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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 2017. 

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

Kebenhavn, d. 6. marts 2018 

Asbjørn Hellum Rigsarkivar

Kabenhavn, d.

6/3

2018 

Marie Hansen 
Departementschef 

-

-
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2. Beretning 
 

2.1 Præsentation af Rigsarkivet  

Rigsarkivet er en styrelseslignende statsinstitution under Kulturministeriet. Rigsarkivet består af fire 
afdelinger beliggende i København, Odense, Viborg og Aabenraa.  

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; 
• at udøve forskning og at udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. 

Mission 
Det er Rigsarkivets hovedopgave at sikre bevaring og tilgængelighed af arkivalier med 
væsentlig historisk, kulturel og forskningsmæssig værdi, samt arkivalier som dokumenterer 
administrative og retlige forhold. 

Missionen er foldet ud i en grundfortælling under overskriften ”Vores fælles hukommelse”. Denne 
indeholder følgende underpunkter: 
• Rigsarkivet bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid. Her findes de originale kilder til det danske 

samfunds udvikling i tekst, billeder og tal. Vi har historier om høj og lav, om hverdagsliv og Dan
markshistoriens store begivenheder. Din historie er også en del af Danmarks historie. 

• Mød os som nationalt arkiv, kultur- og forskningsinstitution og som informationsformidler. 
• Som arkiv sikrer vi den skriftlige og digitale kulturarv nu og i fremtiden, så kommende generationer 

kan skrive og forstå deres historie. Rigsarkivet er et videnscenter for Danmarks historie. Det kræ
ver sikker bevaring, viden om forskningens metoder og kvalitet i formidlingen. 

• Som kultur- og forskningsinstitution formidler vi Danmarks historie og bidrager til ny forskning og 
viden. Vi giver digital og fysisk adgang til det historiske materiale. Det har betydning for forskere, 
studerende og de borgere, der vil skrive og forstå deres egen historie. 

• Som informationsformidler er vi katalysator for samfundsdebatten. Politikere, medier og borgere 
har lige adgang til de historiske kilder. Det sikrer fri tolkning af historien og fremmer demokratisk 
debat om forudsætningerne for og udviklingen af nutidens samfund. 

Vision 
Rigsarkivet sikrer og aktiverer vores fælles hukommelse, så den i stigende grad skaber værdi for det 
danske samfund. 

Rammeaftale 
Rigsarkivet og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for perioden 2017-2018. I aftalen er de 
opstillede resultatmål opdelt i følgende fire grupper: 
• Analyse og vurdering af grundlaget for Rigsarkivets opgavevaretagelse som nationalarkiv 

(tværgående opgave) 
• Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger 
• Anvendelse af samlingerne 
• Bidrag til forskning og samfundsdebat 

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 Ledelsesberetning 

2.2.1 Faglige resultater i 2017 

Rigsarkivet har i 2017 gennemført en lang række faglige aktiviteter, som dels er omfattet af den ram
meaftale, der er indgået med Kulturministeriet for perioden 2017-2018, og som dels ikke er direkte 
omtalt i aftalen.  

Resultater i henhold til rammeaftale 
Nedenfor følger først en overordnet gennemgang af de resultater, som er omfattet af rammeaftalen, 
struktureret efter punkterne i Rigsarkivets grundfortælling: 

• Brobygger mellem fortid, nutid og fremtid. 
Rigsarkivets aktiviteter hænger i alle sammenhænge sammen med at bevare nutiden for fremtiden 
og formidle fortiden for nutiden. Dette sker gennem indsamling af dokumentation af det danske 
samfund, herunder gennem en omfattende registrering og kategorisering af denne dokumentation 
(udarbejdelse og af metadata), samt ved at denne dokumentation opbevares sikkert. Som konkrete 
resultater af Rigsarkivets arbejde er Rigsarkivets ordnede samlinger steget med 22,1 TB i løbet af 
2017 og med godt 9.000 hyldemeter.  

Fokus på sikkerheden er i 2017 skærpet gennem en række tiltag: I forhold til Rigsarkivets digitale 
samlinger er der f.eks. foretaget en gennemgribende risikovurdering af processer og systemer, og 
Rigsarkivet har fået udbygget sin IT-sikkerhedsstruktur (f.eks. er der udpeget en Data Protection 
Officer og IT-sikkerhedsofficer). 

Formidlingen og tilgængeliggørelse  sker gennem Rigsarkivets digitale services og analog anven
delse af samlingerne til dokumentation, undersøgelser, forskning m.v. Mere end 99 % af brugerne 
anvender de digitale services. Fælles for aktiviteterne er, at brugere og brugerinddragelse er i cen
trum, så services og sagsbehandling skaber størst mulig samfundsmæssig værdi. Blandt de væ
sentligste resultater i 2017 bør fremhæves en effektfuld udvikling af frivilligindsatsen, en forøgelse 
af tilgængelige billedfiler på Arkivalier Online på mere end ti millioner og indgåelse af strategiske 
samarbejder med bl.a. universiteter, genealogiske foreninger og kommercielle partnere. Endelig 
skal nævnes en udvidelse af digitale læringstilbud til folkeskoler og ungdomsuddannelser med en 
brugerforøgelse på over 50 %. 

• Nationalt arkiv, kultur- og forskningsinstitution og informationsformidler. 
Som samlende, national kulturbevaringsinstitution for skriftlig samfundsdokumentation har Rigsar
kivet en særlig rolle i forhold til at være leverandør af autentisk dokumentation til mangfoldige for
mål, der til sammen er aktivt demokratiunderstøttende.  

Rigsarkivet har i 2017 aktivt arbejdet med den digitale udfordring, der følger af, at efterspørgslen 
efter Rigsarkivets ydelser bliver stadigt mere digital, hvilket konkretiseres i en ny digitaliseringsstra
tegi, som er klar i marts 2018. Udviklingen i services fordrer en løbende konsolidering af Rigsarki
vets digitale formidlingsplatforme samt ikke mindst udvikling af nye platforme. Dette arbejde er i 
2017 konsolideret ved nedbringelse af teknologisk gæld og kvalitetsopretning af en række digitale 
services. 

• Arkiv, der sikrer den skriftlige og digitale kulturarv nu og i fremtiden. 
Rigsarkivet har i 2017 modtaget dokumentation af den offentlige og private sektors virksomhed i 
det planlagte omfang og har på den måde sikret, at denne dokumentation kan anvendes af  borge
re, erhvervsliv, presse, myndigheder og forskere. Både nu og i fremtiden. Udfordringerne på dette 
område består i at sikre, at denne dokumentation bliver så dækkende som muligt, og at dokumen
tationen bliver bevaret på en måde, så den kan findes og genanvendes - samtidig med at de afle
verende myndigheders udgifter minimeres. 

I 2017 har fokus været på at sikre helhedsorienteret samfundsdokumentation, der også dækker 
den private sektor, på at nedbringe puklen af ikke oparbejdede data, så de kan findes og genan
vendes, samt på at nedbringe den statslige sektors udgifter til arkivering af papirarkivalier. 
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Et pilotprojekt om dokumentation af de seneste årtiers danske krigsdeltagelse er, set fra de delta
gende soldaters synspunkt, kommet godt fra start med etablering af kontakt til en række relevante 
organisationer, som i de kommende år må forventes at føre til, at denne del af Danmarkshistorien 
også kan dokumenteres for eftertiden. Puklen af ikke oparbejdede data er blevet væsentlig reduce
ret, så disse data også kan bringes i spil og på forskningsdataområdet imødekomme en voksende 
efterspørgsel. Udkast til nye bevarings- og kassationsbestemmelser for folkekirker er indtil videre 
blevet positivt modtaget, og det er forventningen, at folkekirkens udgifter til arkivering vil blive væ
sentligt reducerede, uden at der går dokumentation tabt. Samtidig har Rigsarkivets deltagelse i det 
europæiske e-ark projekt lagt grunden for det videre arbejde med digital bevaring i Rigsarkivet. 

• Kultur- og forskningsinstitution, der formidler Danmarks historie og bidrager til ny forskning og 
viden. 
Forskningsindsatsen har i 2017 bidraget til både en solid videnskabelig produktion og en mangfol
dig bred forskningsformidling, alt sammen med udgangspunkt i Rigsarkivets righoldige samlinger 
om Danmarks historie. Antallet af forskningsudgivelser har i 2017 været særdeles tilfredsstillende, 
ligesom udarbejdelsen af en forskningsstrategi med tilhørende forskningsplan har rammesat forsk
ningsarbejdet i de kommende år. Det skal også nævnes, at Rigsarkivet i 2017 har udleveret et re
kordstort antal forskningsdatasæt til forskningsbrug (624) til anvendelse typisk på universiteterne. 

• Informationsformidler, der fungerer som katalysator for samfundsdebatten. 
Rigsarkivets services retter sig mod mange forskellige brugergrupper, hvorved dokumentation leve
res til såvel forskning, undervisning, retlige dokumentation og debat. Rigsarkivet har i 2017 gen
nem konkrete undervisningstilbud givet en særlig mulighed for, at elever og studerende på alle ni
veauer eksponeres for de autentiske kilder til Danmarks historie og skærper deres kildekritiske 
sans i forhold til den varierende dokumentationsværdi, der ligger i skriftlige kilder. Endvidere har 
Rigsarkivet gennem tilgængeliggørelse af og vejledning i sine samlinger udgjort et uomgængeligt 
fundament i forhold til en række debatter, bøger, artikler og tv-udsendelser i 2017. Rigsarkivets 
Vestindien projekt satte løbende i 2017 et positivt og markant aftryk i medierne vedr. Danmarks ko
lonifortid og arkivalierne. Af øvrige debatskabende aktiviteter kan  nævnes debatter omkring  tv
udsendelser som f.eks. Historien om Danmark eller udgivelser som den Cavlingprisbelønnede bog 
om rockergruppen Bullshit.  

Sammenfattende kan det siges, at fire af de syv mål, som indgår i Rigsarkivets rammeaftale, blev helt 
opfyldt, mens 1 mål blev delvist opfyldt (se tabel 2.1). De øvrige to mål er først relevante for 2018. I 
kraft heraf er det Rigsarkivets samlede opfattelse, at 2017 blev et år, hvor institutionen opnåede gode 
og betydningsfulde resultater på alle områder og indfriede de fleste mål. 

Tabel 2.1 Målopfyldelse i 2017 

Antal 

Opfyldte resultatmål 4 
Delvis opfyldte resultatmål 1 
Ikke opfyldte resultatmål 0 
Resultatmål i alt 5 

Rigsarkivet har i 2017 således fastholdt sin position som et folkeligt arkiv med mere end fire millioner 
besøg og forespørgsler fra både ind- og udland. Brugerne dækker et bredt udsnit af det danske sam
fund lige fra slægtsforskere, lokalhistorikere, forskere  og journalister til statslige og kommunale myn
digheder.  

I de seneste 10 til 15 år er antallet af aktive brugere, som Rigsarkivet betjener, steget med en faktor 
50, ligesom Rigsarkivet er blevet en af de største leverandører af offentlige data og information til 
forskellige private og offentlige formål. Der er i 2017 udleveret det hidtil største antal digitalt skabte 
forskningssæt. Det er lykkedes at fastholde den positive udvikling med at aktivere samlingerne for 
flere, samtidig med at bevaringsopgaven er fastholdt. Dertil kommer, at det med eksterne midler er 
lykkedes at indløse målet med at give adgang til yderligere godt 10 millioner digitaliserede arkivalier 
og at fastholde en stabil vækst i inddragelsen af frivillige i vejledning, digitalisering og metadataberi
gelse til gavn for alle Rigsarkivets brugere. 
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Det er et bemærkelsesværdigt godt resultat, at det er lykkedes at realisere rammeaftalens mål i en tid, 
hvor der igennem flere år har været tale om betydelige reduktioner både økonomisk og personale
mæssigt samt udfordringer i forbindelse med overdragelsen af næsten 20 medarbejdere til Statens IT 
og usikkerhed om den fremtidige placering af Rigsarkivets medarbejdere i København. Resultatet kan 
især tilskrives et stringent arbejde med effektivisering af Rigsarkivets processer samt et stort persona
leengagement i opgaveløsningen. 

