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De fleste kommunale institutioner vil i første omgang forsætte deres virke stort set uændret henover
kommunalreformen den 1. januar 2007. Det gælder bl.a. skoler og daginstitutioner, de sociale institutioner,
sygehuse, biblioteker og museer og mange andre.
På kortere eller længere sigt vil der kunne forekomme tilfælde, hvor en institution enten nedlægges eller
sammenlægges med en anden institution. I den situation skal der tages stilling til, hvad der skal ske med
institutionens arkivalier.
Nedlæggelse af en institution
Hvis en institution/myndighed nedlægges, påhviler ansvaret for arkivalierne samt varetagelse af
arkivmæssige hensyn iøvrigt den eller de myndigheder, som overtager sagsområderne (jf. §2 i
bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed).
Er der tale om en fuldstændig nedlæggelse af f.eks. en skole eller en social institution, uden at en anden
institution overtager sagsområdet, påhviler ansvaret for arkivalierne den overordnede myndighed. Det være
sig en kommune, en region eller en statslig myndighed.
Den myndighed, der overtager ansvaret for arkivalierne, skal bl.a. sørge for betryggende opbevaring af de
arkivalier, der er bestemt til bevaring samt de arkivalier iøvrigt, der forsat er i administrativt eller retligt brug.
Hvis den myndighed, der overtager ansvaret for arkivalierne er statslig, vil de arkivalier, der er bestemt til
bevaring, med tiden skulle afleveres til Statens Arkiver.
Hvis den myndighed, der overtager ansvaret for arkivalierne, ikke er statslig, er der i praksis tre muligheder:
1. Myndigheden kan selv opbevare papirarkivalierne og de elektroniske arkivalier, som ikke er omfattet af lov
om behandling af personoplysninger, samt selv imødekomme henvendelser fra offentligheden om benyttelse
af arkivalierne.
2. Myndigheden kan vælge at aflevere arkivalierne til et kommunalt offentligt arkiv. Læs mere om oprettelse
af kommunale arkiver i: ”Vejledning om offentlige arkiver”,
3. Myndigheden kan mod betaling af vederlag aflevere sin arkivalier til Statens Arkiver. Læs mere om
aflevering til Statens Arkiver i: ”Servicedeklaration for aflevering af kommunale arkivalier til Statens Arkiver,
Arkivalier, der ikke er bestemt til bevaring, og som ikke har administrativ eller retlig betydning, kan kasseres.
Sammenlægning af institutioner
Hvis to eller flere institutioner lægges sammen, overtager den nye, sammenlagte institution ansvaret for
forgængerinstitutionernes arkivalier. Arkivalier fra forgængerinstitutionerne bør holdes adskilt og ikke
samordnes i et nyt fælles arkiv.
Ansvaret for arkivalierne
Varetagelse af arkivmæssige hensyn i forhold til arkivalier fra den offentlige forvaltning påhviler altid en
konkret offentlig myndighed. I forbindelse med nedlæggelse eller sammenlægning af offentlige myndigheder
eller institutioner vil en konkret offentlig myndighed altid overtage ansvaret for arkivalierne.
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