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Vejledning om IT-arkivering
Vejledningen er udformet som en mere praksisnær uddybning af de dele af
arkivloven og arkivbekendtgørelsen som omhandler IT-arkivering. Den er inddelt i
tre afsnit:
• Arkivmæssige hensyn
• Arkiveringsversioners udformning
• Bevaring og kassation
Afsnittet ’Arkivmæssige hensyn’ beskriver arkivets krav til myndighedernes ITsystemer, og deres behandling af data i IT-systemer. Kort sagt hvordan man skal
forholde sig til dataene inden aflevering.
’Arkiveringsversioners udformning’ beskriver nærmere hvordan arkiveringsversioner
udformes og hvad de skal indeholde. Dette som hjælp til myndigheden i forhold til at
forstå afleveringsprocessen. De offentlige myndigheders IT-leverandører har
formentlig behov for en mere teknisk beskrivelse, og er naturligvis velkomne til at
rette henvendelse til arkivet med spørgsmål.
’Bevaring og kassation’ beskriver regler om bevaring og kassation i IT-systemer,
herunder hvad myndighederne gør med data i IT-systemet, efter der er produceret en
arkiveringsversion.

Arkivmæssige hensyn
§ 2. Offentlige institutioner skal sørge for at deres arkivalier, herunder
elektroniske arkivalier, til enhver tid behandles og opbevares forsvarligt i en af
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv godkendt arkiveringsversion
Stk. 2. Offentlige institutioner skal holde sine arkivalier adskilt fra andre
offentlige arkivalier.
§ 3. Offentlige institutioner skal ved behandling og opbevaring af arkivalier
anvende passende systemer herfor, herunder arkivskabe til fysiske dokumenter
og elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH-systemer) til
digitale dokumenter.
Stk. 2. De anvendte systemer skal indrettes på en sådan måde, at det sikres, at
personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger alene stilles til rådighed med
henblik på udtrykkeligt angivne og sagslige formål, herunder historiske,
statistiske eller videnskabelige formål.

Det er vigtigt at det offentlige bruger IT-systemer som understøtter kravene i
arkivloven, og generelt sikrer en pålidelig og effektiv forvaltning. Det indebærer først
og fremmest
• at oplysningerne i systemet skal være beskyttet mod sletning ved et uheld,
f.eks. ved at der tages jævnlig back up af systemet
• at fortrolige oplysninger skal være afskærmede fra uvedkommende, f.eks. ved
brug af passwords og indblikskoder
• at der er gode redskaber til at genfinde oplysninger i systemet. Hvis systemet
indeholder journalsager skal der for eksempel være mulighed både for at søge
på journalnumre, sagsnavne m. m.
• at forskellige myndigheders dokumenter ikke bliver blandet sammen. Hvis de
bliver sammenblandede bliver det på langt sigt meget sværere at finde de
dokumenter man søger.
• at systemet kan afleveres til Grønlands Nationalarkiv i et langtidsholdbart
format.1
§ 6. I IT-systemer med dokumenter skal hvert dokument tilknyttes en sag.
Stk. 2. Der skal om hver sag registreres oplysninger, der muliggør identifikation
og fremfinding, herunder
1) sagsnummer
2) sagstitel
3) ansvarlig på sagen
4) Journalnummer, eller registrering i overensstemmelse med anden
journaliseringspraksis jf. § 15, stk. 2
Stk. 3. De i stk. 2 beskrevne oplysninger skal være dokumenteret i systemets
tabelhistorik på en sådan måde, at historikken kan indgå i en
arkiveringsversion.

