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Registrant over arkivalier fra Forvaltningskommissionen 
af 1946 og Forvaltningsnævnet 

 
 
 
Foreløbig oversigt over sager fundet i Rigsarkivet vedr. Forvaltnings-
kommissionen af 1946 og Forvaltningsnævnet.          
 
 
Formålet med at udgive denne registrant er - udover at give et indtryk af 
forvaltningsreformarbejdet i efterkrigsårene - at give andre mulighed for i praksis at gå i 
gang med det meget spændende og hidtil ubenyttede arkivmateriale om den offentlige 
administration, som er samlet i forbindelse med Forvaltningskommissionens og 
Forvaltningsnævnets arbejde. Registranten vil snarest blive lagt på nettet, hvorved de 
enkelte emner, institutioner, sager og årstal i teksten bliver søgbare. Måske kunne andre 
arkiver af interesse for studiet af forvaltningshistorien og forvaltningspolitikken kobles på, 
ligesom fejl og mangler kunne udbedres. Jeg modtager meget gerne kommentarer og 
korrektioner. 
 
Hvert af de anførte journalnumre kan omfatte en eller flere kasser. Jeg har gennemgået alle 
kasserne og søgt at notere både de bemærkninger eller overskrifter, der var på sagslæggene, 
og hovedindholdet i hver kasse. 
 
Ra.hj. betyder Wilhelm von Rosen (red.) Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse, 
Kbh.1991. Som det vil fremgå, er detailleringsgraden større ved nogle indførsler end ved 
andre. Det skyldes, at min Ph.D. afhandling Forvaltningspolitik og forvaltningsvidenskab, 
Roskilde Universitet 1998, hvortil denne registrant oprindelig er lavet, havde 
forvaltningspolitik, organisationsforhold og rationalisering som fokus.  
 
 
 
I. Finansministeriets sekretariats almindelige journal.  
RA hj. s.351. Denne Journal (oversigt) rummer indførsler, som ikke genfindes i 
sagsmapperne (arkivet), se nedenfor under II. Finansministeriets sekretariats alm. 
Journal S-sager. Sammenlign f.eks. her jrnr.1947/5064 pkt.5b. med S-sager 5064/47. 
  
 
1945  
Jrnr. 5001 (Udenrigsministeriet) pkt. 20, 20.10.45. Rationalisering af arb. i adm. 
(finsk forslag om at afh. kursus) 
 
Der ses intet på jrnr. 5064 eller 5065 ( hhv. Forvaltningskommissionen og 
rationalisering), som vedrører sagen. Henvisningen til jrnr. 5001 er fra Niels 
Thorsens referat fra Finansministeriet, (jvf. nedenfor under Budgetministeriet 
samlede sager jrnr. 5050-5070 lbnr. 10 pkt 5 n) hvor sagen oprindelig er 
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journaliseret under 5001! Som det fremgår nedenfor er hverken denne sag eller 
andre, fundet under dette journalnr., anført i journalen. 
 
1946 
Jrnr. 5001 pkt.3 Det finske budget m.m. 28.1.46, Bilag om rationalisering af 
administrationen. 
 
Jrnr. 5064 (Forvaltningskommissionen FVK) Pkt.1 Anmeldelse af ... 
Pkt.2 Henvendelse til kommissionen.  
 
Jrnr. 5065 (Rationalisering)  
13.6. Nordisk Rationalisering a/s fremsender Rapport om rationalisering af off. adm. 
(Henvisning til 5001 20/45).  
 
12.7. Udenrigsmin. fremsend. Indberetning fra gesandtsk. i Oslo. 
 
9.9. Direktør H.Thueslev optaget. på kursus. 
 
12.9. Kr. for kursus. (anført... 11.9. Nord. Rat. afs. 400 kr.) 
 
14.10 Dir. Thueslev fremsend. ref. af det afh. kursus. 
 
10.12 Udenrigsmin Indberetning fra Finland 
 
12.?  Arbejdsøkonom. kursus. 
 