Øvrige resultater 
De aktiviteter, som er gennemført i 2017 uden at fremgå direkte af rammeaftalen, kan deles i to grup
per: Dels aktiviteter, som sigter på umiddelbart at bidrage til at indfri Rigsarkivets mission, dels aktivi
teter, 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 organisationstilpasninger). I det følgende vil en række 
af disse aktiviteter blive skitseret. 

Vestindiske arkivalier 
Rigsarkivet markerede i 2017 100 året for overdragelsen af De Vestindiske Øer til USA med at give 
digital adgang via internettet til mere end 5 millioner dokumenter, der dokumenterer Danmarks 250 
årige fortid på øerne. Projektet var støttet af A.P. Møllerfonden og var også en væsentlig del af rege
ringens deltagelse i markeringen af 100 året lokalt på USVI den 31. marts 2017. Projektet har gjort 
kilderne mere tilgængelige for mange forskellige målgrupper nationalt og internationalt ved at gøre det 
nemmere at søge i arkivalierne, stille digitale tidslinjer vedr. slavehandel til undervisningsbrug på både 
dansk og engelsk til rådighed samt at lægge udvalgte arkivalier ud til transskribering og oversættelse 
ved frivilliges hjælp (crowdsourcing). Projektet holdt to omgange workshops på USVI med fokus på, at 
interesserede kunne lære at læse gotisk håndskrift, dansk til arkivbrug samt at søge og finde relevante 
arkivalier. Rigsarkivets projekt var endvidere med til at arrangere en plancheudstilling om emnet i 
Rigsdagsgården sammen med Folketinget.       

Arkivudvalget 
Regeringen nedsatte i efteråret 2016 et arkivudvalg med det formål at afdække, hvilke konsekvenser 
digitaliseringen af den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen. Udvalget består af eksperter og 
væsentlige interessenter på arkivområdet. Hovedparten af udvalgets møderække blev afholdt i 2017, 
hvor temaerne i udvalgets kommissorium blev gennemgået. Der har været gode og konstruktive 
drøftelser i arkivudvalget, og arbejdet vil munde ud i en række konkrete anbefalinger til en fremtidssik
ring af arkivloven. 

Rigsarkivet Sundhed 
Rigsarkivet Sundhed (tidl. DDA-Sundhed) har i 2017 bidraget til en digital forskningsressource med 
helbredsoplysninger baseret på skolelægejournaler/helbredskort om børn og unge fra 1960’erne og 
1970’erne. Der er arbejdet med bekendtgørelser for indsamling og aflevering af forskningsdata med 
blik for en fortsat særlig indsats for sundhedsdata. Samtidig er der foretaget udlevering af data i arki
veringsversioner til sundhedsvidenskabelig forskning med blik for at indhøste vigtige erfaringer i 
forhold til at anvende arkiveringsversioner (myndighedsdata) inden for forskning.  

Rigsarkivet Sundheds interne måltal for produktion i 2017 er nået. Det er værd at bemærke den væ-
sentlige stigning i udleveringstallet sammenlignet med 2016, herunder udlevering af data med person
følsomme oplysninger til Danmarks Statistiks Forskerservice (og derved kobling med andre datasæt). 
Fra årsskiftet ændrer DDA Sundhed navn til Rigsarkivet Sundhed. Det sker som markering af, at 
indsatsen for sundhedsdata leveres på tværs af funktionsområder i Rigsarkivet. 

Digital forretningsudvikling 
I forhold til de digitale brugerservices var den mest markante lancering i 2017 brugerservicen ’Søg i 
samlingerne’, der gør det muligt for brugere at søge på tværs af Rigsarkivets samlinger af papirarkiva
lier, crowdsourcede arkivalier og scannede arkivalier. Også i 2017 blev nye versioner af Rigsarkivets 
indtastningsportal Daisy på nettet og Arkivalieronline som følge af implementering af brugerønsker og 
fejlrettelser sat i produktion. Til støtte for øget tilgængelighed af Rigsarkivets samlinger er Rigsarkivet i 
2017 indgået i et samarbejde om scanning og transskribering af en stor mængde papirarkivalier. 
Derudover er der lavet nye udgaver af alle interne Daisyprogrammer i forbindelse med transitionen til 
Statens IT, ligesom udvikling af ny applikation til Ekspedition er påbegyndt. 
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Organisationsændringer 
Som led i bestræbelserne på at sikre, at Rigsarkivets opgaver løses så hensigtsmæssigt som muligt, 
har Rigsarkivet i 2017 i to omgange gennemført justeringer af organisationen. Dette er primært sket 
inden for søjlen Brugerservice og Formidling, hvor en ny opdeling med reduktion af et funktionsområ
de har skabt en mere klar struktur for opgaveløsning og procesoptimering. 

Bevillingstilpasninger 
På linje med de to foregående år har Rigsarkivet i 2017 været nødt til at foretage en række dispositio
ner for at imødegå de omprioriteringsbidrag, som Rigsarkivet bliver ramt af i de kommende år. Rigsar
kivet har således været nødt til at tilpasse sin medarbejderstab og afskedige 4 medarbejdere med 
virkning fra 1. januar 2018. 

Transition til Statens IT 
Rigsarkivet overførte 2017 sin IT-driftsafdeling til Statens IT. Denne overdragelse har medført et 
betydeligt ressourceforbrug for de direkte involverede og for organisationen som helhed, og dette har 
haft et betydeligt ledelsesmæssigt fokus.  

Overdragelsen var berammet til første halvår af 2017, men et godt stykke ind i andet halvår af 2017 
var en række af transitionsopgaverne endnu ikke afsluttet. Navnlig har opgaven med at håndtere 
Rigsarkivets egenudviklede IT-systemer voldt vanskeligheder i det nye set-up. Derimod har overdra
gelsen af Rigsarkivets standard-IT, dvs. de almindelige kontorarbejdspladser og systemer, været 
mindre problemfyldt.   

Hvad angår indfrielsen af det overordnede mål med overdragelsen, nemlig at professionalisere Rigs
arkivet som IT-virksomhed, er det især arbejdet med den interne organisering af Rigsarkivet omkring 
IT-arbejdet, der ved udgangen af 2017 ikke var helt på plads. Dette vil derfor være et fokusområde for 
2018. 

Flytning fra Slotsholmen 
Kulturministeriet besluttede i januar 2017, at Rigsarkivet skal forlade sine hidtidige lokaliteter på Slots
holmen. Det indebar, at Rigsarkivet i tæt dialog med Kulturministeriets departement har iværksat en 
række tiltag med henblik på at planlægge en rømning de pågældende bygninger. 

Konkret er det blevet besluttet, at Rigsarkivets læsesal i København fremover skal samlokaliseres 
med Det Kgl. Biblioteks læsesal på den Sorte Diamant. Rigsarkivets har endvidere påbegyndt en 
flytning af arkivalierne på Slotsholmen til sine magasiner på Kalvebod Brygge; en proces som forven
tes afsluttet i første halvdel af 2018. Endelig er Rigsarkivet begyndt at digitalisere de registre, som ofte 
anvendes af læsesalsbrugere og –personale, for at sikre den bedst mulige publikumsbetjening, når 
læsesal og arkiver adskilles fysisk.   

2.2.2 Økonomiske resultater i 2017 

Tabel 2.2. Rigsarkivets samlede aktivitet (mio. kr.) 

Bevilling Regnskab Videre
førsler ult. 

§ 21.32.01 Rigsarkivet (driftsbev.) Udgifter 192,0 179,6 54,8 
Indtægter 18,4 30,8 - 

§ 21.32.02 Rigsarkivets magasiner 
i København (reservationsbev.) 

Udgifter 62,7 60,6 31,5 
Indtægter - - 

Rigsarkivets økonomiske hoved- og nøgletal for 2015-2017 fremgår af tabel 2.3. Der kan knyttes 
følgende bemærkninger til tabellen: 
• Væksten i indtægtsført bevilling fra 2016 til 2017 stammer fra den særlige underkonto, der bruges 

til at finansiere flytningen af Rigsarkivets aktiviteter på Slotsholmen i Købenavn. 
• Lønudgifterne faldt med 8,4 mio. kr. sammenlignet med 2016. Det skyldes primært, at 14 medar

bejdere overgik til Statens IT i forbindelse med overflytningen af Rigsarkivets IT-drift, samt at 6 
medarbejdere måtte afskediges på grund af det generelle omprioriteringsbidrag. Som følge heraf 
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faldt lønomkostningsandelen til 43 %. 
• Samlet havde Rigsarkivet i 2017 et driftsoverskud på 24,8 mio. kr., hvoraf 23,9 mio. kr. skyldtes et 

mindreforbrug på ovennævnte underkonto til flytningen af aktiviteterne på Slotsholmen. Som følge 
heraf voksede overskudsgraden til 12 %, mens den negative udsvingsrate steg til 1.532 %. 

• Faldet i anlægsaktiver og langfristet gæld skyldtes hovedsagelig, at Rigsarkivet årligt afskriver 8,7 
mio. kr. for arkivreoler og for indretningen af det nye fjernmagasin i København. Som følge heraf 
faldt udnyttelsesgraden af lånerammen til 16 %. 

• Stigningen i omsætningsaktiver og egenkapital var især et resultat af det førnævnte driftsoverskud 
på 24,8 mio. kr. 

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

2015 2016 2017 

Resultatopgørelse (mio. kr.) 
Ordinære driftsindtægter -186,6 -191,5 -204,2

- heraf indtægtsført bevilling -156,6 -159,7 -173,6 
- heraf eksterne indtægter -30,0 -31,8 -30,6 
Ordinære driftsomkostninger 174,6 186,9 178,5 
- heraf løn 95,4 96,4 88,0 
- heraf afskrivninger 10,6 10,0 9,1 
- heraf øvrige omkostninger 68,7 80,4 81,5 
Resultat af ordinær drift -12,1 -4,6 -25,7 

Resultat før finansielle poster -12,1 -4,7 -25,8 
Årets resultat -10,2 -3,3 -24,8 

Balance (mio. kr.) 
Anlægsaktiver 36,6 28,0 17,9 
Omsætningsaktiver 66,1 78,2 93,9 
Egenkapital 27,5 33,6 58,4 
Langfristet gæld 33,7 24,3 15,0 
Kortfristet gæld 39,5 47,0 37,0 
Låneramme 91,1 91,1 91,1 
Træk på låneramme 33,0 24,4 14,3 
Finansielle nøgletal (%) 
Udnyttelsesgrad af låneramme 36 27 16 
Negativ udsvingsrate 670 840 1.532 
Overskudsgrad 5 2 12 
Bevillingsandel 84 83 85 
Personaleoplysninger 

Antal årsværk 218 213 193 
Årsværkspris (1.000 kr.) 437 453 457 
Lønomkostningsandel (%) 51 50 43 
Lønsumsloft (mio. kr.) 77,7 76,4 75,7 
Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.) 77,1 78,3 69,7 

Noter: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 

2.2.3 Overført overskud 

Tabel 2.4. Overført overskud ultimo 2017.

