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Kære allesammen
Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som
er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et
længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde.
Når vi i Kulturministeriet alligevel synes, det er vigtigt
at være med til at åbne konferencen i dag, så er det fordi
de emner, I skal drøfte er meget aktuelle og helt centrale
i det arbejde, som ministeriet er involveret i på
arkivområdet.
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Det handler især om de udfordringer, som knytter sig til
digitaliseringen af den offentlige sektor og af hele
samfundet. Det er en digital udvikling, som ikke bare
foregår i Danmark, men som foregår i resten af Europa
og i det meste af verden.
Den teknologiske udvikling og dermed den lettere
mulighed for at udveksle data grænseløst er en del af
baggrunden for EUs nye persondataforordning, som I
har på programmet om lidt.
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Beskyttelsen af oplysninger om det enkelte menneske i
lyset af digitaliseringen er helt central i forordningen.
Det er så let at indsamle og samkøre data på tværs af
registre og databaser. I forbindelse med DAMD-sagen
(Dansk AlmenMedicinsk Database) for et par år siden
så vi, at selvom der findes lovgivning om, hvad der må
indsamles og samkøres så sker der fejl, som også har
betydning for spørgsmålet om, hvad der skal bevares på
vores arkiver for eftertiden.
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Det tror jeg var en lærerig sag både for myndigheder,
borgere og politikere [sagen er velkendt i arkivmiljøet].
Selvom digitale data har været en realitet i årtier, er
mængderne af data efterhånden så enorme, at
udfordringerne er nogle andre og mere påtrængende nu
end tidligere, hvor papirarkivalierne var det primære for
arkiverne.
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Udfordringerne knytter sig både til indsamlingsopgaven,
til bevaringsopgaven og til opgaven, som handler om at
stille materiale til rådighed.
Arkiverne skal omstille sig fra at håndtere
hyldekilometer til at håndtere terabytes som det
primære, når man indsamler.
Og arkiverne skal sikre, at de bevarede data hele tiden
opbevares i digitale formater og på medier, som kan
læses – også i fremtiden.
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Og så skal arkiverne sikre, at arkiveringsversioner af
data så at sige kan genoplives og bruges samtidig med,
at personfølsomme oplysninger håndteres efter
gældende regler.
Efterspørgslen efter arkiverede dataregistre og
interessen for at samkører registrer vil uden tvivl vokse.
Det øger behovet for et stærkt fokus på håndteringen af
følsomme data.
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Det er alt sammen arkivudfordringer, som vi ikke bare
har i Danmark, men som alle lande på et højt digitalt
niveau tumler med i disse år.
Men vi er langt fremme i Danmark. Rigsarkivet er
stærke på det her område. Håndteringen af
udfordringerne er en opgave, som arkiverne med
Rigsarkivet i spidsen skal løfte.
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I Kulturministeriet har vi en opgave om at skabe de
rigtige rammer for håndteringen af den digitale
udfordring.
Det som ministeriet har fokus på i den kommende tid er
at få afdækket, hvilke konsekvenser digitaliseringen af
den offentlige forvaltning har for arkivlovgivningen.
Den afdækning skal skabe grundlaget for, at politikerne
kan tage stilling til en eventuel arkivlovsændring.
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Til at foretage en afdækning af konsekvenserne af
digitaliseringen har regeringen nedsat et arkivudvalg.
Udvalget består af i alt 11 repræsentanter fra
centraladministrationen, fra kommuner og regioner og
fra arkiver. Udvalgets formand er en tidligere
departementschef i Kulturministeriet.
Udvalget betjenes af Kulturministeriet og Rigsarkivet,
som også er repræsenteret i selve udvalget.
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Udvalget påbegynder sit arbejde inden udgangen af i år
og arbejdet afsluttes inden udgangen af næste år.
Mange af de emner, som udvalget skal behandle, har I
på dagsordenen i dag. Det er måske ikke helt tilfældigt,
når netop Rigsarkivet står bag konferencen.
Det er blandt andet persondataforordningen, den store
datavækst, brugen af forskningsdata osv.
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Det bliver derfor spændende at høre, hvad I diskuterer,
og hvilke særlige problemstillinger der rejses under de
forskellige emner.
Jeg håber, I får en rigtig god og indholdsrig konference.
God dag.