 
1947 
Jrnr. 5064 (FVK) jvf. nedenfor under Finansmin. sekret. alm. journal s-sager. 
1. Anvisning af checks 
 
2. Anvisning af sekretærhonorarer 
 
3. Udskiftning af kommissions medl. 
 
4. Henvendelser til og fra kommissionen dvs. decentraliseringsskrivelserne og hen-
vendelse fra H.K.  
 
5. Nedsættelse af udvalg. 
  a. 4.1.47 om Rigspolitiet 
  b. Udvalg om forholdet mellem lovgivningsmagten og forvaltningen. Buhl, Edv. 
Sørensen, Ole Bjørn Kraft, Jørgen Jørgensen. (8.10.47) Skrivelser fra andre partier. 
 
Jrnr. 5065 (Forvaltningsnævnet FN) 
12.9.47 nedsættelse af Nævnet og beskikkelsesskrivelser (22.9.) 
 
1948 
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Jrnr. 5064 (FVK) 
1. Anvisning af checks 
2. 1. betænkning, 5-10 skrivelser til kommissionen 
3. Sekretærhonorarer samt skrivelser ang. enkelte udvalg. 
 
Jrnr. 5065 (FN) 
1. Anvisning af checks 
2. Udvidelse af personale i nævnet 
3. henvendelser fra nævnet 2 stk. 
 
Journalerne for 1949-52 indeholder samme type af sager. Fra 1952-53 foretages en 
ny type journalisering uden indgang på fast journalnummer. 
 
 
 
II. Finansministeriets sekretariats alm. journal, S-sager.   
RA hj. s.351 f. 
 
Journalnr. 5001/45(Udenrigsministeriet)  Hvert sagsomslag er mærket med et nr. 
som måske angiver placering ved indskrivning i journalen? Blot er ingen af de 
fundne sager med nummer anført i journalen! Tallene angives her efter skråstreg, 
mens i de journalen er placeret mere frit. Da ikke alle sager har nr. gives et bogstav 
efter deres placering i arkivmappen. 
 
a. 5001/45 UM fremsend. fra gesandtskabet (ambass.) i Stckh. marts 45 Meddelelser 
fra konjunkturinstitutet om priser og omkostninger under krigen. 
 
b. 5001/45/25 Sag om levnedsmiddelhjælp til Norge jan. 45. 
 
c. /22 Tidsskrift for udenrigspolitik, sag om tilskud til udgivelse 
 
d. /19 UM. Fremsend. fra ambass. i Stckh. sag om afvikling af krigstidstiltag inden 
for statsforvaltningen, april 45 
 
e. /16 Avisudklip fris. via UM om udskiftning af finsk finansminister 
 
f. /15 UM fris. fra ambass. i Stckh. sag om erstatning til tjenestemænd for 
krigsskader. 
 
g. /14 Referat af UNRRAs møde i dec. 44 udsendt juli 45 
 
h. /13 UM frs. bekendtgørelse om Grønlands forsvar juni 45 
 
i. /11 UM meddelelse om danske medl. af UNRRAs udvalg maj 45 
 
j. /9  Sag ang. tysk beslaglæggelse af benzindepoter i forb. med arrestation af politiet 
marts 45 
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k. /7  Referat af E.S. Conway : Postwar employment, London 1943, udsendt april 45 
af ambass. i Stckh. Skrevet i Stckh. af Bent Hansen i marts 45. 
 
l. /6 Referat af Fabian Societys bog: Can planning be democratic? udsendt af 
ambass. i Stckh. april 45, Skrevet af Fritz Bauer i marts 45. 
 
m. /4 Afskrift af artikel i London and Cambridge economic .... : Bowley, angående 
priser og lønninger i England. Sendt af ambass. i Stckh. 
 
n. /3 26.marts 45, frs. af UM. Strengt fortroligt. (I modsætning til pkt. k. og l.) 
   Referat af Beveridge rapporten afsendt af ambass. i Stckh. skrevet af H. Grünbaum 
i feb.45. Vedhæftet seddel skrevet af Hans Hækkerup 5.4.45: Kampmann har fortalt 
ham at Generalsekretariatet er i gang med at lave en dansk bearbejdelse af emnet, 
som ikke kun bygger på Grünbaums referat men på selve rapporten. Hækkerup, som 
er ekspeditionssekretær i finansministeriets sekretariat, indstiller, at man senere, når 
denne udgave er kommet, udarbejder et særligt referat med henblik på de "stats-
finansielle aspekter"... "her i kontoret". 
 
o. Feb. 45 Beretning fra udvalget for ekstraordinære industriarbejder m.v. for tysk 
regning indtil april 1942. Samt statistik for kontorets virksomhed for januar 1945. 
 
p. Feb. 45 Medd. fra UM. til danske statsborgere, der har lidt krigsskade på fast 
ejendom i Tyskland under krigen. 
 