Mio. kr. År Reserveret 
bevilling 

Overført 
overskud 

Beholdning primo 2017 - - 30,0 
Overførsel af reserveret bevilling 2017 - - 
Årets øvrige bevægelser 2017 - 24,8 
Beholdning ultimo 2017 - - 54,8 
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2.3 Kerneopgaver og ressourcer 

Rigsarkivet havde i 2017 omkostninger for 179,6 mio. kr. (se tabel 2.5), hvoraf den største andel 
knyttede sig til generel ledelse og hjælpefunktioner. Under hjælpefunktioner stammer hoveddelen af 
omkostningerne fra drift, vedligeholdelse og sikring af Rigsarkivets store bygningsmasse. 

Tabel 2.5. Sammenfatning af økonomi for Rigsarkivets opgaver (mio. kr.) 

Hovedopgaver Indtægts
ført 

bevilling 

Øvrige 
indtægter 

Omkost
ninger 

Årets 
resultat 

Generel ledelse og hjælpefunktioner 122,8 0,2 102,6 20,4 
- Generel ledelse 18,6 - 14,9 3,0 
- Økonomi, HR og strategi 12,1 - 10,8 2,1 
- IT 24,7 - 20,6 4,1 
- Bygninger og intern service 66,4 0,2 55,6 11,0 

Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse 
af fysiske og digitale samlinger 

29,6 10,4 38,5 1,5 

Vejledning og formidling 17,3 17,9 32,4 2,8 
Forskning 3,9 2,2 6,1 0,0 
I alt 173,6 30,8 179,6 24,8 

Noter: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på hovedopgaver på baggrund af årets nettodriftsudgifter. 
Omkostninger omfatter ordinære såvel som alle andre omkostninger. 
Omkostningernes faktiske fordeling på hovedopgaver afviger fra den forventede fordeling i finanslovens 
tabel 6, idet sidstnævnte budgetteres ud fra en forudsætning om et 0-resultat på alle underkonti. 

2.4 Målrapportering 

2.4.1 Oversigt over årets resultatopfyldelse 

Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt syv mål (se tabel 2.6). Heraf blev fire 
mål helt opfyldt i 2017, et mål blev delvis opfyldt, mens de sidste to mål afrapporteringsmæssigt kun er 
relevante for 2018. I kraft heraf er det Rigsarkivets samlede opfattelse, at 2017 blev et år, hvor institu
tionen opnåede gode og betydningsfulde resultater på alle områder og indfriede de fleste mål. 

Tabel 2.6 Mål og opgaver i Rigsarkivets rammeaftale 

Opgave Mål Resultat 
 i 2017 

Tværgående opgave: 
Analyse og vurdering af Rigsarkivets 
opgavevaretagelse som nationalarkiv 

1. Rigsarkivet fremtidssikrer grundlaget 
for sin digitale opgavevaretagelse. 

Opfyldt 

2. Rigsarkivet afdækker finansieringsmu-
ligheder for sin fremtidige virksomhed. 

- 

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

1. Rigsarkivet sikrer helhedsorienteret 
dokumentation af det danske samfund. 

Opfyldt 

2. Rigsarkivet bidrager til effektivisering 
af den offentlige forvaltning. 

Opfyldt 

Opgave 2: 
Anvendelse af samlingerne 

1. Anvendelse af Rigsarkivets samlinger 
bliver mulig og attraktiv for flere. 

Delvis opfyldt 

2. Rigsarkivets åbner samlingerne for 
flere via strategiske samarbejder. 

- 

Opgave 3: 
Bidrag til forskning og samfundsdebat 

1. Rigsarkivets forskningsaktiviteter 
bidrager til at bringe samlingerne i spil. 

Opfyldt 
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2.4.2 Uddybende analyser og vurderinger 

Tværgående opgave: 
Analyse og vurdering af Rigsarkivets opgavevaretagelse som nationalarkiv 

Mål 1: Rigsarkivet fremtidssikrer grundlaget for sin digitale opgavevaretagelse 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 2 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2017 (se tabel 2.7). 

Tabel 2.7 Tværgående opgave, mål nr. 1 
Indikator Status 

Handlingsplan for afvikling af teknologisk gæld udarbejdes med inddragelse af 
ekstern ekspertise. 

Opfyldt 

Overordnet digitaliseringsstrategi for perioden 2019-2022 udarbejdes med inddra
gelse af ekstern ekspertbistand. 

Opfyldt 

Handlingsplanen for afvikling af teknologisk gæld samt digitaliseringsstrategien skal tilsammen danne 
grundlaget for, at Rigsarkivet også fremadrettet kan løse sine opgaver på det digitale område. Disse 
opgaver indebærer, at Rigsarkivet som alle andre myndigheder skal fortsætte digitaliseringen af sin 
virksomhed, men også at Rigsarkivet skal kunne bevare, udbygge og stille den digitale dokumentation 
af det danske samfund til rådighed igen. 

Handlingsplan for afvikling af teknologisk gæld er blevet udarbejdet med bidrag fra konsulentfirmaet 
Miracle A/S. Den giver et overblik over den teknologiske tilstand, som Rigsarkivets portefølje af egen
udviklede IT-systemer er i, og over hvilke initiativer der er nødvendige for at sikre, at de også fremover 
vil være funktionsdygtige. Ved årsskiftet 2017-2018 var 2 af initiativerne afsluttet, og yderligere 3 af de 
7 projekter i planen var påbegyndt. Det er således Rigsarkivets vurdering, at der er styr på den tekno
logisk gæld i den del af porteføljen af egenudviklede systemer, som ikke skal udskiftes i medfør af 
digitaliseringsstrategien. 

Arbejdet med digitaliseringsstrategien er i proces og forventes afsluttet primo marts 2018. I 2017 er 
der som planlagt med bistand fra konsulentfirmaet KPMG P/S gennemført en omverdensanalyse, der 
dels har omfattet en interessentanalyse og dels en analyse af teknologiske udfordringer og mulighe
der. I den forbindelse er der blevet gennemført en undersøgelse af, hvordan en række sammenligneli
ge institutioner i ind- og udland, herunder en række europæiske nationalarkiver, løser tilsvarende 
opgaver. Hertil kommer at KPMG P/S på vegne af Rigsarkivet har gennemført en indledende analyse 
af omfanget og arten af forskningsdata ved de danske universiteter. Endelig er der blevet gennemført 
en række interne analyser. Analyserne viser tilsammen, at Rigsarkivet står over for en række udfor
dringer, der relaterer sig til den teknologiske udvikling og til voksende datamængder, men også at den 
teknologiske udvikling giver Rigsarkivet en række nye muligheder for at skabe værdi for det danske 
samfund. Udfordringer og muligheder danner grundlag for den endelige digitaliseringsstrategi, som vil 
foreligge i marts 2018. 

Herudover bør det nævnes, at Rigsarkivet i perioden 2014-17 har været en af de drivende kræfter i 
det europæiske forskningsprojekt E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation), 
som forventes at ville danne grundlag for yderligere europæisk standardisering på det digitale beva
ringsområde. 

Endelig bør det nævnes, at Rigsarkivet i 2017 har oprettet stillinger som enterprisearkitekt og som 
projekt- og porteføljemanager og på den måde tilført organisationen kompetencer, der må forventes at 
kunne bidrage til at fremtidssikre grundlaget for Rigsarkivet digitale opgavevaretagelse. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at fremtidssikre sin digitale opgavevaretagelse er 
opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen. 
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Mål 2: Rigsarkivet afdækker finansieringsmuligheder for sin fremtidige virksomhed 

Der er i rammeaftalens bilag ikke opstillet nogen indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af 
opfyldelsen af dette mål i 2017. Det kan dog anføres, at arbejdet med at gennemføre den budgetana
lyse, som skal være afsluttet i 2018, er påbegyndt. 

Opgave 1: Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af samlinger 

Mål 1: Rigsarkivet sikrer helhedsorienteret dokumentation af det danske samfund 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 1 indikator, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af 
dette mål i 2017 (se tabel 2.8). 

Tabel 2.8 Opgave 1, mål nr. 1 
2017 2018 

Mål Resultat Mål Resultat 

Andel af ikke-oparbejdede men bevaringsværdige 
datasæt, som var modtaget ved udgangen af 3. 
kvartal, er oparbejdet til Rigsarkivets bevaringsstan
dard. 

60 % 52 % 80 % - 

Rigsarkivet sikrer primært helhedsorienteret dokumentation af det danske samfund gennem indsam
ling af arkivalier, både på papir og i digital form fra den offentlige sektor. Som det fremgår af afrappor
teringen af forvaltningsmålene i bilag 4, er det i forhold til den offentlige sektor sket i næsten det 
planlagte omfang. Det skal dog bemærkes, at det i 2017 ikke er lykkedes at få indført en særlig an
meldelsespligt for forskningsinstitutioner, så Rigsarkivet kan danne sig et overblik over mængden af 
bevaringsværdige forskningsdata, som i dag ikke bliver arkiverede. Denne problemstilling vil blive 
adresseret i digitaliseringsstrategien. 

I 2017 har Rigsarkivet endvidere udarbejdet en indsamlingsstrategi, som dækker såvel den offentlige 
som den private sektor, og dermed påbegyndt den ændring af sin indsamlingsprofil, som er forudsat i 
rammeaftalen, og som kommer til at indebære, at samfundsfænomener, der ikke sætte sig spor i den 
offentlige forvaltnings arkiver eller andre steder, i højere grad bliver dokumenteret. Konkret er det sket 
ved iværksættelsen af et projekt, der skal indsamle dokumentation om soldater, som har været ud
sendt som led i Danmarks aktivistiske udenrigspolitik. Projektet omfatter dokumentation fra såvel den 
offentlige som den private sektor og har som et delprodukt at udarbejde nye metoder til indsamling af 
arkivalier på tværs af sektorer. 

En forudsætning for, at de digitalt skabte data og dokumenter, som Rigsarkivet modtager til dokumen
tation af det danske samfund, kan bevares og stilles til rådighed igen, er, at data og dokumenter 
oparbejdes til Rigsarkivets bevaringsstandard. Indsatsen i denne rammeaftaleperiode  drejer sig 
primært om data fra private, hvor Rigsarkivet har påtaget sig at oparbejde data til bevaringsstandard 
samt om data fra forskningsprojekter m.v. Data fra forskningsprojekter har indtil nu udgjort langt den 
største del (ca. 89 %) af de datasæt, som er modtaget, men som ikke er oparbejdet til bevaringsstan
darden. 

Data fra private oparbejdes til arkiveringsversion efter reglerne i bekendtgørelse 1007 om arkiverings
versioner, mens data fra forskningsprojekter så vidt muligt kvalitetssikres ved, at data konverteres til 
SPSS samt en tekstversion i systemuafhængigt format. En række data fra forskningsprojekter består 
dog af såkaldt kvalitative data, som skal konverteres til arkiveringsversion iht. bekendtgørelse 1007 
om arkiveringsversioner. I visse tilfælde (19 sager) er det konstateret, at data aldrig er blevet afleveret. 
Disse sager udgør 4,2 % af den samlede mængde af datasæt, som ikke er oparbejdet til Rigsarkivets 
bevaringsstandard. Den samlede målopfyldelse for hele rammeaftaleperioden kan derfor maksimalt 
blive 95,8 %. Det vurderes dog sandsynligt, at der også i 2018 vil blive identificeret data, som mangler, 
eller er så mangelfulde, at de ikke kan oparbejdes. Ved gennemgang af ubehandlede data fra forsk-
ningsprojekter blev det endvidere konstateret, at der i mange tilfælde er en mangelfuld dokumentation, 
så data ikke umiddelbart har kunnet gennemgå nuværende modtagelsesprocedure, herunder konver
tering til SPSS. Det opnåede resultat på 52 % oparbejdede data skal derfor ses på baggrund af, at ca. 
75 % af de modtagne data faktisk er gennemgået i 2017, men endelig afklaring af, hvordan data med 
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mangelfuld dokumentation skal håndteres, udestår. Der er således en række sager, der er påbegyndt, 
men ikke har kunnet afsluttes i 2017. At målet på de 60 % ikke fuldt blev opfyldt i 2017 skyldes dels, at 
udfordringerne med datakvaliteten har været større end forventet, dels at den relevante datamanager
stilling har været vakant i 2½ måned i årets løb. Det vurderes dog samlet set sandsynligt, at rammeaf
talemålet på oparbejdning af 80 % af de modtagne, ikke-oparbejdede data kan nås i 2018.   

