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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 2016. 

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 Videre-

førsler ult. 

§ 21.32.01 Drift Udgifter 177,9 188,4 30,0 

Indtægter 18,2 32,0 - 

§ 21.32.02 Reservationsbevilling Udgifter 68,0 60,7 29,4 

Indtægter - - 

2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2016 

Af afsnit 2.3.1 fremgår det, at Rigsarkivets faglige resultater for året 2016 vurderes som værende 
tilfredsstillende. I afsnit 2.3.2 beskrives det økonomiske resultat ligeledes som værende tilfredsstillen
de. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2016 som tilfredsstillende. 

2.3.1 Faglige resultater i 2016 

Rigsarkivet har i 2016 gennemført en lang række faglige aktiviteter, som dels er omfattet af den ram
meaftale, der er indgået med Kulturministeriet for perioden 2013-2016, og som dels ikke er direkte 
omtalt i aftalen. Fælles for alle disse aktiviteter er dog, at de har understøttet indfrielsen af alle tre dele 
af Rigsarkivets vision: 

• Rigsarkivet leverer viden, indsigt og oplevelser til alle. 
Gennem en række formidlingsmæssige aktiviteter (f.eks. udstillinger og undervisningsforløb), der 
supplerer den traditionelle læsesalsformidling, har Rigsarkivet i 2016 haft held til at nå ud til større 
og bredere grupper end de relativt afgrænsede grupper (typisk faghistorikere, slægtsforskere og 
myndigheder), der tidligere udgjorde hoveddelen af Rigsarkivets brugere. På samme måde har 
forskningsindsatsen resulteret i publikationer, foredrag o.l., der retter sig mod både et faghistorisk 
publikum og den mere alment historieinteresserede del af offentligheden. 

• 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. 
Det er i 2016 lykkedes Rigsarkivet at vedligeholde og styrke kontakten og samarbejdet med de for
skellige brugergrupper. Det er sket gennem bl.a. en øget satsning på crowdsourcing, hvor de frivilli
ge inddrages i arbejdet med at berige oplysningerne om de arkivalier, der findes i Rigsarkivets sam
linger. Desuden bestræber Rigsarkivet sig på at tage bestik af, hvilke digitale kommunikationsplat
forme brugerne søger henimod, og at være aktiv netop der. 

• Rigsarkivet er hele samfundets arkivvæsen og opleves som en troværdig og eftertragtet samar
bejdspartner, der i sin opgaveløsning placerer Danmark internationalt i front. 
Rigsarkivet har i 2016 arbejdet målrettet med at videreudvikle sine arbejdsgange og processer, 
hvad angår modtagelsen af arkivalier og den efterfølgende opbevaring. Ud over, at dette umiddel
bart er en praktisk og økonomisk fordel for de afleverende myndigheder, er det også en forudsæt
ning for, at Rigsarkivet kan imødegå fremtidige teknologiske og økonomiske udfordringer og fortsat 
overlevere sine samlinger til eftertiden i fuldstændig form. Dermed skabes der samtidig grundlag, at 
såvel myndigheder som ikke-afleveringspligtige aktører uden betænkeligheder kan aflevere deres 
arkivalier til Rigsarkivet. 

Tabel 2.2 Målopfyldelse i 2016 

Antal 

Opfyldte resultatmål 6 

Delvis opfyldte resultatmål 3 

Ikke opfyldte resultatmål 0 

Resultatmål i alt 9 

-

-

-
-
-

-

-

-
-
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Hvad angår de aktiviteter, der blev gennemført som en del af Rigsarkivets rammeaftale, kan det anfø
res, at 6 af 9 mål blev helt opfyldt, mens 3 mål blev delvis opfyldt (se tabel 2.2). Det er dog Rigsarki
vets opfattelse, at målene i rammeaftalen er fastlagt på et ambitiøst niveau. Hertil kommer, at målene 
blev formuleret i 2012, hvilket indebærer den risiko, at de kan være blevet mindre styringsrelevante i 
løbet af denne tid. Derfor kan en delvis opfyldelse alligevel være udtryk for gode resultater. 

F.eks. blev rammeaftalens mål om, at Rigsarkivet skal bevare den digitale arkivalske kulturarv, formelt 
ikke opfyldt i 2016, fordi der blev modtaget et mindre antal afleveringer end forventet. Dette skyldes 
dog, at en række arkiver er blevet slået slammen som følge af strukturudviklingen i den offentlige 
sektor, og derfor er de forventede mængder af arkivalier blevet modtaget blot i form af færre, men 
større afleveringer. 

Efter Rigsarkivets opfattelse gælder det for alle de tre mål, der i 2016 kun blev delvis opfyldt, at der 
ikke er tale om mangler, der i forstyrrende grad har bragt Rigsarkivet fjernere fra at indfri sin vision. Alt 
i alt vurderer Rigsarkivet derfor, at målopfyldelsen for 2016 er tilfredsstillende. For en nærmere gen
nemgang af resultaterne for rammeaftalens enkelte mål (herunder resultaterne for de 3 mål, der blev 
delvis opfyldt) henvises til afsnit 2.5. 

De aktiviteter, som er gennemført i 2016 uden at fremgå direkte af rammeaftalen, kan deles i to grup
per: Dels aktiviteter, som sigter på umiddelbart at bidrage til at indfri Rigsarkivets vision (f.eks. bruger
inddragelse og undervisningstilbud), dels aktiviteter, der sigter på at skabe de nødvendige rammer for, 
at Rigsarkivet også i fremtiden kan arbejde på at indfri sin vision (f.eks. strategiformulering og organi
sationstilpasninger). I det følgende vil en række af disse aktiviteter blive skitseret. 

Ny strategi og rammeaftale 
Rigsarkivet har i 2016 været i en intens proces med at udvikle en ny strategi, der gælder indtil 2025. 
Processen har involveret især direktionen og områdelederne og været støttet af et eksterne konsulent
firma. Strategien, som blev færdig i efteråret, opererer med tre overordnede målsætninger: 

• Rigsarkivet vil bringe sine arkiver i spil til flere 

• Rigsarkivet vil bidrage til at effektivisere den offentlige sektor 

• Rigsarkivet vil udvikle og fremtidssikre sine samlinger 

Undervejs i processen stod det klart, at den største udfordring for Rigsarkivets virke i de kommende år 
er, at Rigsarkivet modtager støt stigende mængder af digitale arkivalier, og at denne udvikling må 
formodes at accelerere i takt med, at alle offentlige myndigheder indfører digitale journaliseringssyste
mer og gemmer stadig mere datatunge arkiver. Af denne indsamlings- og bevaringsopgave følger 
tilgængelighedsopgaven, hvor bl.a. format- og sikkerhedshensyn giver store udfordringer, samtidig 
med at ønsket om at anvende de digitalt skabte data og dokumenter stiger. 

I dialog med Kulturministeriets departement blev det derfor det besluttet, at en af opgaverne i Rigsarki
vets nye rammeaftale, der gælder fra 2017, bliver at analysere og tilrettelægge en digitaliseringsstrate
gi. Digitaliseringsstrategien skal ligge færdig i 2018, og som følge heraf vil rammeaftalen kun gælde for 
en toårig periode (modsat de normale 4 år). Samtidig åbnes der mulighed for af revidere 2025-
strategien, så den tager højde for den nye digitaliseringsstrategi. 

Den digitale bevaringsindsats 
Som led i bevaringen af sine digitale samlinger har Rigsarkivet i 2016 analyseret videreudviklingen af 
det bevaringssystem, som skal sikre, at de stigende datamængder fra den offentlige forvaltning til 
stadighed kan håndteres effektivt. Analysen konkluderede, at bevaringssystemet ikke er blevet videre
udviklet i fuldt tilfredsstillende omfang. Den planlagte implementering af bit-magasinsoftwaren er blevet 
gennemført for de digitalt skabte arkivalier, mens dette ikke er sket for de arkivalier, som er modtaget 
på papir og efterfølgende er blevet digitaliseret. Hvad angår tilpasningen af de interne systemer og 
processer, vurderes det, at opgaven er løst i tilfredsstillende omfang, selv om der fortsat er enkelte 
mindre udeståender. 

I perioden 2013-2015 var der problemer med at modtage den planlagte mængde arkivalier. Proble
merne skyldes dels kvaliteten af myndighedernes afleveringer, dels problemer med Rigsarkivets 
testværktøj. Rigsarkivet har i 2016 både indhentet dette efterslæb og modtaget mere end planlagt 

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
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(målt i terabytes). Til gengæld er det ikke lykkedes at modtage det planlagte antal arkiveringsversioner. 
Det skyldes, at antallet af meget store arkiveringsversioner, som det tager lang tid at behandle, bliver 
større, mens der ikke modtages så mange små ensartede arkiveringsversioner. Der er derfor fortsat 
behov for fokus på optimering af Rigsarkivets interne processer og på IT-understøttelsen af dem. 

Effektiv aflevering af arkivalier 
I 2015 implementerede Rigsarkivet væsentlige dele af den handlingsplan, som i 2014 blev udarbejdet 
for at effektivisere de arbejdsprocesser, der knytter sig til godkendelse/aflevering af arkivalier. I 2016 
har Rigsarkivet gennemført en undersøgelse hos de afleverende myndigheder med henblik på at 
evaluere de effektiviseringsgevinster, der er opnået frem til måletidspunktet. Undersøgelsen viser 
overordnet set en svagt stigende tilfredshed med Rigsarkivets service på området. Efter drøftelse i 
Rigsarkivets fokusgruppe på området og på baggrund af svarene i brugerundersøgelsen er det på kort 
sigt planen at gå videre med sikker aflevering af data til Rigsarkivet over nettet samt med at understøt
te myndighedernes konkurrenceudsættelse af produktionen af arkiveringsversioner. Hertil kommer, at 
det i forbindelse med udarbejdelsen af en digitaliseringsstrategi for Rigsarkivet 2019-2022 vil blive 
analyseret, hvornår og hvordan Rigsarkivets standard for aflevering af data skal revideres. 