 
Journalnr.5064 (1a)/46 : Udbetalingsbilag for honorar til Thorsen samt brev fra 
Skat Rørdam med accept af plads i FVK. 
 
Ledsageskrivelser til udsendelse af 1923 betænkningen. 
 
5064/47   
1.  Sag om inddragelse af H.K. i FVK fra nov.47: Brev fra H.K. til H.C.Hansen, fire 
forskellige svarudkast samt et notat fra H.K.med begrundelser for afslaget -  
herunder, at Villadsen ikke repræsenterede erhvervslivet men sagkundskaben fra 
Handelshøjsk. 
 
 
2. Sagsomsalg 5064(1)/47: Udbetalingsbilag for diæter og honorarer,  de fleste bilag 
nummeret 1a,  1b,  1c,  1d osv., flere bilag  med samme sagsindhold har samme 
bogstavbetegnelse.  Der er langt fra bilag på alle kommissionsmedlemmer. 
 
Journalnr. 5065/46 
1. Referat af sagen ang. det af Nordisk Rationalisering afholdte kursus for tjene-
stemænd i adm. Finansministeriets mand på stedet Direktør Thueslev fra Det kgl. 
Assistenshus har skrevet rapport, som er underskrevet af 14 af 15 deltagere på 
kurset. Meget kritisk, ringe udbytte, dårligt tilrettelagt, perifere emner, til nød 
brugbar til embedsmænd med lavere charge, selskabet har ingen kendskab til 
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offentlig adm. Referatet underskrevet af Thorsen 16.10 og Kofoed 19.10.46 
 
2. Rapport fra Thueslev samt brev fra Nord. Rational. af 19.8.46. 
 
De øvrige sager indenfor 5064 og 5065 for årene 1947-51 meldes ikke tilstede på 
Rigsarkivet. (Måske er de overført til Budgetdep. samlede sager afl. 1988. lbnr.10, 
jvf. nedenfor.  
 
I RA. Hj. s.410 er uvist af hvilke grunde nævnt Finansministeriets sekretariats j.nr. 
1947/5065 som en henvisning under behandlingen af Forvaltningsnævnet. 
 
 
III. Forvaltningskommissionen af 1946: Finansministeriet. 
Kommissioner ad hoc, Arkivnr. 04/199/160. 
Dette arkivnummer er fundet i juni 1993 af arkivar Michael Hertz. Det findes ikke i 
RA. hj.. Der er muligvis tale om en del af Departementschef K.H. Kofoeds 
embedsarkiv? 
 
Pakke A1 
Sagsomslag med Kofoeds håndskrift: Forvaltningskommissionen. Udvalget 
angående hospitalsforholdene. 
 
a. Hospitalsudvalget, mødereferater. Meget udførlige referater. om sundhedsvæsnets 
organisation og principperne for centraladministrationens organisation - depart. - 
dir.. 
 
b.  Indlæg fra forskellige berørte ministerier og institutioner ang. udvalgets forslag til  
 
en samlet ændring af sektoren. 
 
c. Redegørelser og regnskaber fra en række institutioner f.eks. Finsensinstituttet, 
Sønderborg statshospital m.fl. 
 
Sagsomslag (ikke med Kofoeds håndskrift): Udvalget ang. fængselsvæsenets 
forhold. 
 
a. Fængselsudvalgets mødereferater. meget omhyggelige referater. 
 
b. Redegørelse med bilag over ansatte og indsatte. 
 
c. Korrespondance juni-juli 1947 med fængselsdirektoratet og FVKs udvalg 
 
d. Oversigt over anstalternes bygningsforhold, jordtilliggender, belægningstal, 
fængselsbeskæftigelse og personaleforhold. 
 
