Dato:

31. marts 2017

Kvalitetsdeklaration for KORs database over
statslige regsitre

KOR

Indhold

1218 København K

Databasen indeholder oplysninger om næsten samtlige, statslige registre.

Telefon: 4171 7211

Ved et register forstås i denne sammenhæng et it-system, der ikke indeholder
dokumenter.
Der er oplysninger om alle registre, der er anmeldt til Rigsarkivet siden
slutningen af 1960’erne og frem.

Statistisk behandling
Data er indsamlet af Rigsarkivet i forbindelse med Rigsarkivets administrative
opgaver. Rigsarkivet har indsamlet oplysninger om statslige it-systemer ifølge
cirkulære nr. 9290 af 21. juni 2013 om anmeldelse og godkendelse, der
forpligter alle statslige myndigheder til at anmelde alle it-systemer herunder
ESDH-systemer, fagsystemer, systemlandskaber og dokumentsiloer senest tre
måneder inden de tages i brug til Rigsarkivet. Desuden har Rigsarkivet
indsamlet metadata om de it-systemer, som statslige myndigheder har
afleveret til Rigsarkivet. Dette gælder kun data fra de it-systemer, som
Rigsarkivet har fundet bevaringsværdige ifølge bekendtgørelsen nr. 1007 af
20. august 2010.
KOR har struktureret oplysninger om de enkelte registre fra hhv. anmeldelser
og afleveringer til Rigsarkivet i en database, hvorved det er muligt at søge på
metadata om statslige registre.

Relevans
Indholdet af databasen er relevant for forskere, der søger efter data fra
statslige myndigheder uden at kende eksistensen af data på forhånd. Borgere
og journalister kan endvidere benytte registret til at skabe overblik over f.eks.
hvad staten registrer om individer, jordstykker etc.
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Der indsamles ikke systematisk viden om brugertilfredshed af databasen,
men brugerne har mulighed for at indsende en kommentar til de enkelte
registre til administrator.
Der er i udgangspunktet ikke oplysninger om hvordan der gives adgang til
data fra registret, hvorfor man må henvende sig til den myndighed, der står
som ejer af registret, eller til Rigsarkivet, hvis der er bevaret kopier af
registret i Rigsarkivet, er dette sidste tilfældet, vil det være angivet i
databasen.

Præcision og pålidelighed
Samlingen af registre vurderes at være relativt komplet, da statslige
myndigheder er forpligtet til at indberette oplysninger med hjemmel i
lovgivning.
Da oplysningerne er skabt i en administrativ sammenhæng og i mange
tilfælde er ekstraheret fra journalsager, vil kvaliteten variere en del, og nogle
registre vil være mere fyldestgørende beskrevet end andre. Denne variation i
kvaliteten er systematiseret under betegnelsen beskrivelsesniveau.
Højt beskrivelsesniveau:
Betegner registre der er afleveret til Rigsarkivet, disse indeholder samtlige
metadataelementer i databasen. Der er ca. 530 registre med
beskrivelsesniveau høj.
Middel beskrivelsesniveau:
Betegner registre fra 2008 og frem, der er anmeldt men ikke afleveret til
Rigsarkivet, og som har ført til selvstændig sagsbehandling. Der er ca. 300
registre med beskrivelsesniveau middel.
Lavt beskrivelsesniveau:
Betegner registre som er anmeldt til Rigsarkivet før 2008 eller registre der er
anmeldt efter 2008 men som ikke har givet anledning til selvstændig
sagsbehandling, dette gælder f.eks. tidsregistreringssystemer,
bibliotekssystemer og økonomisystemer. Der er ca. 4400 registre med
beskrivelsesniveau lav.
Det kan forekomme at nogle oplysninger virker uklare, hvilket ofte skyldes, at
Rigsarkivet i sine fagsystemer har registreret oplysningerne af arkivmæssige
hensyn. Således kan det i enkelte tilfælde f.eks. forekomme, at et register er
registreret som to, fordi Rigsarkivet af bevaringstekniske grunde opfatter det
som to forskellige registre, eller at et register ifølge oplysningerne er lukket,
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selvom det stadig opdateres hos myndigheden, fordi Rigsarkivet ikke længere
modtager kopier af data.

Aktualitet og punktlighed
Data er baseret på udtræk fra Rigsarkivets fagsystemer m.v. ultimo 2015. Det
planlægges at gennemføre en årlig opdatering fra ultimo 2017.

Sammenlignelighed
Oplysninger om navne på registerejere og navne på registret er
sammenlignelige med navnene i Rigsarkivets arkivdatabase Daisy, hvorfor de
kan bruges til at fremsøge registret i Rigsarkivet, i forbindelse med eventuel
ansøgning om adgang til Rigsarkivets arkivkopi.

Tilgængelighed
Databasen over statslige registre kan tilgås via KORs hjemmeside
registerforskning.dk
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