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Digital preservation
„Digital bevaring på Færøerne –
status og udsigter“.
hvorfor?, hvad?, hvornår? og hvordan?
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Kort fortalt
Det har indtil videre været en svær og vanskelig fødsel at komme i gang med “digital bevaring af digitale
arkivalier på færøerne”. Og der er fremdeles komplikationer og veerne er ikke overstået endnu.
I årets lagmandsredegørelse til “Ólavsøku” den 29. juli, står der bl.a. i lovlisten:
“Forslag til lagtingslov om ændringer i lagtinslov om Færøernes Landsarkiv.
Vedrørende bevaring af digitale arkivalier og diverse justeringer”.
Til dette er at sige at vi også var på lovlisten i forbindelse med sidste lagtingssamling, men vores forslag blev
ikke forelagt Lagtinget, da et enkelt regeringsparti ønskede at alle opgaver vedrørende arkivering skulle være
på Færøerne. Hvad partierne kan blive enige om er svært at sige på nuværende tidspunkt.
Vi er dog gået igang med bevaringen og der er oprettet tre “pilot-arkiveringssager” i vores journal dags dato.
Min præsentation vil kort gennemgå de hidtidige processer i forbindelse med forberedelse, planlægning og
iværksættelse af digital bevaring på Færøerne fra 1. april 2016 til i dag.
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Hvorfor?

• Vi er 20-30 år bagud i forhold til bevaring af digitale arkivalier
- dyrere, mere problematisk og mere omfattende for myndighederne hvis man
begynder for sent.
• Overvejet, snakket og skrevet i 12 år
- Seminarer afholdt i 2005, 2007, 2013 og 2017. Rapporter skrevet i 2007 – 08.
lovforslag, forslag til bekendtgørelser og andre regler og vejledninger herunder
indstilling til landsstyre og Lagting i 2016-17.
• Retsikkerheden hos den enkelte færing er i to omgange i fare:
- da myndigheder p.t. ligger inde med personsoplysninger, som de ikke har ret
til (i strid med personsoplysningsloven)
- Fordi personsoplysninger, som er nødvendige at bevare, bliver væk indenfor en
forholdsvis kort tidshorisont (i strid med arkivloven)
- Den digitale færøske kulturarv og den fælles færøske identitet er i fare for:
• Enten at blive helt væk, da det ikke bliver muligt at bevare
arkivaliene/dokumenterne,
• Eller at det koster meget mere at bevare, da helt særlige systemer skal
laves/findes for hver enkelt digitalt system eller digitalt arkiv.
Og Jvf. arkivaftalen mellem Landsstyret og det danske Statsministerie fra 1992, skal
Landsskjalasavnið varetage arkivopgaver i for rígsmyndighederne på Færøerne.
(f.eks. for Fogeden, Sorinskrivarara og Rigsombudsmanden).

Samb. Landsskjalavørinum tey seinastu árini
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Hvad?
Aflevering af it-systemer i henhold til lovkrav. Det drejer sig om
journalsystemer.
Herudover faksystemer af interesse.

Frá:
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Hvornår?
• Grad af autonomi.
• Tæt samarbejde med Rigsarkivet (bevaring og godkendelse i dk) eller mindre tæt
samarbejde som Island. Dog samme procedure vedr. strategi, regler, format osv.
•

Arb. 1. apríl 2016 til i dag 2017
Udarbejdelse af
“Løgtingslóg um broyting í
Løgtingslóg um Føroya
Landsskjalasavn” ( bevaring
af digitale arkivalier)

Oversættelse af
“bekendtgørelse 1007” om
aflevering af it-systemer.
Herudover vejledning til
bekendtgørelsen.

Oversættelse og
egenproduktion af andre
bekendtgørelser, cirkulærer
og vejledninger osv.

Registrering af leverandører
af systemer og deres
underleverandører.

Surveyundersøgelser.
Informationskampagne hos
myndigheder.

Udarbejdelse af
hjemmeside og indhold.
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Pilotafleveringer af
digitale arkivalier. 3.
projekter.

?
Lovændring vedtaget?
Aftale med rigsarkivet
underskrevet? Eller
autonom løsning?

Evaluering og
strategiarbejde for
2017-2020
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Hvordan?
Surveyundersøgelse.
Online på surveyXact

•Vores registreringer om
systemer i administrationen bliver løbende
opdateret, da myndighederne har pligt at oplyse os om nye systemer

Face2face
informationskampagne
hos Lands- og
kommunemyndigheder
Hjemmeside

•Vi er færdige med at
afholde møder hos
myndighederne. I
fremtiden vil vi planlægge
kurser og seminarer.
Herudover udsender vi
nyhedsbreve

Plan for aflevering af ITsystemer.
Aftaler laves med
myndighederne

•Vi er i øjeblikket i gang
med at lave en
afleveringsplan frem til
2020. Aftaler bliver lavet
sammen med myndighederne, således at de
har mulighed for at
afsætte midler til opgaven og forberede sig på
skiftet
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Eksempel. Migrering