 
Pakke A2 
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Sagsomslag: Ang. rigspolitiets forhold. 
 
a. Blandede skrivelser i forbindelse med arbejdet herunder en del materiale fra 
DSB? (måske m.h.p. genplacering af politifolk), og breve fra COII organisationer 
inden for politiet ang. repræsentation i FVK.   
 
b. Redegørelse for personaleforhold i politiet 1946 (71 s.) 
 
c. Supplement til redegørelse pkt. b. 
 
d. Beretning vedr. Københavns politi (40 s.) med kommentarer. 
 
e. Beretning vedr. rigspolitiets centralstyrelse (103 s.) 
 
 
Pakke A3 
Sagsomslag: Tjenestemandsloven af 1946 
 
Materiale i forb. med forslag til tjenestemandslov af maj 1946. En lang række 
konkrete indstillinger om lønforhold for enkeltpersoner sendt til Folketingets udvalg 
ang forslag til lov om statstjenestemænd. 
   Indeholder også nogle papirer fra Lønningskommissionen med Kofoeds 
påtegninger. Endnu et indicium - sammen med sagsomslaget fra pakke A1 - på, at 
der er tale om Kofoeds eget arkiv. Desuden har tjenestemandsloven ikke 
umiddelbart noget at gøre med FVK.  
 
 
IV. Budgetdepartementet. Finansministeriets sekretariat. 
Samlede sager. Aflevering 1988. 37/1. Pakke lbnr. 10, journr. 
5050-5070, mærket vedr. udvalg og kommissioner, 1948-67.  
 
Samlet omslag for det følgende mærket : Finansm. sekr. alm. journal nr. S 5064/54. 
 
I. Udvalget vedr. statsskovdistrikternes kasse og regnskabsvæsen 5057/49 + 5057/53 
 
a. sagslæg fra 1944-45, diætudbetalinger 
b. betænkning afgivet nov.47, udvalget arbejder videre med 
   hulkortbogholderi og gennemførelse af betænkn. fra 1947. 
c. notat om gennemførelsen af bogføringspraksis og udvalgets  endelige indstilling 
 
 
II. Udvalg ang statsbrandforsikringsfonden 5059/15/1958 
 
 
III. Sagsomslaget mærket: Lægges i gamle udvalg-kommissioner.   Forneden 
:Forvaltningskommissionen. 
a. Sagslæg:    Korrespondance. Div.udgifter vedr. forvaltningskommissionen: 
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Kontorhold, mødediæter, honorarer, bogtryk 1948-49.  Desuden samlet en række 
vederlag  for  sekretærarbejde  i FVK,  herunder "vederlag  for udførelse af 
forarbejder til forvaltningskommissionens udvalg vedr. statens budget mv." 14.6.49 
til Gøtrik. Alt 1947-49. 
 
b.  sag  om  landbrugsministeriets vægren sig ved at acceptere FVKs forslag om 
decentralisering af matrikelvæsenet. 1951. 
 
c. Diges udnævnelse til formand 
 
d.  Næringsbrevssagen, brev fra Jespersen, Handelsministeriet til  Kofoed jan. 51,  
nødtvungen accept af forvaltningsnævnets opfattelse 
 
e.  Brev fra arbejds- og socialmin.  24.8.50  ang  vejarbejder jvf. betænkn. IV 
(29-32) afvisning af forslaget. 
 
f.  Brev fra min. for. off. arbejder ang. anlægsdirektoratssagen.24.3.50 
 
g. Diges beskikkelse til FVK 5.12.49 
 
h.  14.9.49. skrivelse til landbrugsmin. fra Finansministeriet sign Dige med 
henvisning til betænkn.  4 og 5 afsnit om landbrugsmin. 
 
i. Oplæg fra FN til FVK om Mødrehjælpen (32 s.) 1949 
 
j.  Handelsmin.  repræs.  Sveinbjørnsson,  brev 28.nov.47  til H.C.Hansen om 
udtræden og ny repræs.  for Handelsmin. Svar fra H.C.  og brev fra Jespersen til 
Kofoed 3.12.47 om tlf. samtale og udpegelsen af Villadsen. Desuden brev fra 
statsmin. Hans Hedtoft til H.C.Hansen med anmodning om at HCH. tiltræder som 
formand for FVK. jrnr. 595/47 af 19.11.47. 
 
k.  Udkast  til  skrivelse  fra Finansministeriet 28.10.46 med Kofoeds rettelser. 
"Opgaverne for kontrollen med statsforvaltningen " indsat af ham. Brevet er til 
komm. medlemmerne. 
 