Det er vigtigt at sager påføres oplysninger så de er nemme at finde igen. Først og
fremmest skal der være et unikt sagsnummer. Hvis man bruger et ESDH-system vil
det normalt være sådan at systemet selv giver hver sag et nummer. Hvis ikke må man
selv påføre et. Nummeret kan for eksempel være det år hvor sagen er oprettet
efterfulgt af et løbenummer.2 Det allervigtigste er dog at der ikke er to sager der har
det samme nummer.
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Det langtidsholdbare format kaldes en arkiveringsversion. Mere om dette seneere.
Et løbenummer er et nummer der føler rækkefølgen sagerne oprettes i. Den første sag der oprettes
i 2016 vil således være 2016/1, næste sag vil være 2016/2 etc.
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Udover nummeret skal sagen også have en titel. Det er meget vigtig at titlen er
letforståelig og sigende i forhold til indholdet af sagen. Med sigende titler bliver det
meget nemmere senere at finde sagerne. Det kan være en god ide at fastsætte nogle
retningslinjerne for hvordan sager skal navngives, så man sikrer at alle gør det på den
samme måde. På den måde er det nemmere at finde en sag, også selvom man ikke
selv er den som har navngivet sagen. En regel for navngivning af sager kunne for
eksempel være: myndighedsnavn, systemnavn, tidspunkt for sagens opretning.
Det er vigtigt at få noteret ned hvem der er ansvarlig på sagen. Det bør som
udgangspunkt være den person der sidder og arbejder med sagen der registreres som
ansvarlig, men i nogle tilfælde kan det være nok at påføre navnet på den
underafdeling, det udvalg etc. som arbejder med sagen.
Endelig skal sagen journaliseres. For journalsager betyder det at sagen påføres et
journalnummer fra en emneopdelt journalplan3. For andre typer af sager kan det være
nok at påføre f.eks. et cpr-nr. I arkivets vejledning og arkivets forskrifter om bevaring
og kassation hos de enkelte myndigheder kan man se mere om hvilke numre der skal
anvendes hvornår. Hvis man skal journalisere en bestemt sagstype, og ikke kan finde
svar i vejledningen eller i forskrifterne på hvilke numre der skal bruges til
journalisering af den type sag skal man henvende sig til arkivet.
Mht. Stk. 3. så fastslås det her at de oplysninger der registreres om sagerne skal
kunne medtages i den langtidsholdbare kopi (arkiveringsversionen) som afleveres til
Grønlands Nationalarkiv. Det er ikke noget man som myndighed behøver spekulere
på i det daglige, men det er vigtigt når man indkøber et nyt IT-system at få afklaret
med leverandører at de sagsoplysninger der registreres i systemet kan komme med,
når det bliver tid til at aflevere en arkiveringsversion af systemet.

§ 7. Der skal om hvert dokument registreres oplysninger der muliggør
identifikation og fremfinding, herunder
1) dokumenttitel
2) dokumentdato
3) for ind- og udgående breve: afsender/modtager
4) lagringsform
5) tilhørsforhold til sag
Stk. 2. De i stik. 1 beskrevne oplysninger skal være dokumenteret i systemets
tabelhistorik på en sådan måde, at historikken kan indgå i en
arkiveringsversion.
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Der står mere om journalplaner senere i denne vejledning, under anmeldelse og godkendelse.

Det er vigtigt at dokumenterne i det offentliges IT-systemer får en kort og sigende
titel, der klart beskriver dokumentets indhold. Det er især vigtigt hvis man lægger
emails op i et IT-system at man ikke bare hovedløst bruger navnet på emailen som
dokumentnavn. Emails har nemlig tit ikke særligt sigende titler, og hvis de sendes
frem og tilbage mange gange ender det også gerne med at man har mange emails med
enslydende titler. Vær derfor opmærksom på om emailens titel er sigende for
indholdet, og ændre den, hvis dette ikke er tilfældet.
Ved alle dokumenter skal det fremgå hvornår de er lagt op i systemet. Som regel
registreres dette automatisk i systemet, men det er ikke sikkert, så hvær opmærksom
på om der sker en automatisk datomærkning.
Alle breve eller emails skal være påført afsender og modtager. Formålet med dette er
at kunne fremsøge dokumenter på tværs af sager. F.eks. hvis man nu gerne vil finde
alle mails fra en bestemt person fra flere forskellige sager. Det er god ide at fastsætte
regler for hvilke oplysninger der registreres om afsender og modtager. I mange
systemer kan man f.eks. oprette afsendere og modtagere som kontaktpersoner, med
oplysninger om hvor de arbejder, kontaktoplysninger etc.
Lagringsformen skal også registreres. I mange systemer kan man nemlig godt lave
registrering af dokumenter der ligger i fysisk form. I så fald skal det fremgå af
registreringen i systemet at dokumentet ikke er i IT-systemet, men at det ligger
fysisk, og hvorhenne det fysiske dokument befinder sig. Alt sammen for at undgå
forvirring. Det skulle nødig ske at fremtidige brugere tror dokumentet er forsvundet,
fordi de kan se en registrering af dokumentet, men ikke kan finde selve dokumentet i
systemet.
I en del systemer har man en funktionalitet til registrering af lagringsform, og i så
fald er standardindstillingen normalt at dokumentet findes digitalt. Her er det vigtigt
at huske at ændre standardindstillingen, når man registreringer et fysisk dokument.
Nogle myndigheder modtager genstande som led i deres sagsbehandling, f. eks.
møbler eller medicin. Her er det vigtigt at genstandens modtagelse registreres i
systemet, og det kan være en god ide at tage et billede af genstanden, og lægge ind i
IT-systemet som dokumentation for modtagelsen.
Modtager en myndighed lyd, video eller fotos i analogt format kan arkivet finde på at
kræve at materialet digitaliseres, og lægges ind i et IT-system. Tilsvarende kan