GIS til GML
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Sagsbehandlingsprocedure
Sådan forløber en aflevering til Landsskjalasavnið
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Landsskjalasavnið laver en tidsplan for afleringsfrister af arkiveringsversioner i samarbejde med de kommunale- og
landsmyndighederne
Landsskjalasavnið starter afleveringssagen ved at sende et brev om aflevering til myndigheden
Der holdes et møde mellem Landsskjalasavnið og myndigheden, hvor dataindhold og dokumentationen af
arkiveringsversionen aftales. Der drøftes en tidsplan for det videre forløb
Landsskjalasavnið udsteder på baggrund af drøftelserne en afleveringsbestemmelse, som specificerer indholdet i
arkiveringsversionen samt fastsætter afleveringstidspunktet
Myndigheden indsender dokumentation til Landsskjalasavniðs godkendelse
Myndigheden eller dennes leverandør udtrækker data fra systemet og producerer en arkiveringsversion i henhold til
afleveringsbestemmelsen og bekendtgørelse nr. 1007 om arkiveringsversioner
Myndigheden eller dennes leverandør tester arkiveringsversionen med Ada, Landsskjalasavniðs og Rigsarkivets testprogram
Myndigheden afleverer arkiveringsversionen til Landsskjalasavnið. Landsskjalasavnið anbefaler, at arkiveringsversionen
sendes anbefalet/rekommenderet eller overbringes personligt med følgende modtager og adresse: Landsskjalasavnið .....
Landsskjalasavnið kvitterer for arkiveringsversionen og overtager herefter ansvaret for behandlingen af data.
Landsskjalasavnið og Rigsarkivet tester arkiveringsversionen og godkender den, når alle bestemmelser er overholdt. Læs
mere om test i vejledningen “Kort og godt om test af arkiveringsversioner”.
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Test og godkendelse af arkiveringsversioner
Arbejdsgangen er visualiseret i følgende workflow

Hvad var vores udfrodringer for et år siden
Fremtidige udfordringer: 21. september 2016
• Samarbejdsaftalen med Rigsarkivet (vi samarbejder uden en formel/underskrevet aftale)
• Surveys. Undersøgelser med SurveyXact. Hvor omfattende bør en sådan undersøgelse være? (Er lavet, men bliver opdateret
løbende da virksomheder skal oplyse hver gang de laver ændringer i ressortområder, organisationsændringer finder sted eller nye
systemer tages i brug)
• Om myndigheders udgifter i forbindelse med at producere en arkiveringsversion. (Vi har fået oplysninger om en del tilbud og
priser)
• Leverandørers faglige kompetance og erfaringer til at producere arkiveringsversioner? Samarbejde med softwareleverandør? (haft
mange møder med eventuelle leverandører)
• Er det muligt at få bestemmelserne vedr. IT-systemafleveringer i arkivloven mv. overholdt? (vi ved ikke)
• Hvad er de kommunale og landsmyndighedernes holdninger til at de skal aflevere dataudtræk hvert 5. år? Hvad skal vi gøre når
myndigheder ikke vil aflevere arkiveringsverioner? (Vi tvivler om vi kan overholde 5. års reglen)
• Hvordan kann man effektivisere eller smidigøre forretningsgangen/proceduren i forbindelse med aflevering af IT-systemer?
(Rigsarkivet arbejder på det. Der er udarbejdet en evaluering.)
• Anmeldelse og godkendelse, Afleveringsbestemmelser, Test, Produktion af medier til opbevaring og tilgængeliggørelse. (vi ved ikke
endnu om vi skal lave endelig test og resten på færøerne eller i dk)

Udfordringer i fremtiden
• Flaskehalsproblemer med hensyn til leverandører herunder produktion af arkiveringsversioner af
IT-systemer
• Bliver vanskeligt at overholde lovpligtige 5 års mellemrum leverancer. Her må prioriteres
• Mange små systemer
• Få færøske leverandører der kan klare opgaven.
• Delvist monopol på leveringssiden af dokument- og sagsbehandlingssystemer
• Vi ved ikke – på nuværende tidspunkt - om vi skal varetage alle opgaver på Færøerne (Islandske
løsning) eller vi skal varetage endelig testning, godkendelse og bevaring i Danmark i Rigsarkivet.
Herunder benyttelse af Sofie brugergænsefladeprogrammet og arkivdatabasen Daisy
(Grønlandske løsning)

Udfordringer for IT-arkivaren
(erfaringer)

• IT-arkivaren er nødt til at være analytiker, iværksætter, idémager,
kommunikator, netværker, IT-medarbejder, sagsbehandler og
projektleder.

• De bureaukratiske “kontrolfuldmægtige” løber bagefter og kan være
medvirkende til at forsinke processen med indførelse af digital bevaring. De er
ikke vant til at tage initiativ ;-)

• Det er vigtigt:

• at følge med hvad der foregår internationalt med udvikling på området
• have godt samarbejde med Rigsarkivet, andre arkiver og eksterne
myndigheder

• Godt begyndt er halvt fuldendt
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Tak for opmærksomheden!
Spørgsmål?
Læs mere her på færøsk!
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Ella her på dansk!

Digitalbevaring.dk