l.  2.9.47 brev fra Thorkil K./FVK til alle min. om udvalg 7s 5 arbejdsudvalg om 
decentralisering og  ønsker  om  forslag  fra ministerierne. 
 
m. Brev fra Udenrigsmin. Gustav Rasmussen om en "drøftelse på et ministermøde 
forleden om statssekretærerne" 17.10.46 
 
n. Sagsomslag: Referater 
 
  1. Notat vedr. FVKs afslutning 6.3.52. Understregning af "oversigtens" betydning. 
 
  2. Referat ang FVKs forslag til decentralisering af matrikeldirektoratet, stand-
punkttagen til sagen 1951, jvf. ovenfor under pkt.b. 
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  3. Vedr. cirkulære til samtlige politimestre om næringsbrev, standpunkttagen dec. 
1951, jvf. ovenfor pkt.d. 
 
  4.  Ang R-komiteens betænkning 28.10.46, skrevet af Thorsen, Alice  Brun  skriver 
 nedenfor, at  det har interesse for FVK, mærket forelægges.(5064/49)! 
 
   5. Referat ang. rationaliseringen af administrationens organisation og arbejds-
metoder, 20.12.45 af Thorsen, 8.1.46 notat tilføjet af Alice Brun, 17.1. af kontorchef 
F. Grünfeld. Tilføjelse 29.1.46 af H.C.Andersen,(?) afdelingschef, og yderligere 
5.4.46 af Kofoed.(5001/20/45) 
 
  6.  Rationaliserings og forenklingsarbejdet indenfor statsadm. i Sverige og Norge 
samt England. 16.8.47(5064/49) 
 
o. Sagsomslag: Bilag 
 
  1. Særtryk af 7. betænk. afsnit om formiddagsstillinger. 
 
  2. Internt notat fra Kofoed om næringsbrevssagen.12.12.50, jvf. pkt. n 3, ovenfor. 
 
  3. Ang. anlægsdirektoratet. 
 
  4. statens luftfartsstyrelse, betænkning. 
 
  5. Indstillingen fra R-Komiteen Oslo 1946. 
 
  6.  Notat fra ambassaden  i  Stockholm  om  statssekretærer, nævnt i brevet fra 
Gustav Rasmussen pkt. m. 
 
  7.  Notat til Finansministeren fra Kofoed 11.6.46 om en evt nedsættelse af en 
forvaltningskommission. 
 
  8.  Tillægs- og efterbevilgning (nogle  retssammenlignende betragtninger - med 
norsk ret) uden forfatter og år. Notatkarakter. (Måske arbejdspapir til bud-
getudvalget). 
 
  9. Betænk. om vejvæsnet hu.7 
 
 10. kompendium om "sognekommunernes opgaver indenfor statsadministrationen" 
1946 ? 
 
 
IV. Sagsomslag 5066 Betænkning om erstatning for beslaglæggelse under krigen 
1946 
 
 
V. Sagsomslag: vedr. Lånekassen for Sønderjylland 1957. 
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V. Budgetdepartementet. Finansministeriets sekretariat. 
Samlede sager. Aflevering 1988. 37/1 lbnr.62, 
forvaltningskommissionen. 
Sagsomslag: Korrespondance forsynet med jrnr. 5065/3b/50 
 
1. Skrivelser fra Finansministeriet til indenrigsministeriet om svar på FVKs forslag 
om hospitalsdir. 12.12.50-21.6.52-14.10.52-8.2.54. Desuden skrivelse til 
landbrugsmin. om svar på decentraliseringsforslag om staldhygiejne. 
 
2. Sager i forbindelse med brev fra finansudv. af 13.10.50 om hvilke sager der endnu 
ikke er gennemført. 
 
3. FN redegørelse om sager der ikke er færdige 13.11.50 (12 1/2 tætte sider). 
 
4. Skrivelse til Finansmin. fra udvalg 6 om afvikling 17.1.50. Der refereres til 
tidligere redegørelse fra 29.10.49. svar fra Finansm. 
 
5. Skrivelser af 9.11.49 fra FN om sager der ikke er blevet gennemført, udsendt til 
en række ministerier. Brevet til Finansmin er journaliseret her 5064/2/49 ligesom et 
andet brev fra FN. 
 