arkivet også finde på at forlange lyd, video eller fotos opbevaret på et bærbart
medium som CD-rommer eller USB-nøgler lagt ind i et IT-system.
§ 8. I et IT-system som anvendes af flere myndigheder, skal det fremgå af sagsog dokumentregistreringen hvilken myndighed, der har registreret sagen eller
dokumentet.
Som tidligere nævnt er det afgørende vigtigt at forskellige myndigheders sager og
dokumenter ikke bliver blandet sammen. Derfor er det meget vigtigt at dokumenter
enten holdes separat fra hinanden automatisk, eller at man manuelt går ind og
registrerer hvilke sager og dokumenter der tilhører hvilken myndighed.

Arkiveringsversioners udformning
§ 10. En arkiveringsversion består af datastruktur, dataindhold og information
om arkiveringsversionen.
Stk. 2. En arkiveringsversion må ikke indeholde krypteret information.
Stk. 3. En arkiveringsversion skal indeholde samtlige bevaringsværdige data og
eventuelle dokumenter fra en afgrænset periode, eller hvis der i forbindelse med
skift af journalperiode sker overførsel af dokumenter til en ny periode, hvor der
ikke længere rettes i eller tilføjes data, eller udformes som et øjebliksbillede og
indeholde samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter på et
bestemt tidspunkt.
Stk. 4. Hvis arkiveringsversionen af et IT-system med dokumenter udarbejdes
uden skift af journalperiode, eller hvis der i forbindelse med skift af
journalperiode sker overførsel af dokumenter til ny periode, skal de
dokumenter, der indgår i arkiveringsversionen, markeres på en sådan måde i
IT-systemet at de kan undtages fra efterfølgende arkiveringsversioner.
Stk. 5. Arkiveringsversioner skal i øvrigt være i overensstemmelse med de
forskrifter herfor, som Grønlands Nationalarkiv fastsætter, herunder om
filtyper og datamodel. Forskrifterne offentliggøres på Grønlands
Nationalmuseum og Arkivs hjemmeside.
For at kunne langtidsbevare data skal arkivet have dem leveret i et bestemt format.
Det vil sige at alle dataudtræk der afleveres til arkivet skal konverteres til dette
format. En konverteret version af databasen kaldes en arkiveringsversion. En
arkiveringsversion består af tre dele, nemlig tabellerne i databasen (datastrukturen),
tabellernes indhold af både oplysninger og filer (dataindholdet) og endelig
dokumentation af hvordan arkiveringsversionen har været brugt (information om
arkiveringsversionen). For at forstå hvad det betyder kan man drage en
sammenligning i Excel. I Excel har man forskellige ark med oplysninger. Tilsvarende