Brugerinddragelse i den digitale bevaringsindsats 
I 2014 lancerede Rigsarkivet sin crowdsourcingportal, der bidrager til databerigelsen af digitaliserede 
arkivalier. Der var planen, at portalen i 2016 skulle udvikles og konsolideres ved at overføre aktiviteter
ne vedrørende indtastning og visning af folketællinger og kirkebøger til portalen med henblik på at 
samle  alle Rigsarkivets crowdsourcingaktiviteter på ét sted. Dette er ikke sket fuldt ud. Der er gen
nemført en række forberedende projekter inden for den tekniske udvikling portalen og ensretningen af 
indtasternes rettigheder til det indtastede. Hele udviklingsprojektet er imidlertid stærkt afhængigt af 
projektet ”Forbedring af søgemuligheder”, og det har været vurderingen, at sidstnævnte projekt ikke 
har nået en modenhedsgrad, der har gjort det forsvarligt at gennemføre den endelige overførsel.  

Hvad angår etablering og drift af indtastningsprojekter, er målet opfyldt. Dels er arbejdet fortsat på de 
eksisterende projekter, og dels er der blevet etableret et nyt, større projekt baseret på ”fællesskaber i 
brugermiljøet”, nemlig det såkaldte ”Dødsattestprojekt”, der gennemføres i samarbejde med DIS
Odense.  

Derudover er projektet ”Sønderjyske Arkivalier” blevet udbygget med flere delprojekter. I både ”Døds
attest”-projektet og i ”Sønderjyske Arkivalier” udfører frivillige – udover indtastning af de digitaliserede 
arkivalier – også mange af de affotograferinger, der danner grundlag for indtastninger. Denne affoto
grafering kan i dag kun ske ved Rigsarkivets afdelinger i Odense og Åbenrå, men det er hensigten, at 
der i 2017 også etableres mulighed for at gennemføre sådanne affotograferinger i København og 
Viborg. Det er tale om mange nye affotograferede arkivalier. Således har DIS-Odense i løbet af 2016 
affotograferet mere end 300.000 dødsattester.  

Endelig skal nævnes Dansk Demografisk Database, hvor aktiviteten omkring indtastning af og søgning 
i folketællinger og kirkebøger fortsat har været meget høj.  

Interaktive undervisningstilbud 
Der har i 2016 været en fortsat øget anvendelse af Rigsarkivets undervisningstilbud med et stigende 
antal besøg. Det samlede antal besøg på Rigsarkivets interaktive undervisningstilbud nåede således 
ca. 70.000 (inklusiv besøg på undervisningsfilm på Rigsarkivets Youtube-kanal).  

Der er blevet udviklet to nye tidslinjer om henholdsvis ”Farlig Seksualitet 1700-2000” og ”Flygtninge, 
indvandrere og udvandrere 1800-2015”. Derudover er kildematerialet fra undervisningstilbuddene 
blevet samlet i et ”kildekatalog” og der er udviklet en række nye, multimodale opgaver til Aargang0. 
Der er endvidere sket en omfattende markedsføring af undervisningstilbuddene, og endelig er der 
gennemført evalueringer af henholdsvis tidslinjerne og af gymnasiepakkernes anvendelse. 

Forbedring af søgemuligheder 
Der er i 2016 implementeret en ny Google-lignende søgeindgang baseret på Elastic Search til Arkivali
er Online, Daisy og de transskriberede arkivalier i crowdsourcingløsningen. Løsningen har fået navnet 
”Søg i Samlingerne”, og den kan foreløbigt bruges i en betaversion, da yderligere forbedringer forven
tes udviklet og implementeret ad to omgange i foråret 2017. Sammenlignet med tidligere kan brugerne 

-

-

-

-

-
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nu søge på tværs af og langt dybere i systemerne på en mere intuitiv måde, der i mindre omfang end 
tidligere forudsætter kendskab til administrationshistorie og heuristik. Gennemførsel af en brugertil
fredshedsundersøgelse er udskudt til 2017 for at se den fulde effekt af implementeringen af ”Søg i 
Samlingerne”. Ved betaimplementering er brugerne blevet opfordret til at give tilbagemeldinger på 
løsningen. Disse har været forholdsvis få, men til gengæld meget positive. 

Outsourcing af IT-drift 
Rigsarkivet indledte i forsommeren drøftelser med Statens IT (SIT) om en eventuel overdragelse af 
hele eller dele af sin IT-drift til SIT. Formålet med drøftelserne var at afsøge om Rigsarkivet gennem 
en overdragelse kunne få drevet sin IT-portefølje bedre og/eller billigere. Efterfølgende blev der i 
efteråret iværksat et egentligt analysearbejde i samarbejde mellem Rigsarkivet, SIT, SLKS og et 
eksternt konsulentfirma. 

Det var den samlede konklusion på analysearbejdet, at Rigsarkivet med fordel kunne overdrage sin IT
drift til SIT. Denne konklusion byggede dels på en økonomisk vurdering, dels på en vurdering om, at 
Rigsarkivet ville kunne opnå en højere faglighed i sin IT-drift ved at overgå til et best-practice-koncept 
hos SIT.  

På baggrund heraf besluttede Rigsarkivet at overdrage sin IT-driftsafdeling med i alt 15 medarbejdere 
til SIT med formel virkning fra 1/1-2017. Den praktiske overgang vil dog forløbe gradvis i løbet af første 
kvartal 2017. Overdragelsen indebærer ikke umiddelbart besparelser for Rigsarkivet i 2017, da den er 
forbundet med engangsudgifter til projektledelse, konsulentarbejde og etablering af ny hardware. 

Sikringsarbejder 
Gennem 2016 har Rigsarkivet arbejdet målrettet med at skabe en sammenhængende sikkerheds
struktur, så sikkerheden for både digitale og analoge arkivalier hele tiden forbedres på systematisk vis, 
herunder eksempelvis i forhold til nye trusselsbilleder på IT-området. I 2016 har Rigsarkivet således 
etableret en tværgående Sikringsgruppe, der har udarbejdet en samlet sikringspolitik møntet på opbe
varingen og arbejdet med de fysiske arkivalier, som findes i Rigsarkivets bygninger. Der er i den for
bindelse blevet udpeget en central sikringskoordinator, og der er afholdt en række brandøvelser. 
Rigsarkivet har desuden et IT-sikkerhedsudvalg og har ansat en informationssikkerhedskoordinator, 
der på planmæssig vis skal sikre, at Rigsarkivet lever op til best practice inden for sikringen af digitale 
data, samt at Rigsarkivet f.eks. er klar til, at EU’s persondataforordning træder i kraft i 2018. 

Organisationsændringer 
Som led i bestræbelserne på at sikre, at Rigsarkivets opgaver løses så hensigtsmæssigt som muligt, 
har Rigsarkivet i 2016 gennemført en række organisationsændringer. Ansvaret for driften på Rigsarki
vets bygninger rundt omkring i landet er blevet samlet under én ledelse med henblik på at styrke 
fagligheden i opgaveløsningen. 

Ud fra samme hensyn har Rigsarkivet samlet ansvaret for den fysiske modtagelse af nye arkiver under 
den afdeling, som i forvejen håndterer arkivalierne i den daglige brug på læsesalene. Desuden er 
indsamlingen af privatarkiver og arkivalier fra den offentlige sektor blevet lagt sammen. Endelig er 
ansvaret for behandlingen af adgangsansøgninger til ikke-umiddelbart tilgængelige arkivalier blevet 
adskilt fra forskningsområdet, så begge områder fremover får et selvstændigt ledelsesmæssigt fokus. 

Det er Rigsarkivets vurdering, at arbejdet med sikre en hensigtsmæssig organisering af Rigsarkivets 
aktiviteter og med at trimme organisationen til den bevillingsmæssige situation er en løbende proces. 
Også 2017 vil således byde på nye omorganiseringer samt på tilpasninger i personalet – sidstnævnte 
også for at sikre en stadig tilpasning af Rigsarkivets beholdning af kompetencer til de strategiske 
prioriteringer, herunder for sikre mulighed for at ansætte nye kompetencer. 

Bevillingstilpasninger 
I 2016 har Rigsarkivet været nødt til at foretage en række dispositioner for at imødegå de ompriorite
ringsbidrag, som Rigsarkivet bliver ramt af i de kommende år. Rigsarkivet har således været nødt til at 
tilpasse sin medarbejderstab og afskedige 6 medarbejdere med virkning fra 1. januar 2017. Tilpasnin
gerne sker på baggrund af effektiviseringer samt på baggrund af egentlige aktivitetstilpasninger, her
under indskrænkninger i åbningstiderne på læsesalene. 

Hvad angår driftsomkostningerne, har Rigsarkivet gennem beslutninger, der blev taget i 2015, konsoli

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
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deret sin bygningsmasse i løbet af 2016. Rigsarkivet har således rømmet alle sine lokaler i Århus og et 
af sine lejemål i Odense. Derudover er det håbet, at den organisatoriske omlægning af bygningsdriften 
kan bidrage til, at Rigsarkivet fremover vil kunne høste effektiviseringsgevinster på dette område. 

2.3.2 Økonomiske resultater i 2016 

Rigsarkivets økonomiske hoved- og nøgletal for 2014-2016 fremgår af tabel 2.3. Som tabellen viser, 
havde Rigsarkivet i 2016 et samlet driftsoverskud på 3,3 mio. kr. 