6. Sager omkring opgørelser af udvalg og nævn, som Finansm. deltager i. Skriv. fra 
FN 18.8.48 
 
7. Skrivelse fra FN af 17.8.48 til Finansm. om oplysninger til brug for undersøgelsen 
af formiddagsstill.  
 
 
Sagsomslag: Referater 
 
1. Opsummering omkring FVKs forslags gennemførelse med påtegning omkring de 
to ovennævnte sager fra IM og LM. Af interesse p.gr.a. gode referater. 
 
2. (5064/49) om statens udlånsvirksomhed, Jrnr. refererer til statsaktivkontoret(?) 
der henvises til 5067/ lånekassen for Sønderjylland.  Sagen om statens udlån: 3 
referater og resumeer om sagen. Dige, som var formand for underudv. ,skriver som 
departementschef kommentar: Han og Kofoed var enige om at direktøren ikke skulle 
have direkte referat til ministeren. Men Kofoed skiftede stilling i FVK. 
 
Sagsomslag: Bilag 
 
Dels sønderjyske lånekasse: forhandlingsreferater, dels liste over kommissions-
forslag til og med 5 betænkning: Finansmin, skattedepart. : 13 forslag. Justitsmin. : 
131 forslag. Min for off. arbejder: 33 forslag. Handelsmin. : 5 forslag. 
 
Liste over udvalg og nævn nedsat efter 5.5 1945 med angivelse af jrnr.5065 er 
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Forvaltningsnævnet, 5064 er FVK. 
 
Sagsomslag : Sønderjyske Hypoteklånefond 
 
Omslag korrespondance: Sager fra 1958-61 
Omslag referater: Sager fra 1951- 
Omslag bilag: Sager vedr. Betænkning 224 
 
 
VI. Statsministeriets arkiv  
I RA Hj. s. 410 er anført statsmin. j.nr. 12-20-03. Det er en fejltagelse. De følgende 
journalnr. er fundet i samarbejde med RA  
 
Journalnr. 275/48 
Dette journalnr. indeholder også (dele af?) jrnr.306/46. 
 
1. Brev af 23.9.48 fra Forv.Nævn.sekr. om, at der er fremstillet et kompendium af 
kanselichef Dahlbergs foredrag på rationaliseringskurserne i jan-feb. 47 og feb-marts 
1948. Kompendiet er endnu ikke fundet. 
 
2. Rigsombudsmanden på Færøerne skriver brev om presseforlydender om journal-
rationaliseringsforslag fra FN. Udløser referat, udkast og svarskrivelse. 
 
3. Eksp.sekr. Grage foreslås til rationaliseringskursus i feb. 1948. Han fremhæver i 
sin ansøgning det tidligere "private" kursus, hvor lærerne ikke havde "kendskab til 
offentlig administration". 
 
4. Direktør Thueslevs rapport om kurset på Nordisk Rationalisering i sept. 1946. 
 
5. Introduktionskrivelse fra Nordisk Rat. sept.1946 med journr.306/46. Dette gælder 
de følgende sagslæg.(nr.6-13) 
 
6. Tilmeldingsbrev fra Nord. Rat. sept.46 
 
7. Vittighedstegning af Storm P. med påført jrnr. 
 
8. Brev af 15.6.46 fra Industrirådet til statsministeriet ang. opfordring til "staten"  om 
at indgå i "Centralkomiteen" for rationalisering og scientific management. 
Vedhæftet en meddelelse fra Andreas Møller til "ministeren" om at tage sagen op på 
et kommende ministermøde. Påtegning om, at Handelsministeriet har udpeget 
Sveinbjörnsson, Kontorchef. som medlem 26.3.46. Sveinbj. senere medlem af FVK 
som handelsministeriets repr.. Spændende dokument i rationaliseringsdiskuss.. 
 
9. Udkast til plan for "kursus i kontorrationalisering" for statsembedsmænd på 
Handelshøjskolen 25.2.-16.3 1948. Statens eget kursus - alle FVK-pinger er 
indledere. 
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10. Udkast til brev af 4.2.47 til Dep.ch. Kofoed fra Andr. Møller: "eksp. sekr. Grage 
har givet mig vedlagte... " dvs. en gennemgang af checkudstedelsesproceduren og 
dens rationalisering. 
 
11. