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Statens Arkivers bevarings- og kassations- 

bestemmelse for arkivalier  

skabt af Ligestillingsrådet 

 

 

I medfør af  § 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om 

offentlige arkivalier mv. fastsættes følgende bestemmelse om bevaring og kassation af  

arkivalier skabt af Ligestillingsrådet. 

 

1 Område 

Bestemmelsen gælder for arkivalier, som er journaliseret i Ligestillingsrådets journal i 

perioden 1975(78) – 1997. 

 

2 Arkivalier, som skal bevares eller kasseres 
Søgemidler fra perioden 1975 – 1997: journalplan, journalkort og emnekort bevares. 

 

Journalsager skabt i perioden 1975 – 1997 bevares eller kasseres efter retningslinierne i det 

medfølgende BILAG. 

 

3 Kassation af arkivalier, som ikke skal bevares 

Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kan kasseres, når de ikke længere har 

retlig eller administrativ betydning. Tidspunktet for kassation fastsættes efter 

Ligestillingsrådets egen vurdering, bortset fra de tilfælde, hvor der i medfør af anden 

lovgivning er fastsat opbevaringspligt i et bestemt åremål. 

 

4 Ikrafttrædelse mv. 
Bestemmelserne træder i kraft straks. 

Arkivalierne skal i øvrigt behandles efter de almindelige retningslinier, som er anført i 

“Arkivhåndbogen – En brugervejledning til offentlige myndigheder” (1998), jf. den 

løbende a-jourførte version på Statens Arkivers hjemmeside, www.sa.dk./sa/arkivhb.htm 

 

        

 

Rigsarkivet den 1. juni 2001 

              

           Jan Kanstrup 

arkivchef 
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BILAG 
 

Journalsager skabt af Ligestillingsrådet i perioden 1975 til 1997 bevares og kasseres iflg. 

nedenstående retningslinier: 

 

A. Rådets interne sager 

 

Sager journaliseret i følgende journalgrupper  bevares (med alle undergrupper): 

 

A.0 Generelt. 

A.0-3- Relation til kvindeåret og kvindekommissionen. 

A.0-4- Gennemgang af lovforslag (og andet publikationsmateriale) der ligger uden for B-F-

områderne. 

A.0-5- Kvindeforskning, seminarer og konferencer, undersøgelser med materialestof m.v. 

A.0-6- Kvinder i politik, administration og organisationer. 

A.0-7- Positive særforanstaltninger – kønskvotering. 

 

A.1. Ligestillingsrådets virksomhed m.v.  

 

A.2 Sekretariatets møder, instrukser, forretningsgange m.v. Dog kasseres A.2.2- Instrukser 

forretningsgang m.v. Derudover kasseres A.2-10- Diverse 

 

A.4-0 (Personale-) Generelt. 

A.4-0-1. Generel personalesag. 

 

A.4-6- De enkelte ansatte: Sager vedrørende personer født d. 1. i en måned samt sager 

vedrørende personer ansat i chef-stillinger bevares. Øvrige sager kasseres. 

 

A.6. Sager fra kvindeforeninger, kvindegrupper etc. 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

 

B. Sociale sager 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

Dog kan sager vedrørende enkeltpersoners henvendelser kasseres hvis Ligestillingsrådet ikke  

er gået ind i sagen. 
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C. Undervisningssager 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

Dog kan sager vedrørende enkeltpersoners henvendelser kasseres hvis Ligestillingsrådet ikke  

er gået ind i sagen. 

 

D. Arbejdsmarkedssager 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

Dog kan sager vedrørende enkeltpersoners henvendelser kasseres hvis Ligestillingsrådet ikke  

er gået ind i sagen. 

 

E. Kønsdiskriminerende lovgivning 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

Dog kan sager vedrørende enkeltpersoners henvendelser kasseres hvis Ligestillingsrådet ikke 

er gået ind i sagen. 

 

F. Internationale sager 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

Dog kan sager vedrørende enkeltpersoners henvendelser kasseres hvis Ligestillingsrådet ikke 

er gået ind i sagen. 

 

G. Forskning 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

Dog kan sager vedrørende enkeltpersoners henvendelser kasseres hvis Ligestillingsrådet ikke 

er gået ind i sagen. 

 

H. Handlingsplansprojekter 

Sager hvori Ligestillingsrådet har engageret sig aktivt, f.eks. ved at udarbejde en udtalelse 

bevares. 

Dog kan sager vedrørende enkeltpersoners henvendelser kasseres hvis Ligestillingsrådet ikke 

er gået ind i sagen. 

 

 

 