De øvrige driftsomkostninger steg med 11,7 mio. kr. i forhold til 2015. Det skyldes primært ekstraordi
nære omkostninger på 6,6 mio. kr. i forbindelse med diverse fraflytninger af eksisterende bygninger og 
ibrugtagning af et nyt fjernmagasin. Hertil kommer stigende huslejeudgifter på 3,3 mio. kr., som især 
kan henføres til dobbelt husleje i forbindelse med de førnævnte flytninger. Endelig har Rigsarkivet 
afholdt udgifter for 2,1 mio. kr. finansieret af en særbevilling til filmning af arkivalier, der vedrører 
retsopgøret efter 1945. 

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 3,3 mio. kr., samt af at 
reserverede bevillinger for 2,8 mio. kr. blev konverteret til overført overskud. 

Det økonomiske resultat i 2016 vurderes samlet set som tilfredsstillende. 

Tabel 2.3. Økonomiske hoved- og nøgletal for 21.32.01. Rigsarkivet 

2014 2015 2016 

Resultatopgørelse (mio. kr.) 

Ordinære driftsindtægter -178,1 -186,6 -191,5 
- heraf indtægtsført bevilling -152,9 -156,6 -159,7 
- heraf eksterne indtægter -25,3 -30,0 -31,8 

Ordinære driftsomkostninger 173,5 174,6 186,9 
- heraf løn 92,9 95,4 96,4 
- heraf afskrivninger 11,4 10,6 10,0 
- heraf øvrige omkostninger 69,3 68,7 80,4 

Resultat af ordinær drift -4,6 -12,1 -4,6 

Resultat før finansielle poster -3,3 -12,1 -4,7 

Årets resultat -1,0 -10,2 -3,3 

Balance (mio. kr.) 

Anlægsaktiver 45,9 36,6 28,0 
Omsætningsaktiver 54,6 66,1 78,2 
Egenkapital 17,3 27,5 33,6 
Langfristet gæld 43,3 33,7 24,3 
Kortfristet gæld 38,4 39,5 47,0 
Låneramme 91,1 91,1 91,1 
Træk på låneramme 42,4 33,0 24,4 

Finansielle nøgletal (%) 

Udnyttelsesgrad af låneramme 47 36 27 
Negativ udsvingsrate 384 670 840 
Overskudsgrad 1 5 2 
Bevillingsandel 86 84 83 

Personaleoplysninger 

Antal årsværk 219 218 213 
Årsværkspris (1.000 kr.) 423 437 453 
Lønomkostningsandel (%) 52 51 50 
Lønsumsloft (mio. kr.) 78,0 77,7 76,4 
Lønforbrug (mio. kr.) 76,8 77,1 78,3 

Noter: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 
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2.4 Opgaver og ressourcer 

Rigsarkivet havde i 2016 omkostninger for 188,4 mio. kr. (se tabel 2.4), hvoraf den største andel 
knyttede sig til generel ledelse og hjælpefunktioner. Hjælpefunktioner omfatter omkostninger til byg
ninger og intern service, især drift, vedligeholdelse og sikring af Rigsarkivets store bygningsmasse. 

Tabel 2.4. Sammenfatning af økonomi for Rigsarkivets opgaver (mio. kr.) 

Hovedopgaver Indtægts

ført 

bevilling 

Øvrige 

indtægter 

Omkost

ninger 

Årets 

resultat 

Generel ledelse og hjælpefunktioner 107,0 0,4 110,4 -3,0 
- Generel ledelse 16,0 - 16,5 -0,5 
- Økonomi, HR og strategi 7,2 0,1 7,5 -0,2 
- IT 13,7 - 14,1 -0,4 
- Bygninger og intern service 70,0 0,4 72,4 -2,0 

Opbygning, bevaring og tilgængeliggørel-
se af fysiske og digitale samlinger 

31,6 10,7 40,3 2,1 

Vejledning og formidling 16,2 17,5 29,6 4,2 

Forskning 4,9 3,3 8,1 0,1 

I alt 159,7 32,0 188,4 3,3 

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 2.5). Heraf blev 6 mål 
helt opfyldt i 2016, 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 2016 er tilfredsstillende. 

Tabel 2.5 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. 

Opfyldt 

2. Kendskabet til Rigsarkivets ydelser 
øges. 

Delvis opfyldt 

Opgave 3: 
Forskning 

1. Rigsarkivet styrker effekten af sin 
forskning. 

Opfyldt 

2. Forskningens resultater udbredes til 
bredere dele af befolkningen. 

Opfyldt 
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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 2016 (se tabel 2.6). 

Tabel 2.6 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. 

Opfyldt 

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

Opfyldt 

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

Opfyldt 

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

Opfyldt 

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

Opfyldt 

Vedligeholdelse af viden 
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 også i 2016 blevet publiceret i rapporten ” Digital bevaring – status & viden”, som kan 
findes på Rigsarkivets hjemmeside. Rapporten indeholder bl.a. afsnit om de tilsyn, som Rigsarkivet i 
2016 har ført med statslige myndigheders anvendelse af deres ESDH-systemer, og om hvilke doku
mentformater der p.t. er egnede til langtidsbevaring. Tilsynene viser, at mange myndigheder har indført 
regelmæssig kontrol med kvaliteten af indholdet af deres ESDH systemer, og at de i forbindelse med 
kontrollen får rettet op på forhold, som kunne have gjort det dyrere at aflevere til Rigsarkivet. 

Det er ligeledes nødvendigt, at Rigsarkivet vedligeholder og videreudvikler sine medarbejderes kompe
tencer på området. I 2016 har der været fokus på at udbrede kompetencerne til test af arkiveringsver
sioner til yderligere medarbejdere. Disse har gennemført eksterne SQL-kurser og intern oplæringsfor
løb med gode resultater. Derudover er der blevet arbejdet med tværgående at udbrede kompetencer
ne til behandling af henholdsvis behandling af offentlige IT-systemer og forskningsdata, så flere sags
behandlere nu er i stand til at behandle begge typer af arkivalier. Kompetenceudviklingen er primært 
foregået ved sidemandsoplæring og deltagelse i interne kurser og eksterne konferencer om de forskel
lige typer af arkivalier. 

Rigsarkivets viden om, hvordan offentlige myndigheder bedst varetager arkivmæssige hensyn er i 
2016 blevet formidlet gennem publicering af rapporten, samarbejde med relevante kursusudbydere og 
udbud af egne kurser. 

Samarbejde med offentlige arkivskabere 
På det offentlige område har Rigsarkivet i 2016 udover kurser afholdt netværksmøder for: 

• Statslige myndigheder 

• Kommuner der afleverer til Rigsarkivet 

• Medarbejdere ved de kommunale arkiver 

Formålet med netværksmøderne er overordnet set at give deltagerne muligheder for at udveksle 
erfaringer om, hvordan man i praksis varetager arkivmæssige hensyn og i øvrigt opfylder sine forplig
telsen i forhold til arkivlovgivningen.  

-

-

-

-
-
-
-
-

-

-
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Hertil kommer, at Rigsarkivet den 2.11.2015 afholdt sin årlige konference under overskriften ”Nutidens 
forvaltning – fremtidens arkiver”. Formålet med konferencen var denne gang at sætte fokus på den 
nye persondataforordning og dens konsekvenser for de offentlige myndigheder. Derudover var der 
bl.a. oplæg om ESDH. Der var i alt 215 deltagere. Deltagerne har gennemgående givet en meget 
positiv evaluering af både kurser og konference. 

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. 

Private arkivskabere 
På det private område har Rigsarkivet også i 2016 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 
europæiske arkivdatabase Archives Portal Europe (APEx). Gennem APEx er der adgang til tusindvis 
af europæiske arkiver, som tilsammen har uploadet mere end ¼ milliard dataposter med detaljerede 
beskrivelse af samlingerne, og dermed har APEx-arbejdet gjort det muligt for brugere i hele verden at 
søge på tværs af en kolossal stor mængde europæiske arkivalier. At dette tilmed kan ske i fritekst er et 
betydeligt plus. APEx-databasen understreger, at data fra vidt forskellige systemer relativt let kan 
tilgængeliggøres i samme visningssystem, hvorfor satsning på disse, snarere end fælles registrerings
standarder, i stigende grad bliver interessant. I 2016 overførte Rigsarkivet kopier af enkelte arkivserier 
fra sine systemer til APEx, Rigsarkivets samlede upload har et omfang, der fortsat gør Danmark til en 
af de allerstørste bidragydere 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 1 indikator, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af 
dette mål i 2016 (se tabel 2.7). 

Tabel 2.7 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. 

Opfyldt 

Rigsarkivet har i 2016 understøttet den danske sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning ved 
at levere forskningsdatasæt og registerdata (arkiveringsversioner) til forskere og studerende samt 
undervisning i forskningsdatamanagement i henhold til Rigsarkivets standarder. Blandt de forskellige 
forskningsprojekter kan det fremhæves, at der til projekter i regi af Det Koordinerende Organ for Regi
sterforskning (KOR) er leveret information (metadata) om alle digitale registre i Rigsarkivets samlinger 
til et nationalt registeroverblik over statslige registre. Der er endvidere leveret et oparbejdet eksemplar 
af Dødsårsagsregistret til et pilotprojekt til senere opbygning af et multigenerationsregister. Rigsarkivet 
har desuden deltaget aktivt i europæiske projekter inden for CESSDA (Consortium for European Social 
Science Data Archives) og i nordisk samarbejde ved projektet Making Nordic Health Data Visible. 

Rigsarkivet laver hvert år en rapport, som sammenfatter institutionens indsats på dette område. I 
rapporten for 2016, som udkommer i februar 2017, konkluderes det, at Rigsarkivet i rammeaftaleperi
oden har konsolideret sine aktiviteter på området og i dag fremstår som en central leverandør af 
forskningsdatasæt og forskningsservice over for navnlig den sundhedsvidenskabelige, men også den 
samfundsvidenskabelige forskning. 

