


 



Danmarks digitale 
hukommelse
Rigsarkivets formål er beskrevet i arkivloven og 
foldet ud i grundfortællingen ’Vores fælles hukom
melse’. Rigsarkivet har som kultur institution og  
offentlig myndighed en central rolle som sam
fundsmæssig brobygger mellem fortid, nutid og 
fremtid, og den rolle skal vi i Rigsarkivet forstå at 
tilpasse og videreudvikle i takt med, at samfundet 
omkring os forandrer sig og i takt med de nye 
forventninger og muligheder, der følger heraf.

Nye forventninger og nye muligheder 
Den teknologiske udvikling går stærkt som aldrig 
før, og samfundet bliver mere og mere digitali
seret. Det stiller nye krav til den offentlige sektor, 
men giver også mulighed for, at vi kan løse 
offentlige kerneopgaver bedre, mere effektivt 
og nogen gange på helt nye måder. Dermed kan 
vi skabe mest mulig værdi for både borgere og 
virksomheder.

Hvis vi skal udnytte digitaliseringens muligheder, 
er data en helt afgørende forudsætning, for data 
er råstoffet i den digitale udvikling. I Rigsarkivet 
er vi i stigende grad Danmarks digitale hukom
melse, og de store mængder data, vi bevarer, har 
stor værdi for både den offentlige og den private 
sektor. I Rigsarkivet arbejder vi for, at vores data 
bliver en integreret del af den offentlige digitale 
infrastruktur. 

Når vi gerne vil bruge data til at skabe de bedste 
løsninger for samfundet, skal vi samtidig forstå 
at passe godt på data. For Rigsarkivet er det helt 
afgørende, at man kan være sikker på, at vi har 
styr på de data, vi bevarer, og at vi bevarer dem 
sikkert til glæde for både nutiden og fremtiden.
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Oversigt over strategiske  
mål og indsatsområder
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tationen af det 
danske samfund  
for både nutiden  
og fremtiden

Vi sætter data i spil, 
så de skaber mere 
værdi for flere

Vi bidrager til  
effektivisering 
af den offentlige 
sektor
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Vi skal sikre  
dokumentationen 
af hele det danske 
samfund 

Det skal være let  
for alle at finde og 
bruge vores data

Vi skal være en  
integreret del af den 
offentlige digitale 
infrastruktur og 
arkiv for hele den 
offentlige sektor

Vi skal bevare data 
sikkert, så de kan 
findes og bruges

Vi skal udstille og 
anvende vores data 
på nye måder

Det skal være let for 
offentlige myndig-
heder at aflevere og 
tilgå data











Udvidet oversigt over strategiske 
mål og indsatsområder
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ål Vi sikrer dokumentationen af 

det danske samfund for både 
nutiden og fremtiden

Vi arbejder for, at der til stadighed 
er dækkende dokumentation af 
det danske samfund til rådighed 
for borgere, forskere, virksomheder 
og offentlige myndigheder.

Vi sætter data i spil, så de  
skaber mere værdi for flere

Vores data er en uudtømmelig kilde 
til viden, indsigt og værdiskabelse. 
Vi skal derfor bringe vores data i spil, 
så de skaber mere værdi for både 
eksisterende og nye brugere. Det 
gør vi sammen med vores brugere.

Vi bidrager til at effektivisere 
den offent lige sektor

Vi skal samarbejde aktivt med 
andre offentlige myndigheder,  
så vi kan tilbyde nye løsninger og 
services, der imødekommer hele 
den offentlige sektors behov.
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Vi skal sikre dokumentation 
af hele det danske samfund

Dækkende dokumentation: 
Rigs arkivet har ansvaret for, at  
der sker en dækkende og fyldest
gørende dokumentation af det 
danske samfund. Det kræver, at vi 
træffer bevidste valg om, hvad der 
skal dokumenteres fra både den  
offentlige og den private sektor.

Det skal være let for alle at 
finde og bruge vores data

Let at finde og let at bruge:  
Rigsarkivet har meget store mængder  
data, som kan skabe stor værdi for 
mange forskellige brugere. Hvis den 
værdi skal realiseres, skal det være 
lettere for brugerne at få overblik 
over, hvilke data vi har, og hvor de 
kan finde dem, og vi skal stille data 
til rådighed på en måde, der gør det 
lettere at bruge dem.

Vi skal være en integreret 
del af den offentlige, digitale 
infra struktur og digitalt arkiv 
for hele den offentlige sektor

Effektivt arkiv for flere: Det kræver 
særlige kompetencer at sikre effektiv 
og sikker digital langtidsbevaring og 
at kunne stille data til rådighed for 
omverdenen igen. Vi skal sikre, at de 
digitale offentlige arkivopgaver løses 
effektivt ved at tilbyde centrale løs
ninger, og ved at vi aktivt stiller vores 
kompetencer og viden til rådighed 
for alle dele af den offentlige sektor.

Vi skal bevare data sikkert, så 
de kan findes og bruges 

Sikker bevaring: Fortsat dokumen
tation af det danske samfund, der 
kan skabe værdi i både nutiden og 
frem tiden, forudsætter, at vi bevarer 
data på en måde, så de også er sikret 
for fremtiden, og at vi passer godt  
på de data, vi bevarer. Det kræver,  
at vi hele tiden arbejder på at 
fremtids sikre vores bevaring, og at 
vi er en god datamyndighed med 
styr på både ITsikkerhed og fysisk 
sikkerhed.

Vi skal udstille vores data på 
nye måder

Data på nye måder: For at hjælpe 
brugerne på vej skal vi gøre mere  
ved data, når vi udstiller dem. Vi skal 
i partnerskab med brugerne forstå at
vise data på nye og mere målrettede 
måder i form af digitale services og 
tjenester. Rigsarkivets forsknings
indsats skal aktivt understøtte ny 
anvendelse af data.

Det skal være let for offentlige 
myndigheder at aflevere og 
tilgå data

Data tilbage til myndighederne:  
I takt med at den offentlige sektor 
bliver mere datadrevet, har offentlige  
myndigheder et stigende behov for 
let og smidigt at kunne både aflevere 
data og tilgå de data, der er afleveret 
til Rigsarkivet. Den efterspørgsel skal 
vi kunne imødekomme.


	Danmarks digitale hukommelse
	Nye forventninger og nye muligheder 
	Oversigt over strategiske mål og indsatsområder
	Udvidet oversigt over strategiske mål og indsatsområder




