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“Change seems more normal then stability
and is occuring faster and faster. Even archives,
may their image be dusty, are subject to change.”
(Hofman 1998)



Lidt historie

• IT-bevarings konferencer 2005, 2007 og 2013

• Rapporter til Kulturministeriet med jævne
mellemrum fra 2007/08

• Første survey 2005

• Tilsyn siden 2006 (ca. 200 myndigheder på 10 
år)

• Centralforvaltiningens IT-leverandør og 
Datatilsynet med fra 2012-



‘Missionen’ udfordres

Landsarkivets bevarer(offentlige) arkivalier, som har 
retslig, forvaltningsmæssig og historisk betydning
for borgeren, forvaltningen og offentligheden.

 Udfordringer:

 Tættere forbindelse mellem forvaltning og bevaring

 Udvidelse af begrebet pligtaflevering

 Svar:

 Fra passiv modtagelse til pro-aktiv deltagelse
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‘Arkivdannelse’- før og nu
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Bevaringsstrategi – 3 alternativer
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Samarbejde med DK om IT-bevaring,
hvad kræver det?

- Revidering av love/regler
- Aftale med det danske Rigsarkiv

 - Ressourcer til IT-arkivar (tovholder)
 - Intern omorganisering af ressourcer
 - Oversættelse af vejledninger m.v.
 - Forbindelse til leverandører

- Survey blandt myndigheder
- Afleveringsstrategi
- Ressourcer til prøveafleveringer (centralmynd.)
- Ressourcer til it-afleveringer ude hos 
myndigheder



Lagtingslov om ændring i lagtingslov
om Færøernes Landsarkiv

• (Om godkendelse, aflevering, bevaring og kassation af digitale arkivalier og IT-systemer)

• § 1

• I lagtingslov nr. 49 frá 28. apríl 1992 ændres følgende: 

• 1) Efter § 8 står:

• “§ 8 a. Arkivalier af digital oprindelse skal være digitale, når de afleveres til Landsskjalasavnið.

• Stk 2. Landsskjalasavnið fastsætter nærmere regler for aflevering, bevaring og kassation af digitale 

arkivalier, herunder regler i forbindelse med aflevering og regler om afvigelser fra bestemmelserne i stk. 

1.

• Stk. 3. Landsskjalasavnið skal godkende alle forvaltningsmæssige og faglig IT-systemer hos offentlige 

myndigheder, inden de tages i brug.

• § 8 b. Landsskjalasavnið kan lave aftale med det danske Rigsarkiv om bevering af færøske arkivalier.

• Stk. 2. Ministeren skal godkende den i henhold til stk. 1 lavede aftale.

•

• § 2 

• Denne lov sættse i kraft dagen efter at den er bekendtgjort 



Aftale – DK- FO
 Rigsarkivet varetager følgende opgaver for Færøernes Landsarkiv:

 • Test og godkendelse af arkiveringsversioner 

 • Bevaring af tre eksemplarer af godkendte arkiveringsversioner 

 • Konsulentbistand efter behov

Det forudsættes derfor, at Færøernes Landsarkiv:

•Sikrer at de til enhver tid gældende danske regler om arkiveringsversioner sættes i kraft 
for den færøske forvaltning

•Udarbejder afleveringsbestemmelser for arkiveringsversioner af de it-systemer, som den 
færøske forvaltning skal aflevere til Færøernes Landsarkiv

•Selv varetager adgangssagsbehandling og tilgængeliggørelse af arkiveringsversioner, 
afleveret til Færøernes Landsarkiv.

Det forudsættes, at sproget i både afleveringsbestemmelse og arkiveringsversion er 
dansk

De digitalt skabte arkivalier forbliver Færøernes Landsarkivs ejendom, og det er således 
kun Færøernes Landsarkiv, der kan give adgang til data.