Det skal nævnes, at efterspørgslen på især data fra forskningsprojekter er stigende, og at oparbejd
ningsindsatsen derfor vil gavne en væsentlig brugergruppe, idet de pågældende data kan stilles til 
rådighed i dokumenteret, kvalitetssikret stand og i formater, som brugeren kan anvende. 

Det skal endvidere nævnes, at Rigsarkivet i stigende grad identificerer bevaringsværdige data, som 
ikke kan arkiveres efter den nuværende bevaringsstandard. Også denne problemstilling vil blive 
adresseret i digitaliseringsstrategien.   

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at sikre en helhedsorienteret dokumentation af det 
danske samfund er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen. Der er dog også 
identificeret en række udfordringer, som skal adresseres i digitaliseringsstrategien. 

Mål 2: Rigsarkivet bidrager til effektivisering af den offentlige forvaltning  

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 3 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2017 (se tabel 2.9). 

Tabel 2.9 Opgave 1, mål nr. 2 
2017 2018 

Mål Resultat Mål Resultat 

Antal bevarings- og kassationsbestemmelser, som 
er ajourført ved årets udgang 

2 1, men 2 er 
undervejs 

4 - 

Antal deltagere i kurser og netværksmøder 570 572 580 - 
Andel af digitale afleveringssager, hvor Rigsarkivet 
giver svar senest tre måneder efter modtagelsen 

85 % 89 % 85 % - 

Rigsarkivet bidrager primært til effektiviseringen af den offentlige sektor ved at løfte opgaven med at 
langtidsbevare den bevaringsværdige del af den dokumentation, som den statslige sektor skaber af 
sin virksomhed, så den kan stilles til rådighed igen, både for forvaltningen selv og til andre formål. 
Derudover har Rigsarkivet særligt fokus på at nedbringe myndighedernes udgifter til arkivering. Det 
sker i denne rammeaftaleperiode ved udarbejdelse af opdaterede bevarings- og kassationsbestem
melser for papirarkivalier, så myndighederne kan spare udgifter til opbevaring, ved kursus og konfe
rencevirksomhed og ved nedbringelse af sagsbehandlingstiderne til test af arkiveringsversioner af 
myndighedernes IT-systemer. 

Bevarings- og kassationsbestemmelser 
Der er i indeværende år arbejdet på flere bestemmelser om bevaring- og kassation for enstypemyn
digheder. Ved årsskiftet ligger der således to udkast til bekendtgørelser for henholdsvis menighedsråd 
og provstier klar til høring i januar 2018. Skulle målet være opfyldt, skulle bekendtgørelserne være 
udstedt, men det har fra arkivets side været prioriteret at få Kirkeministeriets (KM) kommentarer til 
bekendtgørelserne forud for høringen. Det skete først den 18. december, hvor KM tilkendegav at ville 
være meget positivt indstillet over for de nye bekendtgørelser, da de vil lette menighedsrådenes 
arkivarbejde betragteligt. Substansen i bestemmelserne er, at menighedsrådene ikke skal aflevere 
arkivalier skabt efter 1980, mod at der bliver afleveret lidt flere arkivalier fra provstierne.  Det er såle
des såvel Kirkeministeriet som Rigsarkivets vurdering, at de nye bekendtgørelser vil sikre de beva
ringsværdige arkivalier på en effektiv og økonomisk måde. 

For Statsforvaltningen blev der den 25. april 2017 udstedt supplerende bestemmelse til den nugæl
dende bekendtgørelse for statsforvaltningerne. Statsforvaltningerne er samlet til en styrelse, hvorfor 
opdateringen ikke er udstedt i bekendtgørelsesform. Det betyder, at Statsforvaltningen nu har be
stemmelser, som dækker alle papirarkivalier i deres varetægt. 
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Kurser, netværksmøder m.v. 
Rigsarkivet har i 2017 holdt følgende arrangementer for offentlige myndigheder: 
1 konference (alle interesserede) 
5 kurser (1 for alle offentlige myndigheder, 4 for statslige myndigheder) 
3 netværksmøder for statslige myndigheder 
2 netværksmøder for kommunale myndigheder 
2 leverandørmøder for IT-leverandører af IT-systemer til offentlige myndigheder 

Der har ikke tidligere været tilfredshedsmålinger ved Rigsarkivets myndighedsvendte arrangementer, 
så målinger fra 2017 udgør nulpunktet for fremtidig måling. Tilfredsheden er målt via en ”smiley-skala” 
med følgende angivelser: ”meget sur – sur – ligeglad – lidt glad – meget glad”. I 93,5 % af alle evalue
ringer angives lidt glad/meget glad. Opgørelsen baserer sig på, at 42 % af alle deltagere ved arran
gementerne har udfyldt et evalueringsskema. Det er således dette tal, som det i rammeaftalen forud
sættes, stiger i 2018. Det kan blive en ganske svær opgave, da tilfredsheden allerede er meget høj. 

Sagsbehandlingstider for test af statslige myndigheders digitale afleveringer 
Rigsarkivet har i 2017 styrket indsatsen ved modtagelse af digitale afleveringer bl.a. ved midlertidigt at 
tilføre ekstra arbejdskraft til opgaven og ved at oprette en særlig funktion som datamanager med fokus 
på overholdelse af 3-månedersfristen for afleveringer fra statslige myndigheder samt overholdelse af 
en ensartet testpraksis. Endvidere er visse procedurer blevet revideret og forbedret. På den baggrund 
og på baggrund af den videreudvikling af testværktøjet ADA, som blev afsluttet i starten af 2017, er 
det lykkedes at opnå en overholdelse af fristen på 3 måneder i 89 % af tilfældene, hvilket må betrag
tes som særdeles tilfredsstillende.   

Endelig kan Rigsarkivets tilsyn med statslige myndigheders anvendelse af deres ESDH-systemer, 
som finder sted to år efter, at systemet er taget i brug, også siges at bidrage til effektivisering af myn
dighedernes opgavevaretagelse på arkivområdet, idet eventuelle problemer bliver identificerede, 
inden der skal ske aflevering. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at bidrage til effektiviseringen af den offentlige 
forvaltning er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen. 

Opgave 2: Anvendelse af samlingerne 

Mål 1: Anvendelse af Rigsarkivets samlinger bliver mulig og attraktiv for flere 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 4 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse 
af dette mål i 2017 (se tabel 2.10). Målet er at fremme anvendelsen af samlingerne for de mange 
brugergrupper, der drager nytte af at bruge materialet. Dette sker dels ved at gøre stadigt mere mate
riale tilgængeligt digitalt, ved at gøre det mere søgbart og umiddelbart anvendeligt og ved at formidle 
materialet i kurateret form, f.eks. til undervisningsbrug. 

Tabel 2.10 Opgave 2, mål nr. 1 
2017 2018 

Mål Resultat Mål Resultat 

Antal nye billedfiler 10 mio. 10.017.850 7 mio. - 
Antal scanninger udført af frivillige 300.000 308.277 450.000 - 
Antal indtastede poster i indtastningsprojekter 1,1 mio. 980.361 1,1 mio. - 
Antal brugere af interaktive undervisningstilbud 50.000 87.260 100.000 - 

Digitale billedfiler til rådighed for publikum 
Det lykkedes lige præcis at gøre lidt mere end 10 mio. billedfiler tilgængelige på Arkivalier Online. 
Dette svarer til ca. 15. mio. dokumentsider. Tallet dækker over scanninger fra original og fra mikrofilm. 
Den største portion filer stammer fra digitaliseringen af de vestindiske arkiver, idet dette udgør ca. 50 
% af det samlede antal filer, der blev stillet til rådighed i 2017. 

Ca. 40 % af filerne kommer fra digitalisering af mikrofilm og omfatter bl.a. arkivalier fra retsbetjentarki
ver, sønderjysk tinglysningsmateriale, 1803-folketællingen for Slesvig og Holsten. Store dele af Aal
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borghus amtsarkiv har i mange år været undtaget fra udlån, idet materialet er i meget dårlig beva
ringsstand. Materialet er blevet digitaliseret og kan derfor nu benyttes på Arkivalier Online. 

Rigsarkivet har i 2017 overtaget Kvindehistorisk Samling fra Statsbiblioteket i Århus. Det omfatter 
også en smule digitaliseret materiale. Disse filer blev publiceret på Arkivalier Online i december 2017. 

Oprettelse af frivilligcentre (historiske værksteder) til aktiv crowdsourcing 
Frivilligindsatsen har haft et stort forretningsfokus i 2017. De nyoprettede frivilligcentre har været 
ramme om et stort antal arrangementer (f.eks. tastecaféer, frivilligvejledning, understøttelse, foredrag 
af frivilligdigitalisering) på Rigsarkivets fire adresser. Blandt disse bør særligt nævnes frivilligdagen 
den 27. oktober, som var den største. Her fejrede Rigsarkivet de frivilliges indsats ved at samle frivilli
ge fra hele landet i Rigsarkivets lokaler på Slotsholmen i København til en temadag om anvendelses
mulighederne af samlingerne. Den 18. november blev der i Rigsarkivet Aabenraa afholdt slægtsfor
skermesse med 16 stande og mere end 400 deltagere. Og endelig bidrog frivillige til succesrig afhol
delse af Rigsarkivets bidrag til Historiske Dage 2017 samt Kulturnat i København. 

Digitalisering udført af frivillige 
Rigsarkivets brugerinddragelsesindsats fortsatte i 2017 sin positive udvikling, særligt med fokus på 
frivilliges affotografering af arkivalier. Den første fotogruppe blev etableret i 2015-16 i Odense, men i 
løbet af 2017 blev aktiviteten udbredt til alle Rigsarkivets enheder, og fotogrupperne udgør nu en 
kerneaktivitet på de nyetablerede Historieværksteder på alle fire enheder. Fotogrupperne udvælger 
selv, hvilke arkivalier de ønsker at affotografere, efterbehandler billederne, og afleverer dem til Rigsar
kivet, som gør dem tilgængelige på Arkivalier Online. Mere end 300.000 billeder taget af frivillige blev 
tilgængeliggjort i 2017, og mange flere ligger klar til upload. Det er forventningen, at den positive 
udvikling på dette område fortsætter i 2018. 

Indtastede poster i indtastningsprojekter 
Rigsarkivets indtastningsportal (https://cs.sa.dk), hvor brugere kan bidrage ved at afskrive eller indek
sere digitaliserede arkivalier, udvikles fortsat. I 2017 blev indtastningerne herfra for alvor gjort brugba
re, idet der nu kan søges i de indtastede data i Rigsarkivets nye søgesystem ”Søg i Samlingerne”. 
Selve indtastningsportalen blev også opgraderet og fik bl.a. tilføjet en ”ønskefunktion”, som gør det 
muligt for brugerne at afgive ønske om, at et bestemt dokument transskriberes. En række yderligere 
forbedringer er planlagt til implementering i 2018. 