er der i en database forskellige tabeller med oplysninger, hvor hver tabel kan
sammenlignes med et ark i Excel. Forskellen fra Excel er at der i databasen kan laves
mange flere relationer mellem tabeller end der kan mellem arkene i Excel. F.eks. kan
man lave relationer der viser at en tabel er underordnet en anden. I en database over
atleter ved Arctic Winter Games kunne man således have en tabel med sportsgrene,
og under denne en tabel med listen over de forskellige konkurrencer indenfor hver
sportsgren. En anden forskel er at databasen ofte udover tal og ord ofte også
indeholder en mængde filer der kan åbnes. Datastrukturen er altså tabellerne og
relationerne i mellem dem, dataindholdet er de ord, tal og filer som tabellerne
indeholder. Information om arkiveringsversionen er dokumenter som beskriver
overordnet hvor databasen stammer fra, hvad den har været brugt til og hvordan den
har været brugt.
Man laver en arkiveringsversion for en bestemt periode, eksempelvis af fem års
varighed. Arkivet har fastsat en tilbundsgående beskrivelse af det format som
arkiveringsversionen skal være i, og denne kan rekvireres fra arkivet.
§ 11. Datastrukturen i en arkiveringsversion består af:
1) en mappestruktur
2) en relationel databasestruktur på 1. normalform eller højere, angivet i
indexfilen tableinde.xml
3) øvrige indexfiler i XML, der strukturerer data om arkiveringsversionens
overordnede indhold, samtlige filer i arkiveringsversionen, dens
kontekstdokumentation og dens eventuelle digitale dokumenter.
Som tidligere nævnt består arkiveringsversionen blandt andet af en datastruktur, der
er en oversigt over tabellerne i systemet, med deres forskellige relationer.
Datastrukturen skal have et vist kvalitetsniveau (kaldet 1. normalform). Et parameter
for kvaliteten af en database kan f.eks. være at der ikke er nogen tabeller uden
forbindelse til andre tabeller. I arkiveringsversionen skal der også være XML4-filer
der giver et hurtigt overblik over datastrukturen. Det er arkivet der udformer disse
XML-filer.
§ 12. Dataindholdet består af:
1) tabelindhold i standardiserede typer
2) eventuelle digitale dokumenter, lyd, video og geodata i standardiserede
dataformater
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XML er et format der minder om det HTML man bruger til opbygning af hjemmesider, men er
dog mere fleksibelt.

Dataindholdet består som tidligere nævnt af indholdet i databasens tabeller samt de
filer der ligger i systemet. Filerne i arkiveringsdatabasen skal være i nogle bestemte
formater som er fastsat af arkivet, f.eks. TIFF for billed- og dokumentfilerne. Det er
blandt andet det en stor del af konverteringsarbejdet går med når der skal dannes en
arkiveringsversion: alle filer i PDF, Word osv. der ligger i systemet skal konverteres
til TIFF-format.
§ 13. Information om arkiveringsversionen består af beskrivelser af
administrativ brug, dataindhold og IT-system.
Som sagt skal der være dokumentation af hvordan systemet har været brugt og til
hvad. Det er det som i arkivbekendtgørelsen kaldes information om
arkiveringsversionen, men som også kan kaldes dokumentationen af systemet.
Dokumentationen skal omfatte oplysninger om hvilken eller hvilke myndighed(er)
der har brugt systemet, hvilke oplysninger man kan forvente at finde i databasen og
hvordan databasen har været brugt.5 Hvis man har en journalinstruks, en journalplan
eller registreringsvejledninger kan det ofte indgå som en væsentlig del af
dokumentation og nogle gange er det tilstrækkelig dokumentation i sig selv. Hvis der
ikke foreligger den slags dokumenter, eller hvis de dokumenter der foreligger er
mangelfulde, så kan det være nødvendigt at lave dokumentation fra grunden. Det
foregår ved at man fra arkivets side interviewer myndighedens medarbejere om
hvordan de har brugt systemet. Formålet med at inkludere dokumentation er at
fremtidige brugere af systemet hurtigt kan få en ide om hvilke oplysninger de kan
forvente at finde. En introduktion til systemet, så man har en ide om hvorvidt
arkiveringsversionen er relevant i forhold til det man søger efter.
§ 19. IT-systemer, der opsamler og lagrer information, som er skabt eller
tilvejebragt i forbindelse med en myndigheds virksomhed (digitalt
forvaltningsmateriale), skal anmeldes til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv,
som herefter vurderer, om systemet indeholder bevaringsværdige data. I så fald
skal det godkendes af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
Stk. 2. Anmeldelse skal ske senest 3 måneder før endelig anskaffelse af ITsystemet.
Som tidligere nævnt skal data der afleveres til arkivet være i et bestemt format (den
såkaldte arkiveringsversion). Det er derfor vigtigt, inden man indkøber et nyt ITsystem at få afklaret at der kan laves en arkiveringsversion af systemets indhold. Det
er kun arkivet der kan foretage den vurdering og derfor er det vigtigt at få anmeldt
systemet til arkivet. Dette gøres ved hjælp af et anmeldelsesskema på arkivets
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Det kan f.eks. være hvordan sagsdannelsen har været og hvordan man har registreret i systemet.

hjemmeside. Anmeldelsesskemaet skal udfyldes med basale oplysninger såsom
systemets navn, hvem leverandøren er og hvilken myndighed der skal bruge det. Det
eneste mere tekniske spørgsmål er hvorvidt systemet er en relationel database. Dette
kan man få svar på fra leverandøren af systemet. Arkivet kan efter den første
anmeldelse finde på at bede om uddybende oplysninger.

Aflevering
§ 26. Ved aflevering af elektroniske arkivalier, skal den offentlige institution
sikre, at aflevering sker i form af arkiveringsversioner. Dette gælder
bevaringsværdige data i form af tekstdokumenter, lyd- og video- og
billedmateriale.
Stk. 2. Grønlands Nationalmusem og arkiv kan af bevaringsmæssige grunde
fastsætte, at bevaringen af fysiske arkivalier skal ske i form af
arkiveringsversioner.
Stk. 3. Grønlands Nationalarkiv kan af bevaringsmæssige eller praktiske
grunde dispensere fra kravet om at der skal afleveres en arkiveringsversion og i
stedet modtage materialet i en anden form, eksempelvis papirudskrift.

Som tidligere nævnt skal data der afleveres til arkivet leveres i et bestemt format,
kaldet arkiveringsversionen. Det er leverandøren af IT-systemet der står for at danne
arkiveringsversionen ud fra systemets datastruktur og dataindhold. Leverandøren
bliver betalt for dette arbejde af den myndighed systemet tilhører. Mens leverandøren
danner arkiveringsversionen leverer myndigheden dokumentation om systemets brug
til arkivet, og arkivet laver de førnævnte XML-filer6. Når leverandøren har dannet
arkiveringsversionen lægges så XML-filer og dokumentation ind i
arkiveringsversionen.
Et tænkt eksempel til illustration:
Myndighed A har købt et IT-system af virksomhed B. Efter fem år meddeler arkivet
af der skal laves en arkiveringsversion af systemet. Myndighed A kontakter derfor
virksomhed B, og får en aftale i stand om dannelse af en arkiveringsversion.
Virksomhed B danner derefter arkiveringsversionen. Imens konverteringsarbejdet
står på hos virksomhed B samler myndigheden information om arkiveringsversionen
og arkivet udformer de nødvendige XML-filer. Når arkiveringsversionen er dannet
lægges XML-filer og dokumentationen fra myndigheden så ind i
arkiveringsversionen.
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Se under § 11.