-

-
-
-

-

-

-
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I kraft af de gennemførte aktiviteter og som følge af de opnåede resultater er det Rigsarkivets 
opfattelse, at det i 2016 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 2016 (se tabel 2.8-2.9). 

Tabel 2.8 Opgave 1, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

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

Opfyldt 

Der afrapporteres årligt om gennemførte mediekonverteringer og om samlingernes 
bevaringskvalitet. 

Opfyldt 

Årlig tilvækst af digitalt skabte arkivalier. Opfyldt 

Antal godkendte arkiveringsversioner. Delvis opfyldt 

Antal bevaringsaftaler vedr. private digitale arkivalier. Opfyldt 

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

Tabel 2.9 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Resultat Mål Resultat 

Årlig tilvækst af digitalt skabte 
arkivalier (TB) 

3,6 25,2 24,9 40 44 

Antal godkendte arkiveringsversio-
ner 

229 202 183 175 115 

Antal bevaringsaftaler om private 
digitale arkivalier 

27 37 38 30 32 

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

- - 171 141 147 

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 
2016 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. På det 
private område er der indgået 32 bevaringsaftaler, hvilket er 2 mere end forudsat. 

Gennemførte afleveringer 
Opfyldelsen af målet forudsætter endvidere, at der gennemføres afleveringer af bevaringsværdige 
digitalt skabte arkivalier. I 2016 har Rigsarkivet rejst 147 sager om aflevering af arkiveringsversioner af 
statslige myndigheders IT-systemer. Det er 6 mere end planlagt, hvilket bl.a. skyldes, at der er blevet 
truffet beslutning om bevaring af data fra systemer, som ikke blev anmeldt på tidspunkt, hvor de blev 
taget i brug, og hvor data derfor var afleveringsmodne med det samme. 

I 2016 er der endvidere godkendt 115 arkiveringsversioner, svarende til 44,3 TB data. Det er 60 arkive
ringsversioner mindre end forventet, men 4,3 TB mere end forventet. Den manglende målopfyldelse, 
hvad angår antallet af arkiveringsversioner, skyldes primært, at de meget store versioner (som har 
medført en rekordstor accession målt i TB) tager betragtelig længere tid at behandle. Samtidig modta
ger Rigsarkivet generelt langt færre små ensartede arkiveringsversioner, herunder årgangsafleverin
ger, end tidligere. Dette er til dels et resultat for den centraliseringstendens, der har kendetegnet 
strukturudviklingen inden for den offentlige sektor i de senere år. Det må derfor indtil videre forventes, 
at den fremtidige accession vil bestå vil bestå af færre, men relativt større afleveringer. 

-

-
-
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Bevaringskapacitet og -kvalitet 
Endelig forudsætter opfyldelsen af målet, at Rigsarkivets er i stand til at bevare den voksende mæng
de af digitalt skabte og digitalisere arkivalier, som bliver modtaget. Rigsarkivet har derfor i 2016 arbej
det videre med at optimere det digitale bevaringssystem efter de planer, der blev lagt i 2013, og afrap
porteret resultaterne i en redegørelse. Redegørelsen viser, at den planlagte udvikling af bevaringssy
stemet ikke er blevet gennemført i fuldt tilfredsstillende omfang. Først og fremmest er den planlagte 
implementering af bit-magsinsoftwaren kun blevet gennemført for de digitalt skabte arkivalier og ikke – 
som oprindelig forudsat – også for de digitaliserede arkivalier. Hvad angår tilpasning af de interne 
systemer og processer, vurderes det, at opgaven er løst i tilfredsstillende omfang. Bl.a. har det vist sig 
muligt at modtage og behandle en rekordstor mængde data. Der dog fortsat er enkelte mindre udestå
ender. 

Den årlige vurdering af Rigsarkivets samling af digitalt skabte arkivaliers bevaringskvalitet viser, at 
samlingen er i god stand, og at de nødvendige procedurer til at identificere og håndtere potentielle 
problemer er på plads i al væsentlighed. De mindre problemer, der er blevet identificeret, vil blive løst i 
løbet af 2017. 

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 det forventes, 
at 85 % af alle sager om aflevering af statslige myndigheders digitalt skabte data i 2017 vil blive 
afsluttet senest 3 år efter, at data er klar til aflevering. 

Mål 2: Rigsarkivet gør det mere effektivt for myndigheder at aflevere arkivalier 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 2 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2016 (se tabel 2.10-2.11). 

Tabel 2.10 Opgave 1, mål nr. 2 
Indikator Status 

Efter en brugerundersøgelse hos afleverende myndigheder gennemføres en evalu
ering af opnåede effektiviseringseffekter frem til måletidspunktet. 

Opfyldt 

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

Opfyldt 

Tabel 2.11 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Resultat Mål Resultat 

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

- - 93 95 95 

Rigsarkivet har i 2016 færdiggjort implementeringen af den handlingsplan, som blev udarbejdet og 
publiceret i 2014. Både handlingsplanen og afrapporteringen kan ses på Rigsarkivets hjemmeside. 
Samtidig har Rigsarkivet gennemført den planlagte brugerundersøgelse for at måle myndighedernes 
tilfredshed med effekten af Rigsarkivets indsats på området. Undersøgelsen viser en svagt stigende 
tilfredshed set i forhold til den tilsvarende undersøgelse i 2014. Det gælder også i forhold til tilfredshe
den med det vejledningsmateriale, som Rigsarkivet stiller til rådighed i forbindelse med aflevering 

Derudover har Rigsarkivet i 94,7% af tilfældene udstedte bevarings- og kassationsbestemmelser og 
fremsendte godkendelser af IT-systemer indenfor fristen på 2 måneder. Målet var 95%, men afvigel
sen er så marginal, at Rigsarkivet alligevel betragter målet som opfyldt. At opfyldelsesgraden ikke 
nåede over de 95 % skyldes indførelsen af et nyt ESDH-system samt udskiftning af medarbejdere på 
det relevante område. 

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. 

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-
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Mål 3: Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 5 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2015 (se tabel 2.12-2.13). 

Tabel 2.12 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 opfyldt 

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

Årlig tilvækst i inddaterede poster i Dansk Demografisk Database. Opfyldt 

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

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

Opfyldt 

Tabel 2.13 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Resultat Mål Resultat 

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

6,2 10,1 6,5 3,0 12,0 

Årlig tilvækst i inddaterede poster i 
Dansk Demografisk Database 

680.000 652.000 1.000.077 520.000 960.000 

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

33 200 300 500 583 

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

- - 99 98 99 

Årlige aktivitetsredegørelser 
Den brugerundersøgelse, der blev gennemført i 2015, viste desværre et fald i tilfredsheden med Rigs
arkivets digitale tilgængeliggørelsestilbud. I 2016 har Rigsarkivets derfor haft fokus på dette område og 
har til dette formål videreudviklet på de værktøjer, som brugerne kan anvende til at finde arkivalier. 
Dette er især sket ved at udvikle Elastic Search-løsninger, hvor brugerne langt lettere kan finde rele
vante arkivalier i Arkivalier Online, Daisy m.v. De foreløbige brugertilbagemeldinger er positive, men 
den reelle effekt vil først kunne vurderes i 2017. 

Den forudsatte overførsel af data fra Dansk Demografisk Database til crowdsourcingportalen er ikke 
gennemført på grund af manglende udviklingsressourcer. Der er imidlertid gennemført en lang række 
forberedende aktiviteter, og projektet ventes påbegyndt og forhåbentlig fuldt gennemført i 2017. 

Flere digitale data til rådighed 
Indsatsen for at øge anvendelsen af Rigsarkivets samlinger har flere satsningselementer bl.a. at øge 
mængden af data, som kan tilgås digitalt. Inden for dette satsningselement oversteg resultatet i 2016 
de opstillede mål. Således blev der i 2016 uploadet ca. 12 mio. billedfiler til Arkivalier Online, hvor 
målet var 2,5 mio. Den betydelige overopfyldelse skyldes en satsning og bevillingsmæssig prioritering 
til at aktivere allerede indskannede, men ikke uploadede billedfiler fra film. Dette projekt har været en 
af årets uventede succeser, idet brugerne har taget meget positivt imod de store nye mængder digitali
serede arkivalier. 

Også hvad angår inddatering i Dansk Demografisk Database, ligger resultatet i 2016 over det opstille
de nøgletal. Basen har således fået tilføjet 960.000 nye poster i 2016 baseret på hjælp fra frivillige 
indtastere. Dette ses som en succes for Rigsarkivets bestræbelser på at anvende crowdsourcing til at 
styrke tilgængeligheden af sine samlinger. 

Digitalt skabte arkivalier 
I juni 2015 måtte Rigsarkivet midlertidigt lukke webapplikationen WebSofia, efter at der var fundet en 
mulig sikkerhedsbrist i applikationen. Rigsarkivet har i 2016 arbejdet for, at WebSofia kan genåbnes i 
en sikkerhedsmæssigt forbedret udgave. Dette er dog stødt på betydelige problemer og er ikke opnå

-

-

-

-

-
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et. Derfor kan arkiveringsversionerne fortsat kun benyttes i et lukket kredsløb i Rigsarkivets læsesale.  

Rigsarkivet har Imidlertid gennemført alt forberedende arbejde, så målet om 500 publiceringsklare 
beskrivelser er overopfyldt (i alt er 1.484 arkiveringsversioner klar, hvoraf 583 blev oparbejdet i 2016). 
Men den digitale fjernadgang må vente, indtil det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at genåbne adgan
gen til Web Sofia. Målet er således principielt nået, men den ønskede effekt kan ikke realiseres med 
det nuværende set up, hvorfor det kun kan vurderes som delvist opfyldt 

Selv om en række af områdets kvantitative mål er blevet overopfyldt, har det knebet med at 
realisere en række mål, der er afhængige af systemudvikling, fuldt ud. Derfor er det Rigsarki
vets vurdering, at det samlede mål om at opnå øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger kun 
er delvis opfyldt i 2016. 