Der har været udmærket fremdrift på de eksisterende projekter på indtastningsportalen, og flere nye 
er kommet til: Som eksempel kan nævnes indtastning af det københavnske lægdsrulleregister, for
uden et projekt i samarbejde med det Kriminalitetshistoriske Forskningsnetværk. Det store ”Dødsat
testprojekt”, der til at begynde med udelukkende omfattede fynske dødsattester, er i 2017 udvidet til at 
omfatte endnu flere geografiske områder og har vist sig at være meget populært, også til forsknings
anvendelse. Endelig er projektet ”Sønderjyske Arkivalier” blevet udbygget med flere delprojekter.  

Dansk Demografisk Database (http://www.ddd.dda.dk/) er fortsat hovedhjørnestenen i Rigsarkivets 
brugerinddragelsesarbejde, og også her har 2017 været et begivenhedsrigt år. I oktober kunne Kilde
indtastningsprojektet fejre 25 års jubilæum, og i december blev 1860-folketællingen færdigindtastet. I 
alt har 226 frivillige borgere igennem årene været involveret i indtastningen af de 1.608.652 poster. 

Aktivitetsniveauet omkring indtastning af og søgning i folketællinger og kirkebøger har været pænt, 
dog ikke helt på niveau med 2016. Årsagen til det uindfriede nøgletal skal først og fremmest søges i, 
at indtastningsportalen, trods de nævnte forbedringer, fortsat ikke fungerer optimalt, og der er derfor 
også i 2018 planlagt forbedringer af systemet ikke mindst med henblik på at optimere driftsstabiliteten 
og forberede migrering af det efterhånden aldrende DDD-system til Indtastningsportalen. Dette får 
først effekt for 2019. Derfor nedskrives målet for 2018 fra 1,5 mio. nye poster til 1,1 mio. nye poster. 

Udvikling og udvidelse af interaktive undervisningstilbud 
Rigsarkivets undervisningstilbud anvendes i stadigt stigende grad. Det samlede antal besøg på Rigs
arkivets  undervisningstilbud endte således betydeligt højere end målsat. 

Undervisningstilbuddene udvikles og udvides løbende for at opretholde deres aktualitet og sammen
hæng med undervisningsmålene i folkeskolen og gymnasieskolen. I 2017 er der først og fremmest 

https://cs.sa.dk
http://www.ddd.dda.dk/
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blevet arbejdet med to nye tilbud.  Det første af disse er et forløb, der skal styrke elevernes kompeten
cer i kildekritik. Emnet er det såkaldte “Spadeslag”, der fandt sted i Haderslev i 1940. Undervisnings
tilbuddet består af fire kildesæt, en film og en række kildekritiske redskaber i form af et arbejdsark til 
kildekritik, en vejledning i at stille spørgsmål til en kilde og formulere en problemstilling og endelig en 
evaluerende quiz. Tilbuddet blev lanceret på www.sa.dk i december 2017.  

Det andet større tiltag i 2017 har været udviklingen af web-applikationen Stamtræet, som skal give 
grundskolens yngste klasser redskaberne til at arbejde med familiehistorie og slægtsforskning, og som 
giver de ældre elever muligheden for at sætte historiske personer i relation til væsentlige begivenhe
der i Danmarkshistorien. Stamtræet lanceres i de første måneder af 2018, og der er betydelige for
ventninger til anvendelsen heraf. 

Af øvrige tiltag skal nævnes udarbejdelsen af et mindre forløb om kildekritik med udgangspunkt i kilder 
fra Første Verdenskrig, en debatøvelse om demokrati og ligestilling og tre forslag til, hvordan man kan 
arbejde multimodalt med udvalgte tidslinjer. Tidslinjen om Den danske slavehandel er desuden blevet 
tilgængelig i en dansk udgave til gymnasier og HF. 

Endelig er der gennemført markedsføring af undervisningstilbuddene med deltagelse på messer og 
læringsfestivaller og annoncering i trykte magasiner og på Facebook. 

Den store interesse for Rigsarkivets undervisningstilbud betyder, at målet af antal brugere af disse for 
2018 er opskrevet fra 55.000 til 100.000. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at gøre anvendelsen af Rigsarkivets samlinger 
mulig og attraktiv for flere, er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen. 

Mål 2: Rigsarkivet åbner samlingerne for flere via strategiske samarbejder 

Der er i rammeaftalens bilag ikke opstillet nogen indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af 
opfyldelse af dette mål i 2017. Det bør dog nævnes, at Rigsarkivet i 2017 har indgået samarbejdsafta
le med Ancestry om (re)digitalisering af danske kirkebøger fra perioden 1812-1892 og med Family 
Search om digitalisering af sjællandske borgerlige ægteskabsbøger. Ancestry er allerede i fuld gang 
med digitaliseringen i Viborg og i København og går ligeledes i løbet af 2018 i gang i Aabenraa og 
Odense. Endvidere samarbejder Rigsarkivet aktivt med Danish Family Search om indeksering af 
folketællinger. 

Videre er der i 2017 indgået tæt samarbejde med forskergrupper fra henholdsvis Aarhus Universitet, 
Syddansk Universitet og Københavns Universitet om den berigelse af Rigsarkivets samlinger, som 
frivillige bidrager med. Dette arbejde vil blive intensiveret i 2018 og vil være sammenhængende med 
indsatsen om at skabe bedre forhold for de frivilliges aktive berigelse af samlingerne. 

Opgave 3: Bidrag til forskning og samfundsdebat 

Mål 1: Rigsarkivets forskningsaktiviteter bidrager til at bringe samlingerne i spil 

Der er i rammeaftalens bilag opstillet 3 indikatorer, der kan medvirke til at belyse opfyldelsen af dette 
mål i 2017 (se tabel 2.11). 

Tabel 2.11 Opgave 3, mål nr. 1 
2017 2018 

Mål Resultat Mål Resultat 

Antal fagfællebedømte publikationer pr. forsker 1 1,3 1 - 
Antal artikler i populære historiemagasiner 25 37 25 - 
Antal foredrag og radio-tv-bidrag 125 144 125 - 

Forskningsindsatsen i 2017 
De kvantitative mål for udbredelsen af forskningsresultaterne blev alle opfyldt. Fagligt vigtigt er de 

http://www.sa.dk
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fagfællebedømte publikationer, men i forhold til den samfundsmæssige værdiskabelse er det særligt 
glædeligt, at det trods færre forskere er lykkedes at opretholde fine nøgletal for den brede indsats for 
forskningsformidling. Rigsarkivet rammer herigennem et publikum, der ellers ikke er den normale 
målgruppe for forskningsindsatsen. 

Rigsarkivets forskere har i 2017 aktivt bidraget til bl.a. udarbejdelse af undervisningstilbud, vejled
ningsindsatsen samt et detailkendskab til samlingerne, som i mange sammenhænge er afgørende for, 
at Rigsarkivet kan levere tilfredsstillende services til sine mange brugere. 

De fine nøgletal for 2017 vurderes at ligge nær toppen af det realiserbare. Dette forhold, kombineret 
med, at antallet af forskere er faldende pga. økonomiske tilpasninger, betyder, at nøgletal ikke juste
res for 2018. 

Forskningsstrategi frem mod 2025 samt forskningsplan 2017-2020 
I foråret 2017 fremsendte Rigsarkivet til Kulturministeriets Forskningsudvalg dels sin nye forsknings
strategi og dels en detaljeret forskningsplan for perioden 2017-2020. Startegiens formål er, at Rigsar
kivets forskningsindsats skal understøtte Rigsarkivets overordnede strategi frem mod 2025 ved at 
bringe flere arkivalier i spil samt fastholde og udvikle Rigsarkivets position i den danske historiske 
forskerverden. 

Dette overordnede mål søges opnået via forskningsmiljø, der på én gang er forankret i institutionen og 
synligt i omverdenen og har strategisk fokus på følgende punkter: 
• Videreførelse af kriminalitetshistorie som et fagligt satsningsområde 
• Øget internationalisering af Rigsarkivets forskning 
• Udvikling af nye satsninger: Familie- og slægtshistorie, Danmarks internationale forbindelse og 

digitalt skabte arkivalier 

Forskningsplanen angiver herefter, hvordan strategiens mål søges nået inden for en planlægningspe
riode på fire år. 

Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet om at bringe Rigsarkivets samlinger i spil via institutio
nens forskningsresultater er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen. 

2.5 Forventninger til 2018 

Analysearbejder 
Rigsarkivet forventer i 2018 at færdiggøre de analysearbejder, der er blevet påbegyndt i 2017. Det 
drejer sig dels om en digitaliseringsstrategi og dels om en budgetanalyse, som tilsammen forventes at 
kunne danne grundlag for de forhandlinger om ny rammeaftale, som skal gennemføres i løbet af året. 
Digitaliseringsstrategien forventes med udgangspunkt i Rigsarkivets ”Strategi 2025” og den gennem
førte omverdensanalyse at beskrive de områder, som Rigsarkivet som digital virksomhed skal fokuse
re på i de kommende år for fremadrettet at kunne varetage sin virksomhed, herunder være på kon
stant omgangshøjde med et digitalt samfund, der udvikler sig hurtigere og hurtigere. For hvert fokus
område vil der blive beskrevet en række initiativer og deres udmøntning i projekter og aktiviteter. På 
baggrund af budgetanalysen vil der desuden blive redegjort for finansieringsaspekterne. 

Helhedsorienteret samfundsdokumentation 
Det er et strategisk mål for Rigsarkivet at sikre bevaring af den bedst mulige dokumentation af det 
danske samfund, så den kan findes og genanvendes. Det sker dels ved at indsamle dokumentation af 
alle statslige myndigheders virksomhed og dokumentation fra de regioner og kommuner, som har 
valgt at aflevere til Rigsarkivet, og dels ved indsamling af dokumentation fra den private sektor efter 
retningslinjerne i den ovenfor nævnte nye indsamlingsstrategi. Derudover vil Rigsarkivet i 2018 arbej
de videre med at sikre et overblik over de forskningsdata, der skabes ved danske universiteter og 
forskningsinstitutioner. Endelig vil Rigsarkivet færdiggøre og udstede reviderede bevarings- og kassa
tionsbestemmelser for kommuner og regioner, så bestemmelserne fortsat afspejler kommuner og 
regioners virksomhed. 
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Bevaring af den bedst mulige dokumentation af det danske samfund forudsætter ikke alene aflevering 
til arkiv, men også digital bevaring efter de standarder, som Rigsarkivet anviser. Rigsarkivet vil i 2018 
fortsætte arbejdet med at minimere puklen af ikke oparbejdede data.  

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 
2018 først og fremmest ved fortsat fokus på begrænsning af myndighedernes omkostninger til arkive
ring af papirarkivalier. I 2018 viderefører 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 nuværende 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 admini
strativ brug. I 2018 skal det overvejes, om den kommende udflytningsbølge giver anledning til ændring 
i den nuværende aktivitetsplan for 2019 og frem. 

Rigsarkivet samarbejder med Moderniseringsstyrelsen om etablering af en service, hvorved Rigsarki
vet kan stille de af Moderniseringsstyrelsen afleverede arkiveringsversioner af digitalt skabte data og 
dokumenter til rådighed for styrelsen via Sofia over en sikker forbindelse. Hvis dette pilotprojekt viser 
gode resultater, og der kan skaffes retlig hjemmel til servicen, vil der være et stort potentiale i at rulle 
denne service ud til hele det statslige område. 

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. En række af arrangementerne afholdes i 2018 i 
Jylland for at sikre, at udflyttede myndigheder har nem adgang til at deltage. 

Endelig kan det nævnes, at Rigsarkivet i 2018 forventer at udstede en revideret bekendtgørelse om 
vederlag for opbevaring af kommunale og regionale data, som i væsentlig grad vil begrænse kommu
ner og regioners udgifter på området. 

Arkiverne i spil til flere – og med større effekt 
I 2017 blev frivilligdigitaliseringen udbredt til Rigsarkivets fire lokationer med fotogrupper på de nyetab
lerede Historieværksteder. Historieværkstederne skal i 2018 udbygges til at kunne imødekomme 
brugernes stigende interesse for at bidrage: I 2018 forventes frivilligscanningen således at tilføre mere 
end 450.000 nye billedfiler til Arkivalier Online. Vigtigt i denne sammenhæng er at fortsætte arbejdet 
med at forløse de forskningsmæssige potentialer i de frivilliges berigelse af samlingerne. Dette sker i 
tæt samarbejde med strategiske partnere på universiteterne. 

Antallet af indtastede poster på Rigsarkivets indtastningsportal og på Dansk Demografisk Database 
forventes at stige, når det planlagte ”oprydningsprojekt” på indtastningsportalen er gennemført, og en 
række fejl og uhensigtsmæssigheder er rettet til. Det vil formentlig først få reel effekt i 2019, men det 
er forhåbningen, at det også kan influere positivt på udviklingen i andet halvår af 2018. 

Rigsarkivets undervisningstilbud favner hele undervisningssektoren, og tilbuddene understøtter i 
stadig stigende grad det strategiske mål om at bringe arkiverne i spil til flere. Det ønsker vi fortsat at 
gøre i 2018 ved, om fornøden finansiering kan skaffes, at etablere et digitalt læringsunivers, som på 
sigt skal samle alle Rigsarkivets undervisningstilbud rettet mod grundskole, gymnasium og universitet 
m.v. Dermed skabes et markant kvalitetsløft i forhold til den eksisterende formidling af undervisnings
tilbuddene. Endvidere laves en målrettet indsats over for gymnasierne og universiteterne ved at udvi
de og udvikle kildekataloget, kildepakkerne og tidslinjekonceptet. 

I forhold til vejledningsindsatsen vil arbejdet med opbygningen af en ”spørgsmål-svar”-database 
baseret på spørgsmål til Spørg Rigsarkivet have høj prioritet. Det samme vil udarbejdelsen af endnu 
flere skriftlige vejledninger til placering på www.sa.dk.På læsesalene vil der fortsat blive arbejdet på at 
understøtte brugernes ønske om at affotografere arkivalier. Der vil i løbet af året blive opsat fotoegne
de lyskilder til brug på ca. 20 % af læsesalspladserne, der derefter vil være fuldt udstyrede, så bruger
ne med egne kameraer kan optage billeder i meget høj kvalitet. Det påtænkes yderligere i 2018 at 
give brugerne mulighed for at uploade affotograferingerne direkte til Arkivalier Online, og for at ek

http://www.sa.dk
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sempelvis universitetsforskere kan etablere egne indtastningsprojekter i cs.sa.dk. 

Digitaliseringsindsatsen 
I 2018 er det en klar forventning, at Rigsarkivets digitaliseringsområde tager yderligere skridt på vejen 
mod at blive en mere professionel og effektivt drevet digitaliseringsorganisation. Afgørende herfor er 
realisering af målsætningerne i den kommende digitaliseringsstrategi. Målet er, på kort og især på 
længere sigt, en digitaliseringsorganisation, der i højere grad understøtter Rigsarkivets udadrettede 
strategiske mål samt relevante dele af Rigsarkivets egne arbejdsgange. 

Øget anvendelse af samlingen af digitalt skabte arkivalier 
I forhold til den del af samlingen af digitalt skabte arkivalier der udgøres af forskningsdata, er Rigsarki
vet langt fremme. Det skønnes, at op i mod 75 %  af forskningsdatasættene i samlingen er anvendt én 
gang eller flere. Den øvrige samling, der primært består af digitalt skabte myndighedsdata (ESDH
systemer, fagsystemer og registre), rummer stort potentiale for anvendelse, der i dag er meget be
grænset udnyttet. Det er for Rigsarkivet af høj prioritet  at fremme anvendelsen af denne del af sam
lingen inden for offentlig administration, forskning og uddannelse samt af borgere og virksomheder.  

Datasikkerhed i forhold til anvendelse af samlingen af digitalt skabte arkivalier er her helt centralt. Med 
rammeaftalemålet ’Sikker adgang’ i 2018 vil Rigsarkivet sikre, at al dataanvendelse opfylder gældende 
krav til datasikkerhed. Øget Open Access til data vil Rigsarkivet også i 2018 bidrage til bl.a. ved bidrag 
til projektet Open Government 

Flytning fra Slotsholmen 
Efter mere end 400 år på Slotsholmen og næsten 300 år i Gehejmearkivbygningen  er Rigsarkivet i 
2017 gået i gang med at planlægge en fraflytning.  

Det er besluttet at etablere en fælles læsesal for  både Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek i Den Sorte 
Diamant, og  der er udarbejdet en konkret plan for, hvordan en sådan læsesal skal indrettes. I løbet af 
2018 vil projektet med indretningen gå i gang, og det er planen, at den fælles læsesal kan åbnes i 
2019. Udflytningen fra Slotsholmen betyder endvidere , at Rigsarkivet skal flytte knap 20 hyldekilome
ter arkivalier til sine magasiner på Kalvebod Brygge. Dette arbejde gik allerede i gang i 2017, og det er 
forventningen, at arkivflytningen afsluttes i løbet af foråret 2018. Endelig arbejdes der på, at de af 
Rigsarkivets medarbejdere, der i dag har arbejdsplads på Slotsholmen, kan placeres i sammenhæng 
med magasinerne på Kalvebod Brygge. Dette indebærer i første omgang, at der forhandles lejevilkår 
med ejeren af bygningen på Kalvebod Brygge, samt en proces hvor Rigsarkivet i samarbejde med 
arkitekter og medarbejdere får skabt en konkret plan for indretning og indplacering af Rigsarkivets 
medarbejdere i et udvidet lejemål på Kalvebod Brygge. Rigsarkivet regner med, at en endelig indflyt
ning vil finde sted i 2019. 

Implementering af Databeskyttelsesforordning 
2018 vil fordre en betydelig indsats fra Rigsarkivets side med henblik på, at vi ultimo maj 2018 lever 
op til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.  

Hvad angår de data, som Rigsarkivet indsamler fra andre, herunder offentlige myndigheder mm., har 
Rigsarkivet allerede i 2017 fået lavet en nøje risikovurdering af dataflows, processer og systemer. 
Herudover arbejder Rigsarkivet sammen med Kulturministeriets departement intensivt med, om de 
nye regler eventuelt skal medføre en revision af arkivloven. Dette arbejde pågår stadig og forventes 
afsluttet i 2018.  

Hvad angår de administrative persondata, som Rigsarkivet håndterer på linje med alle andre virksom
heder, herunder f.eks. løndata eller andre administrative data, er Rigsarkivet i fuld gang med at få 
lavet en kortlægning af de relevante dataflows og databevaringsenheder. Disse dataflows skal bl.a. 
dokumenteres og risikovurderes på linje med de faglige data. Det er et stort arbejde og vil involvere 
flere af Rigsarkivets organisatoriske enheder. Arbejdet ventes afsluttet inden maj 2018. 

Indførelse af ITIL-organisering 
Som allerede nævnt er transitionen af Rigsarkivets IT-drift ved indgangen til 2018 gennemført. I for
hold til det fremadrettede er det især arbejdet med den interne organisering af Rigsarkivets organise
ring omkring IT-arbejdet, der vil være i fokus.  

http://cs.sa.dk
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Rigsarkivet har besluttet at fortsætte professionaliseringen af Rigsarkivet som IT-virksomhed og 
samarbejdsplatformen med Statens IT ved at indføre en række tværgående processer med udgangs
punkt i principperne i  ITIL-standarden. Primo 2018 arbejder Rigsarkivet med  en række nye organisa
toriske standardroller i henhold til ITIL-standarderne, hvor alle Rigsarkivets systemer bliver hægtet op 
på en systemejer, og hvor de vigtigste processer på området er hægtet op på en incident manager, 
som har ansvaret for, at processer omkring hændelser kører optimalt, og en change manager, som 
har ansvaret for, at ændringer på IT-området sanktioneres fra centralt hold og derved sikrer konsi
stens i Rigsarkivets samlede systemlandskab i den løbende IT-udviklingsindsats. 

Økonomiske og faglige rammer 
Lige som i de foregående år rammes Rigsarkivet af en besparelse på 2 % i 2018. Sammenlignet med 
de tidligere år, hvor direktionen har effektueret afskedigelsesrunder allerede i januar for at imødegå 
besparelser i det efterfølgende år, har direktionen i 2018 besluttet at vente med at effektuere en 
eventuel afskedigelsesrunde til senere på året for at imødekomme den ventede bevillingstilpasning i 
2019. Dette skyldes de igangværende projekter med at udarbejde en digitaliseringsstrategi, der skal 
pege på Rigsarkivets faglige prioriteringer over de næste mange år, samt en budgetanalyse, der 
peger på mulige effektiviserings- eller omprioriteringsmuligheder. Når disse dokumenter er færdiggjort 
i løbet af foråret 2018, vil konklusionerne herfra danne indgang i grundlaget for en eventuel afskedi
gelsesrunde i 2018. 

Endvidere vil en vigtig strategisk ledetråd for Rigsarkivets virke i de kommende år blive den rammeaf
tale, der skal forhandles i 2018. Rigsarkivet sigter efter en fireårig rammeaftale for perioden 2019
2022. I drøftelserne herom vil ovennævnte to dokumenter indgå som oplæg sammen med institutions
strategien ”Vores fælles hukommelse – Rigsarkivet  2025”. 
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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. 

Særligt om modtagne tilskudsmidler kan anføres følgende: Alle midler (og forbrug heraf) registreres på 
underkonto 95-97, hvor hvert enkelt tilskud tildeles en unik projektkode. Eventuelle restmidler tilbage
betales til tilskudsgiver, mens eventuelle merforbrug dækkes af Rigsarkivets almindelige virksomhed. 
Tilskudsprojekterne afføder sædvanligvis ikke efterfølgende driftsindtægter. 

Årsrapporten for 2017 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper. Regnskabsaf
læggelsen i dette afsnit bygger på tal fra bevillingsafregningen for 2017 (tabel 3.2 og 3.4) og uddata 
fra Statens Koncernsystem (øvrige tabeller). 

