigelse -6,0 0,0 
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