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 2016 (se tabel 2.15-2.16). 

Tabel 2.15 Opgave 2, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

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

Besøg på www.sa.dk. Opfyldt 

Besøg på Dansk Demografisk Database. Delvis opfyldt 

Besøg på interaktive undervisningsprogrammer. Opfyldt 

Tabel 2.16 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Resultat Mål Resultat 

Antal besøgende på www.sa.dk 5.233.000 4.453.000 3.675.528 3.800.000 4.366.000 

Antal besøgende på Dansk Demo-
grafisk Database 

1.155.000 1.224.000 1.071.184 1.000.000 982.000 

Antal besøgende på interaktive 
undervisningsprogrammer 

32.000 38.000 44.617 45.000 71.000 

Flere besøgende 
Efter en lille nedgang i 2015 steg antallet af besøg på www.sa.dk med næsten 700.000 i 2016. Stignin
gen er spredt over Rigsarkivets forskellige digitale serviceydelser, men der ses bl.a. en bemærkelses
værdig stigning i sommeren 2016, hvor folketællingen for 1940 blev frigivet på Arkivalier Online. Til det 
i forvejen store tal skal lægges et ukendt antal brugere og besøg på private sites, hvor Rigsarkivets 
digitaliserede arkivalier også er tilgængelige. 

Der registreredes i 2016 982.000 besøgende på Dansk Demografisk Database. Faldet var forventet, 
idet Dansk Demografisk Database efterhånden er et aldrende system. Databasen skal fremadrettet 
migreres til Rigsarkivets crowdsourcingportal. 

Interaktiv undervisning  
Til undervisningssektoren er der blevet udviklet to nye tidslinjer om henholdsvis ”Farlig Seksualitet 
1700-2000” og ”Flygtninge, indvandrere og udvandrere 1800-2015”. Derudover er kildematerialet fra 
undervisningstilbuddene blevet samlet i et ”kildekatalog” og der er udviklet en række nye, multimodale 
opgaver til Aargang0. Der er endvidere sket en omfattende markedsføring af undervisningstilbuddene, 
og endeligt er der gennemført evalueringer af henholdsvis tidslinjerne og af gymnasiepakkernes an
vendelse.  

-

-

-
-

-
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Resultatet af alle disse tiltag har været en øget anvendelse af Rigsarkivets undervisningstilbud i 2016. 
Der registreredes således mere end 71.000 besøgende på de interaktive undervisningsprogrammer 
mod 45.000 i 2015. 

To opgaver har dog måttet udskydes på grund af ressourcemangel. Det gælder den planlagte gymna
siepakke, som tager udgangspunkt i kernestof og faglige mål for historiefaget, og det gælder ”Slæg
ten”. Finansieringen af ”Slægten” er bundet op på en større fondsansøgning, der er blevet forsinket, og 
forventes afsendt i 2017. 

Det står imidlertid klart, at det i rammeaftaleperioden er lykkedes Rigsarkivet at åbne sine samlinger 
for meget store brugergrupper navnlig i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne og i lidt mindre grad 
på de videregående uddannelser, Nøglen hertil har været aktiv dialog med lærerne, idet denne har 
gjort det muligt at målrette Rigsarkivets produkter til de rammesatte læringskrav. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målsætningen om, at Rigsarkivet åbner for flere og bredere 
brugergrupper er opfyldt på trods af, at besøgstallet på Dansk Demografisk Database lå margi
nalt under målet. Det skyldes, at sidstnævnte i overvældende grad opvejes af et meget stort 
antal besøgende på www.sa.dk. 

Mål 2: Kendskabet til Rigsarkivets ydelser øges 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 5 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2016 (se tabel 2.17-2.18). 

Tabel 2.17 Opgave 2, mål nr. 2 
Indikatorer Status 

Formidlingstiltag på de sociale medier fastholdes. Opfyldt 

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

Delvis opfyldt 

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

Opfyldt 

Antal presseklip på baggrund af proaktive formidlingsindsatser. Delvis opfyldt 

Antal faciliterede arkivbrugere. Delvis opfyldt 

Tabel 2.18 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Resultat Mål Resultat 

Antal presseklip på baggrund af 
proaktive formidlingsindsatser 

1.113 634 929 500 452 

Antal faciliterede arkivbrugere 11.000 12.700 10.188 10.000 8.800 

Sociale medier 
Rigsarkivet har i 2016 ikke kun fastholdt, men også intensiveret sin tilstedeværelse på de sociale 
medier. Rigsarkivet er i dag aktiv på Instagram, Pinterest, Twitter, Flickr, YouTube og Facebook, hvor 
arkivet driver tre sider, der retter sig imod henholdsvis arkivbrugere, indtastere og alment historieinte
resserede På den kulturhistoriske Facebookside er reach steget fra 1.669 til 2.328 brugere pr. dag, og 
på både Instagram og Twitter er antallet af følgere øget. Rigsarkivets YouTube-kanal havde i 2016 
15.676 afspilninger, hvilket er marginalt mere end 2015. Der er i alt uploadet 9 nye film. 

Udstillinger 
Målet for 2016 var at åbne 2 større udstillinger med tilhørende webudstilling, samt én mindre. Målet er 
kun delvist opfyldt, da der på grund af manglende personaleressourcer kun er åbnet én større udstil
ling på læsesalen i København samt én mindre udstilling i forbindelse med Rigsarkivets kulturnat.  

Den større udstilling havde titlen ”Generation Kold Krig” og blev markeret med en velbesøgt åbning og 
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medførte fin medieomtale. Udstillingen er delvist baseret på Rigsarkivets egen samling, men er også 
lavet i samarbejde med flere andre arkivinstitutioner, herunder Arbejdermuseet, DFI og private samle
re. Den mindre udstilling, som blev lanceret i forbindelse med Kulturnatten, havde ”overnaturlige” 
arkivalier som tema. 

Synlighedsindsats 
Der registreredes 452 presseklip i 2016 på baggrund af proaktive formidlingsindsatser. Dette opfattes 
som et tilfredsstillende resultat på et ambitiøst mål. Tallet er faldet sammenlignet med de foregående 
år, men dette er udtryk for, at Rigsarkivet i 2016 har anlagt en mere restriktiv målingsmetode for, hvad 
der opfattes som proaktive presseindsatser. Indsatsen opfattes derfor på dette område som tilfredsstil
lende. De aktiviteter, der har genereret flest presseklip, er ”politikernes skjulte liv bevares digitalt og 
offentliggøres om 75 år”, ”lancering af folketælling 1940 på Arkivalier Online”, ”Dansk Vestindien 
projektet” samt historier om crowdsourcingområdet. 

En kendskabsanalyse, som blev gennemført ultimo 2016, viste derfor også et voksende kendskab til 
Rigsarkivet og dets ydelser. Bl.a. påvises, at både det generelle kendskab til Rigsarkivet som instituti
on er stigende (93 % af de adspurgte mod 70 % i 2013), og at andelen af borgere, som derudover har 
et godt kendskab til Rigsarkivet er vokset (10 % mod 6 % i 2013). Hertil kommer, at også andelen af 
de adspurgte, der opfatter Rigsarkivet som samfundsrelevant, troværdig, effektiv og i øjenhøjde med 
brugerne udviser en stigende tendens. Dette understreger, at Rigsarkivets synlighedsindsats har haft 
effekt og giver fingerpeg om, på hvilke områder indsatsen bør lægges i de kommende år. 

Faciliterede arkivbrugere 
Begrebet faciliterede arkivbrugere omfatter benyttelsen af Rigsarkivet foredrags- og kursusvirksom
hed, skoletjenesten i Rigsarkivet København, udstillinger, foredrag samt besøg i forbindelse med 
Kulturnatten i København. Målet for 2016 var 10.000 brugere og er således formelt set ikke nået. 

Forklaringen på dette er i første omgang, at Rigsarkivet i efteråret 2015 valgte at gennemføre en 
udstilling udendørs i Rigsdagsgården, hvilket i sagens natur har medført, at det ikke har været muligt 
at optælle besøgende. Dertil kommer som nævnt andetsteds, at det ikke ressourcemæssigt har været 
muligt at åbne mere end én ny udstilling på læsesalen i København i 2016. 

Det er Rigsarkivets vurdering, at målet om, at kendskabet til Rigsarkivets ydelser øges, er 
delvis opfyldt. En række af opgaverne under dette punkt er direkte belastet af ressourceknap
hed, og det har været en bevidst beslutning at nedprioritere dem. 

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 2016 (se tabel 2.19-2.20). 

Tabel 2.19 Opgave 3, mål nr. 1 
Indikatorer Status 

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

Forskningsindsatsen dokumenteres ved årlige forskningsberetninger. Opfyldt 

Antal publikationer med peer review Opfyldt 

Tabel 2.20 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Resultat Mål Resultat 

Antal publikationer med peer review 24 25 36 20 26 
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Samling af forskningsprojekter 
FKK-Netværket ”Kriminalitetens Kulturhistorie” har videreført sine aktiviteter, som nærmer sig deres 
afslutning med udgivelsen af en international antologi med bidrag fra netværkets tre seminarer. Net
værket arbejder på en videreførelse ud over netværket i form af et forskningsprojekt om frihedsberø
velsen og dens konsekvenser. 