3.2 Resultatopgørelse 

Tabel 3.1. Resultatopgørelse for 21.32.01. Rigsarkivet 

Mio.kr. Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Budget 
2018 

A. Årets bevilling -159,7 -173,6 -162,8 
B. Reserveret af årets bevilling - - - 
C. Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger - - - 
D. Indtægtsført bevilling i alt (=A+B+C) -159,7 -173,6 -162,8 

E. Salg af varer og tjenesteydelser -20,3 -18,4 -20,6 
F. Tilskud til egen drift -11,5 -12,2 -5,4 
G. Gebyrer - - - 
H. Ordinære driftsindtægter i alt (=D+E+F+G) -191,5 -204,2 -188,8 

I. Husleje 31,4 28,0 29,3 
J. Forbrugsomkostninger i alt (=I) 31,4 28,0 29,3 

K. Lønomkostninger 88,6 80,5 82,1 
L. Pensioner 13,3 12,2 12,4 
M. Lønrefusioner -4,9 -4,7 -4,8 
N. Andre personale omkostninger -0,6 0,0 -0,5 
O. Personaleomkostninger i alt (=K+L+M+N) 96,4 88,0 89,2 

P Af- og nedskrivninger 10,0 9,1 9,1 
Q Andre ordinære driftsomkostninger 49,4 53,5 50,8 
R. Ordinære driftsomkostninger i alt (=J+O+P+Q) 186,9 178,5 178,5 

S. Resultat af ordinær drift (=H-R) -4,6 -25,7 -10,3 

T. Andre driftsindtægter -0,2 -0,2 -0,2 
U. Andre driftsudgifter 0,1 0,0 0,1 
V. Resultat før finansielle poster (=S+T+U) -4,7 -25,8 -10,4 

X. Finansielle indtægter - 0,0 - 
Y. Finansielle udgifter 1,4 1,0 0,5 
Z. Resultat før ekstraordinære poster (=V+X+Y) -3,3 -24,8 -9,9 

Æ. Ekstraordinære indtægter - - - 
Ø. Ekstraordinære udgifter - - - 
Å. Årets resultat (=Z+Æ+Ø) -3,3 -24,8 -9,9 

Note: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. 
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Ved en sammenligning med resultatet for 2016 bemærkes et fald i lønomkostningerne på 8,4 mio. kr. 
(punkt O). Faldet skyldes primært, at 14 medarbejdere overgik til Statens IT i forbindelse med overflyt
ningen af Rigsarkivets IT-drift, samt at 6 medarbejdere måtte afskediges som følge af det generelle 
omprioriteringsbidrag. Samtidig er andre ordinære driftsomkostninger steget (punkt Q), eftersom 
betalingen til Statens IT bogføres her. 

Det samlede driftsoverskud på 24,8 mio. kr. i 2017 (punkt Å) skyldes hovedsagelig et mindreforbrug 
på den særlige underkonto, der bruges til at finansiere flytningen af Rigsarkivets aktiviteter på Slots
holmen i København (23,9 mio. kr.). Derudover var der mindre afvigelser på den ordinære virksomhed 
(1,5 mio. kr.) og indtægtsdækkede virksomhed (-0,6 mio. kr.). 

Budgettet for 2018 er præget af, at der er afsat en bevilling på 15,7 mio. kr. til førnævnte underkonto til 
flytning. Projektet er imidlertid blevet forsinket i forhold til, hvad der var forudset, da afløbet for bevillin
gen blev fastlagt i 2014. Ved udarbejdelsen af 2018-grundbudgettet i november 2017, blev der 
skønsmæssigt indregnet et forbrug på 5,8 mio. kr. på kontoen., dvs. et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. 
Dette er årsagen til, at Rigsarkivet også budgetterer med et samlet overskud på 9,9 mio. kr. i 2018. 

3.2.1 Resultatdisponering 

Tabel 3.2. Resultatdisponering for 21.32.01 Rigsarkivet 

Mio. kr. 
Disponeret til bortfald - 
Disponeret til udbytte til statskassen - 
Disponeret til overført overskud 24,8 
I alt 24,8 

3.3 Balance 

Rigsarkivets balance for 2017 fremgår af tabel 3.3 på næste side. 

Størrelsen af materielle anlægsaktiver (punkt F) er især påvirket af store årlige afskrivninger, som 
foretages på arkivreoler og på indretningen af det nye fjernmagasin i København. Dertil kommer, at 
Rigsarkivet overdrog hovedparten af sit IT-udstyr til Statens IT i forbindelse med overflytningen af IT
driften. Samlet har dette været stærkt medvirkende til, at de materielle anlægsaktivers værdi faldt med 
10,1 mio. kr. i løbet af 2017.  

Væksten i de likvide beholdninger (punkt M) skyldes især årets driftsoverskud på 24,8 mio. kr. Når den 
samlede vækst i likviderne alligevel kun blev 17,6 mio. kr., skyldes det, at der blev anvendt flere af de 
midler, der var forudbetalt til forsknings- og lignende projekter, samt at der blev overført midler til 
Statens IT som kompensation for feriepengeforpligtelsen til de overflyttede medarbejdere. 

På passivsiden voksede det akkumulerede overskud (punkt R) med 24,8 mio. kr. svarende til årets 
driftsoverskud. Samtidig faldt den langfristede gæld (punkt U) på grund af årets store afskrivninger på 
materielle anlægsaktiver. Endelig faldt størrelsen af skyldige feriepenge (punkt Y) og igangværende 
arbejder for fremmed regning (punkt Z) som følge af de forhold, der er nævnt under likvide beholdnin
ger (jf. ovenfor). 



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

Primo 
2017 

Ultimo 
2017 

AKTIVER

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

C. Grunde, arealer og bygninger 18,7 11,2 
D. Transportmateriel 0,6 0,4 
E. Inventar og IT-udstyr 5,2 2,7 
F. Materielle anlægsaktiver i alt 
(=C+D+E) 24,4 14,3 

G. Statsforskrivning 3,6 3,6
H. Anlægsaktiver i alt (=B+F+G) 28,0 17,9

I. Tilgodehavender 10,7 8,8 
J. FF5 Uforrentet konto 58,9 67,6 
K. FF7 Finansieringskonto 8,5 17,6 
L. Andre likvider 0,1 0,0 
M. Likvide beholdninger i alt 
(=J+K+L) 67,5 85,1 

N. Omsætningsaktiver i alt 
(=I+M) 78,2 93,9 

O. Aktiver i alt (=H+N) 106,2 111,8 

Primo 
2017 

Ultimo 
2017 

PASSIVER 
P. Startkapital 3,6 3,6 
Q. Bortfald af årets resultat - -
R. Overført overskud 30,0 54,8 
S. Egenkapital i alt (=P+Q+R) 33,6 58,4 

T. Hensættelser 1,3 1,2

U. FF4 Langfristet gæld 24,3 15,0 
V. Langfristet gæld i alt (=U) 24,3 15,0 

W. Leverandører af varer og 
tjenesteydelser 12,9 13,1 

X. Anden kortfristet gæld 6,9 3,0 
Y. Skyldige feriepenge 13,1 12,2 
Z. Igangværende arbejder for 

fremmed regning 14,0 8,7 

Æ. Kortfristet gæld i alt 
(=W+X+Y+Z) 47,0 37,0 

Ø. Gældsforpligtelser i alt 
(=U+Æ) 71,2 52,1 

Å. Passiver i alt (=S+T+Ø) 106,2 111,8 

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 2017 en egenkapital på 33,6 mio. kr. Som følge af årets driftsoverskud på 
24,8 mio. kr. voksede denne egenkapital til 58,4 mio. kr. ved årets udgang (se tabel 3.4). 

Tabel 3.4 Egenkapitalforklaring for 21.32.01. Rigsarkivet 

Mio. kr. 2016 2017 

A. Egenkapital primo 27,5 33,6 

B. Startkapital primo 3,6 3,6 
C. Ændring i startkapital - - 
D. Startkapital ultimo (=B+C)  3,6  3,6 

E. Overført overskud primo 24,0 30,0 
F. Overført fra årets resultat 3,3 24,8 
G. Overførsel af reserveret bevilling 2,8 - 
H. Overført overskud ultimo (=E+F+G) 30,0 54,8 

I. Egenkapital ultimo (=D+H) 33,6 58,4 
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Tabel 3.3 Balance for 21.32.01. Rigsarkivet (mio. kr.) 

 Primo 
2017 

Ultimo 
2017 

 Primo 
2017 

Ultimo 
2017 

AKTIVER   PASSIVER   

A. Koncessioner, patenter m.m. - - P. Startkapital 
Q. Bortfald af årets resultat 
R. Overført overskud 

3,6 
- 

30,0 

3,6 
- 

54,8 
B. Immaterielle aktiver i alt (=A) - - 

C. Grunde, arealer og bygninger 
D. Transportmateriel 
E. Inventar og IT-udstyr 

18,7 
0,6 
5,2 

11,2 
0,4 
2,7 

S. Egenkapital i alt (=P+Q+R) 33,6 58,4 

T. Hensættelser   1,3   1,2 

F. Materielle anlægsaktiver i alt 
(=C+D+E) 

 
24,4 

 
14,3 

U. FF4 Langfristet gæld 24,3 15,0 

V. Langfristet gæld i alt (=U) 24,3 15,0 

G. Statsforskrivning 3,6 3,6 W. Leverandører af varer og 
      tjenesteydelser 
X. Anden kortfristet gæld 
Y. Skyldige feriepenge 
Z. Igangværende arbejder for 
     fremmed regning 

 
12,9 

6,9 
13,1 

 
14,0 

 
13,1 

3,0 
12,2 

 
8,7 

H. Anlægsaktiver i alt (=B+F+G) 28,0 17,9 

I. Tilgodehavender 10,7 8,8 

J. FF5 Uforrentet konto 
K. FF7 Finansieringskonto 
L. Andre likvider 

58,9 
8,5 
0,1 

67,6 
17,6 

0,0 

M. Likvide beholdninger i alt 
(=J+K+L) 

 
67,5 

 
85,1 

Æ. Kortfristet gæld i alt 
(=W+X+Y+Z) 

 
47,0 

 
37,0 

N. Omsætningsaktiver i alt 
(=I+M) 

 
78,2 

 
93,9 

Ø. Gældsforpligtelser i alt 
(=U+Æ) 

 
71,2 

 
52,1 

O. Aktiver i alt (=H+N) 106,2 111,8 Å. Passiver i alt (=S+T+Ø) 106,2 111,8 

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. 
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D. Startkapital ultimo (=B+C)  3,6  3,6 
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24,0 
3,3 
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H. Overført overskud ultimo (=E+F+G) 30,0 54,8 

I. Egenkapital ultimo (=D+H) 33,6 58,4 
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3.5 Opfølgning på låneramme 

Rigsarkivet overholdt sin låneramme i hele 2017. Ved årets udgang var udnyttelsesgraden 16 % (se 
tabel 3.5). Ordningens øvrige disponeringsregler er også overholdt. 

Tabel 3.5 Udnyttelse af låneramme for 21.32.01 Rigsarkivet 

Mio. kr. 2017 

A. Sum immaterielle og materielle anlægs- 
    aktiver (ekskl. donationer) pr. 31/12-2017 

14,3 

B. Låneramme på finanslov 2017 91,1 
C. Udnyttelsesgrad i % (=A/B) 16 

3.6 Opfølgning på lønsumsloft 

Rigsarkivet havde i 2017 et mindreforbrug af lønmidler på 6,0 mio. kr. (se tabel 3.6). Mindreforbruget 
skyldes, at 14 medarbejdere overgik til Statens IT i forbindelse med overflytningen af Rigsarkivets IT
drift, samt at 6 medarbejdere måtte afskediges som følge af det generelle omprioriteringsbidrag. 

Tabel 3.6 Opfølgning på lønsumsloft for 21.32.01 Rigsarkivet 

Mio. kr. 2017 

A. Lønsumsloft på finansloven 75,3 
B. Lønsumsloft inkl. tillægsbevillingslov 75,7 
C. Lønforbrug omfattet af lønsumsloft 69,7 
D. Difference (=B-C) 6,0 

E. Akkumuleret opsparing ult. 2016 76,6 
F. Akk. opsparing ult. 2017 (=D+E) 82,5 

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 192,0 179,6 12,4 54,8 
Indtægter 18,4 30,8 -12,4 - 

Overordnet set er det regnskabsmæssige resultat for 2017 tilfredsstillende, idet det dog er præget af, 
at en række særlige forhold har gjort sig gældende: 
• Årets samlede udgifter var 12,4 mio. kr. mindre end bevilliget. Afvigelsen skyldes i al væsentlighed 

to forhold: På den ene side var der et mindreforbrug på 23,9 mio. kr. på underkontoen for flytning 
af Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen. På den anden side var der et merforbrug på 11,8 mio. 
kr. på de indtægts- og tilskudsbærende underkonti som følge af et højere aktivitetsniveau. 

