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Den optimale situation

- arkivlogik -
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• Velordnede arkiver

• Indeholder alt relevant materiale

• Et eller få systemer med klar sammenhæng

• Gode søgefaciliteter/ metadata



Og sådan ser det ud i virkeligheden

- forvaltningslogik -
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• Relevant materiale spredt ud i systemer, drev , 

mailbox, Sharepoint, dropbox osv

• Mange systemer med uklar sammenhæng

• Mangler konsekvent opmærkning af metadata



Embedsmandsrollens arkæologiske lag
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• Bureaukrat

• Teknokrat

• Politisk idéudvikler, projektmager 

og spindoktor

� Flydende organisationer med 

hyppige ændringer



Klassiske embedsmands-dyder
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• Lovlighed

• Faglighed

• Saglighed

• Politisk neutralitet

og 

• Fremme regeringens politik



Arkivernes arkæologiske lag
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Papirarkiver indsamles 30 år efter de 

skabt 

– Arkiverne må forstå og genskabe den 

oprindelige orden, men kan ikke påvirke 

arkivdannelsen

Digitale arkivalier indsamles, mens de 

stadig er i brug

- Kan arkiverne påvirke arkivdannelsen?



Rigsarkivet i dialog
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• Påvirke og skabe opmærksomhed

• Inspirere

• Styrke den del af embedsmandsrollen, som 

er mindre synlig og under pres

- til gavn for både myndighed og arkiv

Love og regler



Netværk 
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Arkivskaber møder arkivskaber

Oplæg fra arkivskabere; diskussion mellem arkivskabere

Emner: Er journalisering mit ansvar?

Journalplan og emneord

20-25 deltagere. 4 x årligt. Gratis



Kurser

08-06-2015 9

Formidle viden, der styrker god arkiv-dannelse og 

digital informationshåndtering. Udveksle erfaringer

Emner: - Arkivloven og den offentlige forvaltning

- God kvalitet i dit IT-system - Det digitale arkiv

15-30 

deltagere.  

5 x årligt. 

Betaling.



Konference:

Nutidens  forvaltning - Fremtidens arkiver
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Inspirere offentlige myndigheder i spørgsmål om sikker 

og effektiv håndtering af data, sager, dokumenter og 

lagring. 

Emner: - Forvaltningsetik og dokumentation

- God forvaltningsskik

180 deltagere. 

1 x årligt. Betaling. 



Arkiv og forvaltning

modsætning eller samarbejde?
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Dialog

Aktivere de dele af embedsmandsrollen, 

som får mindre opmærksomhed.

Et velfungerende bureaukrati samtidig med 

politisk idéudvikling og projektmageri.

Love og regler