En foreløbig skitse fremgår af  den nye fireårige forskningsplan for Rigsarkivet 2017-2025. I forbindel
se med udarbejdelsen af samme plan er der skabt samling om projektet “Family and Kinship in Space 
and Time – an International Research Programme: The Case of Western Society in the 18th-21st 
Century”. Dette projekt understøtter et af Rigsarkivets væsentligste brugerområder, slægtsforskning og 
familiehistorie, og har dermed stor strategisk relevans. Projektgruppen afholdt et seminar på Nørre 
Vosborg 13-15. april. Den fireårige forskningsplan er godkendt af Rigsarkivets rådgivende forsknings
udvalg. 

Forskningsårsberetninger 
Rigsarkivets forskningsårsberetning for 2015 er fremlagt for det rådgivende forskningsudvalg, som har 
godkendt den. Udtalelsen og beretningen er sendt til Kulturministeriets Udvalget noterer bl.a., at der er 
opnået gode resultater på Rigsarkivets fire strategiske satsningsområder, og rammeaftalens mål for 
antal fagfællebedømte publikationer blev overgået, og at der er leveret en omfattende synliggørelse
sindsats via forelæsninger mv. og artikler i populære historiemagasiner. 

Peer-reviewede publikationer 
Der blev publiceret 26 bøger, artikler og antologibidrag efter peer review i 2016. Dette svarer mere end 
1 peer-reviewet publikation pr. forsker, hvilket placerer Rigsarkivet på et tilfredsstillende niveau sam
menlignet med øvrige forskningsinstitutioner. Målet anses derfor for fuldt opfyldt. 

Anvendelsesmuligheder 
Ud over at skabe ny viden om Danmarks historie danner de fine forskningsresultater også grundlag for 
en øget nyttiggørelse af Rigsarkivets samlinger, idet både forskere og studerende ved navnlig universi
teterne bliver mere opmærksomme på arkivaliernes anvendelsesmuligheder. Derudover har forsk
ningsresultaterne også betydning for Rigsarkivets egen vejlednings- og bevaringsindsatser, idet det 
stigende kendskab til samlingerne dels styrker mulighederne for at lede brugerne på rette vej i deres 
undersøgelser, dels giver fingerpeg om, hvilke typer arkivalier der i fremtiden kan tænkes at blive 
genstand for forskning. 

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 2016 (se tabel 2.21-2.22). 

Tabel 2.21 Opgave 3, mål nr. 2 
Indikatorer Status 

Der redegøres for synlighedstiltag i de årlige forskningsberetninger. Opfyldt 

Artikler i populære historiemagasiner mv. Opfyldt 

Foredrag, radio/tv-indslag. Opfyldt 

Tabel 2.22 Nøgletal 
2013 2014 2015 2016 

Resultat Resultat Resultat Mål Resultat 

Artikler i populære historiemagasi-
ner mv. 

25 23 24 15 17 

Foredrag, radio/tv-indslag 134 147 162 80 143
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Rigsarkivets forskere fulgte i 2016 op på institutionens traditioner for at udbrede sine forskningsresulta
ter til videre kredse. Der redegøres nærmere for de konkrete aktiviteter i den særlige forskningsårsbe
retning for 2016.  

De kvantitative mål for udbredelsen af forskningsresultaterne blev opfyldt med 17 artikler i populære 
historiemagasiner/antologier og i alt 143 forelæsninger, foredrag og indslag i radio-TV. Effekten heraf 
vurderes som særligt vigtig, da Rigsarkivet herigennem når et publikum, der ellers ikke er målgruppe 
for forskningsindsatsen. Denne prioritering fastholdes i de kommende år med endnu mere ambitiøse 
mål for området. 

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 Forventninger til 2017 

På det overordnede plan vil aktiviteterne vil i 2017 bære præg af, at Rigsarkivet tager fat på at opfylde 
de mål, der indgår i den nye rammeaftale for 2017-2018. 

Analysearbejder 
Som led i rammeaftalen vil Rigsarkivet iværksætte en række større analysearbejder. Arbejdet med den 
nye strategi for 2025 har afdækket, at Rigsarkivets kommende udfordringer navnlig handler om at 
modtage, opbevare og tilgængeliggøre de stærkt stigende mængder af digitale data. Det har derfor høj 
prioritet at afklare de mest presserende digitale udfordringer, at etablere en modnet digitaliseringsstra
tegi samt at få klarhed over Rigsarkivets fremtidige opgaveportefølje. På den baggrund vil Rigsarkivet i 
2017 tage hul på opgaven med at færdiganalysere omfanget af den teknologiske gæld, kortlægge 
ressourcesituationen og skitsere de mest hensigtsmæssige løsningsscenarier.  

Denne opgave er af et sådant omfang, at den ikke kan løses af Rigsarkivet alene. Rigsarkivet har 
derfor afsat de nødvendige midler i budgettet for 2017 til at købe den nødvendige bistand fra eksterne 
konsulenter. 

Helhedsorienteret samfundsdokumentation 
Det er et strategisk mål for Rigsarkivet at sikre den bedst mulige dokumentation af det danske sam
fund. Det sker først og fremmest ved at indsamle offentlige arkivalier fra alle statslige myndigheder og 
fra de regioner og kommuner, som har valgt at aflevere deres arkivalier til Rigsarkivet. I 2017 iværk
sætter Rigsarkivet derfor en ny aktivitetsplan på det statslige område, der har til formål at sikre, at alle 
bevaringsværdige statslige arkivalier både på papir og i digtalt form bliver afleveret, inden de for papir
arkivaliernes vedkommende bliver 15 år gamle, og inden de for de digtalt skabte arkivaliers vedkom
mende risikerer at blive teknologisk forældede. I 2017 vil Rigsarkivet desuden gennemføre en samlet 
revision af sin indsamlingsprofil, der skal sikre, at indsamlingen på det private område koncentrerer sig 
om arkivalier, der kan belyse forhold, der ikke er dokumenteret i de offentlige arkivalier.  

Bidrag til effektivisering af den offentlige forvaltning 
Det er et strategisk mål for Rigsarkivet at bidrage til effektivisering af den offentlige sektor. Det sker i 
2017 først og fremmest ved fortsat fokus på begrænsning af myndighedernes omkostninger til arkive
ring af papirarkivalier. I 2017 påbegynder Rigsarkivet således arbejdet med at opdatere de sidste 
bevarings- og kassationsbestemmelser for statslige myndigheder, så myndighederne kan kassere de 
arkivalier, der ikke skal bevares for eftertiden og dermed spare udgifter til opbevaring. På den nye 
aktivitetsplan er de myndigheder, der skal flytte, højt prioriteret, så de også får mulighed for at spare 
udgifter til flytning og opbevaring af de arkivalier, der ikke længere er i administrativ brug. På det digita
le område vil der være fortsat fokus på at holde sagsbehandlingstiderne i forbindelse med test nede. 
Derudover vil Rigsarkivet fortsætte sin kursus- og konferencevirksomhed, som har fokus på at hjælpe 
myndighederne med at få bedre udbytte af de investeringer, som de foretager i forvaltning af den 
dokumentation, som de skaber af deres virksomhed. 

Arkivalierne i spil til flere 
I sit fortsatte arbejde med det centrale strategiske mål, at samlingerne anvendes mere og af flere og 
med stigende værdi for det danske samfund vil Rigsarkivet i 2017 sætte fokus  på en række initiativer 

-
-

-
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med tilknytning til digitalisering af papirarkivalier, videreudvikling af crowdsourcingaktiviteter og interak
tive undervisningstilbud samt øget, sikker anvendelse af digitalt skabte data og dokumenter. 

Digitaliseringsindsatsen har i en årrække været meget høj, og i 2017 forventes det, at 10 mio. billedfiler 
vil blive digitaliseret og uploadet til Arkivalier Online. Men da digitaliseringsindsatsen i al væsentlighed 
gennemføres for eksterne bevillinger, vil der i 2017 blive gjort en særlig indsats for at finansiere digita
liseringsindsatsen i 2018-2020. Endvidere vil der blive udarbejdet og kvalificeret en prioriteret liste af 
arkiver, der med fordel kan digitaliseres, så de med deres indhold og lette tilgængelighed kan skabe 
værdi for brugerne. 

Rigsarkivets crowdsourcingindsats gik ud af 2016 med betydelig fremdrift, og denne fremdrift skal 
fastholdes i 2017. Dette vil ske ved at etablere frivilligcentre i tilknytning til læsesalene, styrke mulighe
den for frivilligskanninger og ikke mindst ved at videreudvikle den helt centrale crowdsourcingportal, 
hvorfra brugerne selv kan berige samlingerne ved transskribering, indeksering og anden metadatabe
rigelse. I de kommende år forventes årligt og stigende mere end én million inddaterede poster i Rigs
arkivets services udført af frivillige. 

Rigsarkivets undervisningstilbud retter sig mod alle trin i folkeskolen samt såvel ungdomsuddannelser
ne som historieuddannelserne på de danske og nordiske universiteter. Indsatsen hermed har i de 
seneste to år haft en betydelig gennemlagskraft og effekt på navnlig folkeskoleområdet. Dette forven
tes styrket yderligere med udvikling af nye tidslinjer og kildepakker samt ikke mindst formulering af 
mindst ét større projekt med henblik på at skaffe ekstern finansiering hertil. 

Rigsarkivet har en betydelig udfordring med på tilfredsstillende sikker vis at kunne stille ikke umiddel
bart tilgængelige digitalt skabte data og dokumenter til rådighed for brugerne, herunder de skabende 
myndigheder. I 2017 vil denne udfordring blive taget op ved at søsætte et projekt, der skal etablere et 
sikkert miljø til anvendelse af disse data. Dette bliver første skridt i en længere proces, hvis endemål 
bliver at skabe let og sikker digital adgang til digitalt skabte data og dokumenter for relevante brugere. 

Flytning fra Slotsholmen 
Efter mere end 400 år på Slotsholmen i København påbegynder Rigsarkivet i 2017 en fraflytning. 
Folketinget har i mange år haft behov for mere plads, og der har i en årrække været arbejdet på at 
finde en anden placering for Rigsarkivet. Det er på den baggrund, at der nu er indgået en aftale mel
lem Folketinget og Kulturministeriet om, at Rigsarkivet skal forlade Slotsholmen. Flytningen forventes 
at være afsluttet inden udgangen af 2018.  

Det er planen at etablere en læsesal og andre publikumsfaciliteter i Den Sorte Diamant, og både 
Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek vil bestræbe sig på at lave en konkret plan for, hvordan et 
sådan læsesal bedst muligt kan skabes. Hertil kommer, at Rigsarkivet skal flytte knap 20 hyldekilome
ter arkivalier til sine magasiner på Kalvebod Brygge. Der arbejdes på, at de af Rigsarkivets medarbej
dere, der i dag har arbejdsplads på Slotsholmen, kan placeres i sammenhæng med magasinerne på 
Kalvebod Brygge. 

Arkivudvalgsarbejde 
Regeringen besluttede i 2016 at nedsætte et arkivudvalg, som skal analysere, hvilke konsekvenser 
digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen, samt afdække samspillet mellem 
EU’s persondataforordning og arkivlovgivningen. Udvalget indledte sit arbejde i efteråret 2016 og skal 
afgive sin betænkning i 3. kvartal 2017. Ud over formanden, tidligere departementschef i Kulturministe
riet Karoline Prien Kjeldsen, består udvalget af en række eksperter og væsentlige interessenter på 
området, herunder rigsarkivar Asbjørn Hellum. 

Bevillingstilpasninger 
Rigsarkivets ordinære bevillinger er blevet udsat for et omprioriteringsbidrag, som udgør 22,5 mio. kr. i 
perioden 2016-2019. Gennem de senere år har Rigsarkivet foretaget en række budgetmæssige tilpas
ninger (bl.a. bygningsmæssige indskrænkninger), som vil medvirke til en delvis finansiering af dette 
omprioriteringsbidrag. De bevillingsmæssige udfordringer er dog ikke blevet fuldstændigt hånderet 
med disse initiativer, og det vil blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet for Rigsarkivets brugere på 
flere områder. Disse tilpasninger vil undgåligt betyde indskrænkninger i medarbejderstaben. 

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

På baggrund af de allerede gennemførte tilpasninger er det forventningen, at Rigsarkivet i 2017 kom
mer ud med et balanceret regnskabsresultat. 

-
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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 2016 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Regnskabsaf-
læggelsen i dette afsnit bygger på tal fra bevillingsafregningen for 2016 (tabel 3.2 og 3.4) og uddata fra 
Statens Koncernsystem (øvrige tabeller). 

3.2 Resultatopgørelse 

Rigsarkivet driftsregnskab for 2016 fremgår af tabel 3.1. Tabellen omfatter alle underkonti. 

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for 21.32.01. Rigsarkivet 

Mio.kr. Regnskab 

2015 

Regnskab 

2016 

Budget 

2017 

A. Årets bevilling -155,2 -159,7 -173,3 
B. Reserveret af årets bevilling - - - 
C. Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -1,4 - - 

D. Indtægtsført bevilling i alt (=A+B+C) -156,6 -159,7 -173,3 

E. Salg af varer og tjenesteydelser -17,8 -20,3 -19,8 
F. Tilskud til egen drift -12,2 -11,5 -14,2 
G. Gebyrer - - - 

H. Ordinære driftsindtægter i alt (=D+E+F+G) -186,6 -191,5 -207,3 

I. Husleje 28,1 31,4 34,1 

J. Forbrugsomkostninger i alt (=I) 28,1 31,4 34,1 

K. Lønomkostninger 86,1 88,6 87,7 
L. Pensioner 13,3 13,3 13,1 
M. Lønrefusioner -4,6 -4,9 -4,8 
N. Andre personale omkostninger 0,5 -0,6 0,4 

O. Personaleomkostninger i alt (=K+L+M+N) 95,4 96,4 96,5 

P Af- og nedskrivninger 10,6 10,0 9,9 
Q Andre ordinære driftsomkostninger 40,6 49,4 42,9 

R. Ordinære driftsomkostninger i alt (=J+O+P+Q) 174,6 186,9 183,5 

S. Resultat af ordinær drift (=H-R) -12,0 -4,6 -23,9 

T. Andre driftsindtægter -0,2 -0,2 -0,2 
U. Andre driftsudgifter 0,1 0,1 0,1 

V. Resultat før finansielle poster (=S+T+U) -12,2 -4,7 -24,0 

X. Finansielle indtægter 0,0 - - 
Y. Finansielle udgifter 1,9 1,4 1,0 

Z. Resultat før ekstraordinære poster (=V+X+Y) -10,2 -3,3 -23,0 

Æ. Ekstraordinære indtægter - - - 
Ø. Ekstraordinære udgifter - - - 

Å. Årets resultat (=Z+Æ+Ø) -10,2 -3,3 -23,0 

Note: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 

Sammenlignet med 2015 vedrørte den største ændring de øvrige driftsomkostninger (punkt J+P+Q), 
som steg med 11,5 mio. kr.. Det skyldes primært ekstraomkostninger på 6,6 mio. kr. i forbindelse med 
diverse fraflytninger af eksisterende bygninger og ibrugtagning af et nyt fjernmagasin. Hertil kommer 
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stigende huslejeudgifter på 3,3 mio. kr., som især kan henføres til dobbelt husleje i forbindelse med de 
førnævnte flytninger. Endelig har Rigsarkivet afholdt udgifter for 2,1 mio. kr. finansieret af en særbevil
ling til filmning af arkivalier, der vedrører retsopgøret efter 1945. 

Det samlede driftsoverskud på 3,3 mio. kr. i 2016 (punkt Å) skyldes hovedsagelig et overskud på den 
indtægtsdækkede virksomhed (1,6 mio. kr.) og et mindreforbrug på en særlig underkonto til samling af 
Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen (-2,0 mio. kr.). 

Budgettet for 2017 er præget af, at der er afsat en bevilling for 25,0 mio. kr. til førnævnte underkonto. 
Flytteprojektet er imidlertid blevet forsinket i forhold til, hvad der var forudset, da afløbet for bevillingen 
blev fastlagt i 2014. Ved udarbejdelsen af 2017-grundbudgettet i november 2016, blev der skønsmæs
sigt indregnet et forbrug på 1,0 mio. kr. på kontoen., dvs. et mindreforbrug på 24 mio. kr. Dette er 
hovedårsagen til, at Rigsarkivet budgetterer med et samlet overskud på 23,0 mio. kr. i 2017. 

Årets overskud på 3,3 mio. kr. i 2016 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 3,3 

I alt 3,3 

3.3 Balance 

Rigsarkivets balance for 2016 fremgår af tabel 3.3 på næste side. 

Aktiverne er især påvirket af store årlige afskrivninger, som foretages på indretningen af det nye fjern
magasin i København og på reoler. Dette er grunden til, at værdien af grunde m.v. (punkt C) og inven
tar mv. (punkt E) er faldet med henholdsvis 7,4 mio. kr. og 0,7 mio. kr.  

Rigsarkivets tilgodehavender (punkt I) er steget med 4,2 mio. kr. primært i forbindelse med indtægter 
fra store ordningsarbejder og forskningsprojekter. Årsafregninger for denne slags opgaver udsendes 
typisk ultimo december med betalingsfrist efter regnskabsårets afslutning. Af samme årsag er omfan
get af igangværende arbejder for fremmed regning (punkt Ø) vokset. 

Stigningen på den uforrentede konto FF5 (punkt J) modsvares af et fald på finansieringskontoen FF7 
(punkt K). Hovedårsagen til denne forskydning er, at Rigsarkivets overførte overskud, som ved ind
gangen til 2016 udgjorde 26,8 mio. kr., i årets løb blev flyttet mellem de to konti som følge af ændrede 
bevillingsregler. 

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 plus de reserverede bevillinger, der i årets løb blev konverteret til overført over
skud. 

-

-
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Tabel 3.3 Balance for 21.32.01. Rigsarkivet (mio. kr.) 

Primo 

2016 

Ultimo 

2016 

AKTIVER 

A. Koncessioner, patenter m.m. - - 

B. Immaterielle aktiver i alt (=A) - - 

C. Grunde, arealer og bygninger 26,1 18,7 
D. Transportmateriel 0,3 0,6 
E. Inventar og IT-udstyr 6,5 5,2 

F. Materielle anlægsaktiver i alt 

(=C+D+E+) 33,0 24,4 

G. Statsforskrivning 3,6 3,6 

H. Anlægsaktiver i alt (=B+F+G) 36,6 28,0 

I. Tilgodehavender 6,5 10,7 

J. FF5 Uforrentet konto 31,7 58,9 
K. FF7 Finansieringskonto 27,9 8,5 
L. Andre likvider 0,0 0,1 

M. Likvide beholdninger i alt 

(=J+K+L) 59,6 67,5 

N. Omsætningsaktiver i alt 

(=I+M) 66,1 78,2 

O. Aktiver i alt (=H+N) 102,7 106,2 

Primo 

2016 

Ultimo 

2016

PASSIVER 

P. Startkapital 3,6 3,6 
Q. Bortfald af årets resultat - - 
R. Overført overskud 24,0 30,0 

S. Egenkapital i alt (=P+Q+R) 27,5 33,6 

T. Hensættelser 1,9  1,3 

U. FF4 Langfristet gæld 33,7 24,3 

V. Langfristet gæld i alt (=U) 33,7 24,3 

W. Leverandører af varer og 
      tjenesteydelser 9,0 12,9 
X. Anden kortfristet gæld 4,0 6,9 
Y. Skyldige feriepenge 13,0 13,1 
Z. Reserveret bevilling 2,8 - 
Æ. Bortfald, reserveret bevilling - - 
Ø. Igangværende arbejder for 
     fremmed regning 10,6 14,0 

Å. Kortfristet gæld i alt 

(=W+X+Y+Z+Æ+Ø) 39,5 47,0 

AA. Gældsforpligtelser i alt 

(=U+Å) 73,2 71,2 

AB. Passiver i alt (=S+T+AA) 102,7 106,2 

Noter: For en nærmere redegørelse for immaterielle og materielle anlægsaktiver (punkt A-F) og overført over
skud (punkt R), 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 2016 en egenkapital på 27,5 mio. kr. Som følge af årets driftsoverskud på 3,3 
mio. kr. og en overførsel af reserveret bevilling på 2,8 mio. kr. voksede denne egenkapital til 33,6 mio. 
kr. ved årets udgang (se tabel 3.4). 

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring for 21.32.01. Rigsarkivet 

Mio. kr. 2015 2016 

A. Egenkapital primo 17,3 27,5 

B. Startkapital primo 3,6 3,6 
C. Ændring i startkapital - - 

D. Startkapital ultimo (=B+C) 3,6  3,6 

E. Overført overskud primo 13,7 24,0 
F. Overført fra årets resultat 10,2 3,3 
G. Overførsel af reserveret bevilling - 2,8 

H. Overført overskud ultimo (=E+F+G) 24,0 30,0 

I. Egenkapital ultimo (=D+H) 27,5 33,6 

- 

- 
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3.5 Opfølgning på låneramme 

Rigsarkivet overholdt sin låneramme i hele 2016. Ved årets udgang var udnyttelsesgraden 27 % (se 
tabel 3.5). Ordningens øvrige disponeringsregler er også overholdt. 

Tabel 3.5 Udnyttelse af låneramme for 21.32.01 Rigsarkivet 

Mio. kr. 2016 

A. Sum immaterielle og materielle anlægs- 
    aktiver (ekskl. donationer) pr. 31/12-2016 

24,4 

B. Låneramme på finanslov 2016 91,1 

C. Udnyttelsesgrad i % (=A/B) 27 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Rigsarkivet havde i 2016 et merforbrug af lønmidler på 1,9 mio. kr. (se tabel 3.6). Merforbruget skyldes 
lønudgifter til et projekt om skanning af arkivalier fra retsopgøret efter 1945. Projektet blev finansieret 
af en særbevilling, der blev givet som øvrige driftsmidler. 

Tabel 3.6 Opfølgning på lønsumsloft for 21.32.01 Rigsarkivet 

Mio. kr. 2016 

A. Lønsumsloft på finansloven 76,7 
B. Lønsumsloft inkl. tillægsbevillingslov 76,4 

C. Lønforbrug omfattet af lønsumsloft 78,3 

D. Difference (=B-C) -1,9 

E. Akkumuleret opsparing ult. 2015 78,5 

F. Akk. opsparing ult. 2016 (=D+E) 76,5 

3.7 Bevillingsregnskab 

Tabel 3.7 Bevillingsregnskab for Rigsarkivet 

Hovedkonto Bevillings

type 

Mio. kr. Bevilling Regnskab Difference 

(=B-R) 

Videre

førsel ult. 

§ 21.32.01 
Rigsarkivet 

Driftsbevilling Udgifter 177,9 184,4 10,5 30,0 

Indtægter 18,2 32,0 -13,8 - 

Overordnet set er det regnskabsmæssige resultat for 2016 tilfredsstillende, idet det dog er præget af, 
at en række særlige forhold har gjort sig gældende: 

• Årets indtægter var 13,2 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes merindtægter på den 
indtægtsdækkede virksomhed samt flere eksterne tilskud til forskningsprojekter o.l. 

• Årets udgifter var 10,5 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen stammer hovedsagelig fra de 
underkonti, som har oppebåret de tilsvarende merindtægter. Derudover har Rigsarkivet haft en 
ekstraudgift til dobbelt husleje i forbindelse med de diverse flytninger. Denne ekstraudgift opvejes 
dog til dels af et mindreforbrug på en særlig underkonto til samling af Rigsarkivets bygninger på 
Slotsholmen. 

- -
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3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti 

Rigsarkivet administrerede i 2016 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 

Hovedkonto Bevillingstype Mio. kr. Bevilling Regnskab 

§ 21.32.02 Rigsarkivets 
magasiner i København 

Reservations
bevilling 

Udgifter 68,0 60,7 

Indtægter - - 

Kontoen viste et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i 2016. 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 0,2 0,2 
B. Opskrivninger - - 

C. Kostpris pr. 1/1-2016 (=A+B) 0,2 0,2 

D. Tilgang - - 
E. Afgang 0,2 0,2 

F. Kostpris pr. 31/12-2016 (=C+D-E) 0,0 0,0 

G. Akkumulerede afskrivninger - - 
H. Akkumulerede nedskrivninger - - 

I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) - - 

J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2016 (=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 26,3 101,9 
B. Opskrivninger - - 

C. Kostpris pr. 1/1-2016 (=A+B) 74,2 1,4 26,3 101,9 

D. Tilgang - 0,4 1,0 1,4 
E. Afgang - 0,1 0,7 0,8 

F. Kostpris pr. 31/12-2016 (=C+D-E) 74,2 1,7 26,9 102,6 

G. Akkumulerede afskrivninger 55,5 1,1 21,5 78,2 
H. Akkumulerede nedskrivninger - - - - 

I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) 55,5 1,1 21,5 78,2 

J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2016 (=F-I) 18,7 0,6 5,2 24,4 

K. Årets afskrivninger 7,5 0,0 1,7 9,2 
L. Årets nedskrivninger - - - - 

M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L) 7,5 0,0 1,7 9,2 

N. Afskrivningsperiode 10 år 5-8 år 3-10 år - 

Kommentarer: 
Aktivernes kostpris pr. 1/1-2016 (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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Note 3. Overført overskud ultimo 2016. 

Mio. kr. År Reserveret 

bevilling 

Overført 

overskud 

Beholdning primo 2016 - 2,8 24,9 

Overførsel af reserveret bevilling 2016 -2,8 2,8 

Årets øvrige bevægelser 2016 - 3,3 

Beholdning ultimo 2016 - 0,0 30,0 

Kommentar: 
Det overførte overskud er disponeret til følgende formål: 

• Samling af Rigsarkivet i København på Kalvebod Brygge: 13,3 mio. kr. 

• Dækning af driftsunderskud i perioden 2019-2020: 6,0 mio. kr. 

• Digitalisering og afvikling af teknologisk gæld 2018-2020: 6,0 mio. kr. 

• Medfinansiering af husleje for nyt magasin i Viborg: 2,2 mio. kr. 

• Udvikling af nye brugertilbud: 2,0 mio. kr. 

• Reserve til selvforsikring: 0,5 mio. kr. 
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Bilag 2. Indtægtsdækkede og 

tilskudsfinansierede aktiviteter 

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) 

Løbende priser 
1.000 kr. 

Ultimo 

2013 

Ultimo 

2014 

Ultimo 

2015 

Ultimo 

2016 

90. Indtægtsdækket 

virksomhed 

5.223 6.001 8.194 9.788 

Kommentar: 
Hovedparten af årets indtægter vedrører ordning og pakning af arkivalier for myndigheder (38 %) og udførelse af 
historiske undersøgelser for private (49 %). 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) 

1.000 kr. Midler 

overført 

fra 2015 

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Midler at 

overføre 

til 2017 

Statslige fonds- og programmidler 2.315 331 2.543 -2.211 103 
EU og andre internationale givere 0 0 0 0 0 
Private fonde og øvrige givere 974 480 756 -276 698 

I alt 3.289 811 3.299 -2.488 801 

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) 

1.000 kr. Midler 

overført 

fra 2015 

Årets 

tilskud 

Årets 

udgifter 

Årets 

resultat 

Midler at 

overføre 

til 2017 

Statslige fonds- og programmidler 5.767 4.877 6.442 -1.565 4.202 
EU og andre internationale givere 659 227 600 -373 286 
Private fonde og øvrige givere -1.651 2.674 1.174 1.500 -152 

I alt 4.774 7.778 8.217 -438 4.336 
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Bilag 3. Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser pr. 31/12- 2016 til: 1.000 kr. 

Åremålsansættelser 1.343 

Hensat i alt 1.343 
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Bilag 4. Afrapportering af forvaltningsopgaver 

Skema til afrapportering 2016 

Forvaltnings

opgave 

Nøgletal Mål Afrapportering 

2016 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 141 36 34 39 38 147 

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

92 % 96,7 % 93,4 % 94,7 % 

Adgang til ikke 
umiddelbart tilgæn
gelige arkivalier 

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

98 % 99,3 % 99,3 % 98,1 % 98,5 % 98,8 % 

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. Administrerede tilskud 

Rigsarkivet administrerer vederlagsfrit ”Pulje til arkivformål, historiske skrifter m.v.” på vegne af Slots- 
og Kulturstyrelsen. Midlerne i puljen gives som tilskud til institutioner og foreninger, der med en foran-
kring i lokalhistoriske miljøer varetager vigtige landsdækkende funktioner på arkivområdet. Midlerne er 
i 2016 blev fordelt på følgende måde: 

Sammenslutningen af Lokalarkiver 750.000 kr. 
Organisationen Danske Arkiver 191.000 kr. 
Det Danske Udvandrerarkiv  179.000 kr. 
Dansk Lokalhistorisk Forening 165.000 kr. 
I alt 1.285.000 kr. 
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