• Årets indtægter var 12,4 mio. kr. større end budgetteret. Afvigelsen skyldes i al væsentlighed de 
merindtægter, som modsvarede merforbruget på ovennævnte indtægts- og tilskudsbærende un
derkonti. 
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3.8 Udgiftsbaserede hovedkonti 

Rigsarkivet administrerede i 2017 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 62,7 60,6 
Indtægter - - 

Kontoen viste et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at Københavns Kommune 
ikke opkrævede dækningsafgifter m.v. i 2017.



Bilag 1. Noter til regnskabet 
Note 1. Immaterielle anlægsaktiver 

Mio. kr. Erhvervede 
koncessioner 

m.v. 
I alt 

A. Primobeholdning 0,0 0,0 
B. Primokorrektioner - - 
C. Kostpris pr. 1/1-2017 (=A+B) 0,0 0,0 

D. Tilgang - - 
E. Afgang 0,0 0,0 
F. Kostpris pr. 31/12-2017 (=C+D-E) 0,0 0,0 

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

J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2017 (=F-I) 0,0 0,0 

K. Årets afskrivninger 0,0 0,0 
L. Årets nedskrivninger - - 
M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L) 0,0 0,0 

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 1,7 26,7 102,6 
B. Primokorrektioner - - -6,6 -6,6 
C. Kostpris pr. 1/1-2017 (=A+B) 74,2 1,7 20,1 96,0 

D. Tilgang - - - - 
E. Afgang - - - - 
F. Kostpris pr. 31/12-2017 (=C+D-E) 74,2 1,7 20,1 96,0 

G. Akkumulerede afskrivninger 63,0 1,3 17,4 81,7 
H. Akkumulerede nedskrivninger - - - - 
I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) 63,0 1,3 17,4 81,7 

J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2017 (=F-I) 11,2 0,4 2,7 14,3 

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

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

Kommentarer: 
Primokorrektionerne vedrører de aktiver, som blev overført til Statens IT i forbindelse med overflytningen af 
Rigsarkivets IT-drift. 
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Mio. kr. Erhvervede 
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G. Akkumulerede afskrivninger 
H. Akkumulerede nedskrivninger 

- 
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- 
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- 

M. Årets af- og nedskrivninger (=K+L) 0,0 0,0 
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Note 2. Materielle anlægsaktiver 

Mio. kr. Bygninger, 
arealer og 

grunde 

Trans-
port-

materiel 

Inventar 
og IT-
udstyr 

 
I alt 

A. Primobeholdning 
B. Primokorrektioner 

74,2 
- 

1,7 
- 

26,7 
-6,6 

102,6 
-6,6 

C. Kostpris pr. 1/1-2017 (=A+B) 74,2 1,7 20,1 96,0 

D. Tilgang 
E. Afgang 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

F. Kostpris pr. 31/12-2017 (=C+D-E) 74,2 1,7 20,1 96,0 

G. Akkumulerede afskrivninger 
H. Akkumulerede nedskrivninger 

63,0 
- 

1,3 
- 

17,4 
- 

81,7 
- 

I. Akkumulerede af- og nedskrivninger (=G+H) 63,0 1,3 17,4 81,7 

J. Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12-2017 (=F-I) 11,2 0,4 2,7 14,3 

K. Årets afskrivninger 
L. Årets nedskrivninger 

7,5 
- 

0,2 
- 

1,5 
- 

9,1 
- 

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

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

 
 
Kommentarer: 
Primokorrektionerne vedrører de aktiver, som blev overført til Statens IT i forbindelse med overflytningen af 
Rigsarkivets IT-drift. 
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Note 3. Opgørelse af overført overskud 

Mio. kr. 

Beholdning primo 2017 30,0 
Tilgang 24,8 
Nedskrivninger - 
Afgang - 
Beholdning ultimo 2017 54,8 

Kommentar: 
Det overførte overskud forventes anvendt bl.a. i forbindelse med flytningen af Rigsarkivets aktiviteter på Slots
holmen. 



Bilag 2. Indtægtsdækkede og 
tilskudsfinansierede aktiviteter 

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) 

Løbende priser 
1.000 kr. 

Ultimo 
2014 

Ultimo 
2015 

Ultimo 
2016 

Ultimo 
2017 

90. Indtægtsdækket 
virksomhed 

6.001 8.194 9.788 9.231 

Kommentar: 
Hovedparten af årets indtægter vedrører ordning og pakning af arkivalier for myndigheder (46 %) og udførelse af 
historiske undersøgelser for private (43 %). 

Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) 

1.000 kr. Midler 
overført 
fra 2016 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat 

Midler at 
overføre 
til 2018 

Statslige fonds- og programmidler 103 1.206 1.574 -368 -265 
EU og andre internationale givere 0 0 0 0 0 
Private fonde og øvrige givere 698 0 545 -545 153 
I alt 801 1.206 2.119 -913 -112 

Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) 

1.000 kr. Midler 
overført 
fra 2016 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat 

Midler at 
overføre 
til 2018 

Statslige fonds- og programmidler 4.202 2.896 7.721 -4.825 -623 
EU og andre internationale givere 286 720 377 343 629 
Private fonde og øvrige givere -152 1.476 1.584 -109 -261 
I alt 4.336 5.092 9.683 -4.591 -256 

Kommentar: 
De negative videreførselsbeløb ultimo året skyldes, at mange tilskudsgivere først udbetaler årets sidste rate efter 
modtagelsen af det endelige årsregnskab. 

Rigsarkivet Årsrapport 2017 

  
26 

  
Bilag 2. Indtægtsdækkede og 
tilskudsfinansierede aktiviteter 

 

Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90) 

Løbende priser 
1.000 kr. 

Ultimo 
2014 

Ultimo 
2015 

Ultimo 
2016 

Ultimo 
2017 

90. Indtægtsdækket 
virksomhed 

6.001 8.194 9.788 9.231 

 
Kommentar: 
Hovedparten af årets indtægter vedrører ordning og pakning af arkivalier for myndigheder (46 %) og udførelse af 
historiske undersøgelser for private (43 %). 
 
 

 
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (underkonto 95) 

1.000 kr. Midler 
overført 
fra 2016 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat 

Midler at 
overføre 
til 2018 

Statslige fonds- og programmidler 
EU og andre internationale givere 
Private fonde og øvrige givere 

103 
0 

698 

1.206 
0 
0 

1.574 
0 

545 

-368 
0 

-545 

-265 
0 

153 

I alt 801 1.206 2.119 -913 -112 

 
 
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter (underkonto 97) 

1.000 kr. Midler 
overført 
fra 2016 

Årets 
tilskud 

Årets 
udgifter 

Årets 
resultat 

Midler at 
overføre 
til 2018 

Statslige fonds- og programmidler 
EU og andre internationale givere 
Private fonde og øvrige givere 

4.202 
286 
-152 

2.896 
720 

1.476 

7.721 
377 

1.584 

-4.825 
343 
-109 

-623 
629 
-261 

I alt 4.336 5.092 9.683 -4.591 -256 

 
Kommentar: 
De negative videreførselsbeløb ultimo året skyldes, at mange tilskudsgivere først udbetaler årets sidste rate efter 
modtagelsen af det endelige årsregnskab. 
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Bilag 3. Hensatte forpligtelser 

Hensatte forpligtelser 

Hensættelser pr. 31/12- 2017 til: 1.000 kr. 
Åremålsansættelser 1.282 
Hensat i alt 1.282 
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Bilag 4. Afrapportering af forvaltningsopgaver 

Skema til afrapportering 2017 

Forvaltnings-opgave Nøgletal Mål Afrapportering 

2017 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4.kvt. I alt 

Tilsyn med bevaring og 
kassation af offentlige 
arkiver 

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

95 % 90 % 95 % 94 % 97 % 94 % 

Sager om aflevering af 
statslige myndigheders 
papirarkivalier i henhold til 
cirkulæreskrivelser for 
2014-2016 og 2017-2020  

Procentdel af antal afsluttede sager i 
indeværende år set i forhold til det 
antal, der fremgår af cirkulæreskri
velsen 

90 % 29 % 48 % 87 % 154 % 154 % 

Sager om aflevering af 
statslige myndigheders 
digitalt skabte data afsluttet 
senest 3 år efter, at data er 
klar til aflevering. 

Procentdel af antal afsluttede sager 
inden for tidsrammen 

85 % 43 % 51 % 64 % 69 % 69 % 

Adgang til ikke umiddelbart 
tilgængelige arkivalier 

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

98 % 99,3 % 99,5 % 99,5 % 99,4 % 99,4 % 

Kommentarer: 

Tidsfrister for bestemmelser 
Målet for 2017 vurderes at være så godt som opfyldt. Det skal bemærkes, at der er sket en forbedring 
i 4. kvartal, hvor kun en enkelt sag er overskredet. Den positive udvikling skyldes formentlig ibrugtag
ning af workflow i ESDH, som giver sagsbehandlere og ledere et bedre overblik over sagerne. 

Antal afsluttede papirsager 
Den høje målopfyldelse skyldes, at der er afsluttet en række sager, som skulle have været afsluttet i 
2016. Det er imidlertid alene antallet, der måles på, og ikke årstallet, hvilket er baggrunden for den 
høje procent. Med den aktivitetsplan, som blev påbegyndt i 2017, vil dette forhold normaliseres, da 
planen er justeret, så det i højere grad er muligt for myndighederne at overholde de frister for afleve
ring, som er sat. 
Endelig er der et par små sager, som er afsluttet før tid (skulle færdiggøres i 2018, men er allerede 
afsluttede). 

Antal IT-sager som er afsluttet efter tre år 
Det er første gang, der laves årsrapportering af denne forvaltningsopgave. Det er ikke lykkedes at 
opnå måltallet på 85 %, som var et ambitiøst mål.  Gennemgangen af sager har vist, at de sager, der 
trækker ud, er sager, hvor den afleverende myndighed af forskellige grunde har haft vanskeligheder 
ved at overholde de tidsfrister, som Rigsarkivet fastsætter. Det kan f.eks. skyldes ressortændringer, 
eller at myndigheden har skullet aflevere data fra flere systemer samtidigt. Hertil kommer, processen 
med at få Rigsarkivet godkendt til at modtage klassificerede data endnu ikke er afsluttet. 
Der er ikke optimeret på målet, så sager, der er ved at nå fristen, er blevet testet før andre. Det skyl
des, at en sådan tilgang ville kunne kollidere med 3 måneders fristen for test på andre sager. 

Adgangssager 
Andelen af adgangssager behandlet inden for tidsfristen steg  fra 98,8 % i 2016 til 99,4 % i 2017. Det 
vurderes, at det af arbejdsprocesmæssige årsager vil være meget svært at nå højere op end tallet for 
2017, som vurderes som særdeles tilfredsstillende. 
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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 2017 blev fordelt på følgende måde: 
Sammenslutningen af Lokalarkiver 746.000 kr. 
Organisationen Danske Arkiver 190.000 kr. 
Det Danske Udvandrerarkiv  178.000 kr. 
Dansk Lokalhistorisk Forening 164.000 kr. 
I alt 1.278.000 kr. 
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