Det er altså leverandøren af IT-systemet og arkivet der står for den tekniske side af
arbejdet. Som myndighed har man ansvar for at betale leverandøren for dannelsen af
arkiveringsversionen og for at levere den dokumentation om IT-systemet7 til arkivet,
så denne kan blive lagt ind i arkiveringsversionen.
§ 27. En arkiveringsversion med bevaringsværdige data skal afleveres på
tidspunkter der fastsættes af Grønlands Nationalmuseum og arkiv.
Afleveringstidspunkterne offentliggøres på Grønlands Nationalmuseums
hjemmeside.
Det optimale er at der afleveres en arkiveringsversion hvert femte år. Dette af hensyn
til den teknologiske udvikling.
§ 29. Arkivalier anses først for endeligt afleverede, når afleveringen er godkendt
af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
Stk. 2. Konstateres det ved modtagelsen af fysiske arkivalier, at det
afleveringsforberedende arbejde ikke er gennemført, jf. § 25, skal de
konstaterede mangler udbedres af den afleverende institution eller for
institutionens regning.
Stk 3. Konstateres det ved modtagelsen af elektroniske arkivalier, at en
arkiveringsversion ikke lever op til reglerne herfor, jf. §§ 10-13, skal manglerne
ved arkiveringsversionen udbedres af den afleverende institution eller for
institutionens regning.
Når en arkiveringsversion er afleveret tester arkivet den for fejl og mangler. Hvis der
viser sig at være noget galt, f.eks. filer der ikke er blevet konverteret, får
leverandøren af systemet besked på at ordne det. Det er ikke usædvanligt at en
arkiveringsversion skal gennem flere omgange af fejlrettelser inden den er
tilfredsstilllende. Det er myndigheden der afleverer som skal betale for fejlrettelserne.

Bevaring og kassation
§ 30. Efter aflevering af en arkiveringsversion kan den afleverende institution
beholde kopi af de afleverede date, forudsat at dokumenter og sager er lukkede
for redigering (historisk database).
Stk. 2. Den historiske database må kun gemmes så længe dens eksistens ikke
strider mod sletningsfrister i øvrig lovgivning. Det er den offentlige institutions

7

Det der i bekendtgørelsen kaldes information om arkiveringsversionen.

ansvar at sikre, at historiske databaser slettes i overensstemmelse med
sletningsfristerne i øvrig lovgivning.
Når data er afleveret til arkivet kan den afleverende myndighed beholde filerne og
oplysningerne i sit system, men disse skal være lukkede for redigering. Hvis der er
brug for at fortsætte nogle af de afleverede sager, oprettes en ny sag med henvisning
til den gamle, lukkede sag. Dette kaldes en historisk database. Af hensyn til
personbeskyttelse sætter blandt andet datalovgivningen begrænsninger på hvor længe
man må beholde den historiske database. Det er op til myndigheden selv at holde sig
orienteret om disse krav og slette databasen inden for lovens frister.

§ 33. I forbindelse med aflevering af elektroniske arkivalier vurderer Grønlands
Nationalmuseum og Arkiv, hvilke af de digitale data der skal bevares, og hvilke
der kan kasseres.
Stk. 2. Der må ikke ske sletning (kassation) af data i IT-systemer hos de
offentlige myndigheder, inden data er afleveret til Grønlands Nationalarkiv i
form af en arkiveringsversion, eller data er bestemt til kassation af Grønlands
Nationalmuseum og Arkiv i forbindelse med en afleveringssag.
§ 3. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv kan dispensere fra kravet i Stk. 2 og
foretage en bevarings- og kassationsvurdering af arkivalierne før aflevering skal
finde sted, såfremt en offentlig institution anmoder herom på baggrund af
institutionens mangel på lagringsplads.
Papirarkivalier fylder jo meget, og derfor har myndighederne en stående tilladelse til
at kassere visse fysiske dokumenter, som ikke anses for bevaringsværdige. Med
hensyn til digitale arkivalier er lagerplads dog et mindre problem, og man må derfor
ikke slette i dem uden arkivets tilladelse. I forbindelse med den femårige aflevering
af en arkiveringsversion vil arkivet så vurdere hvad der er bevaringsværdigt og hvad
der skal kasseres. Hvis der skulle blive et problem med lagerplads i IT-systemet kan
arkivet dog give tilladelse til at visse arkivalier slettes i mellem afleveringer af en
arkiveringsversion.
§ 35. Arkivalier, der af Grønlands Nationalarkiv er bestemt til kassation, kan
ikke afleveres til Grønlands Nationalarkiv.
Stk 2. Myndighederne skal sikre at arkivalier, der er bestemt til kassation
destrueres på betryggende måde.
Stk. 3. Arkivalier, der optræder som del af en historisk database, jf. § 30 er
undtaget fra kravet om destruktion i stk. 2.

Som tidligere nævnt8 har man ret til at gemme en lukket version af de afleverede
data, det som kaldes en historisk database.
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Under § 30

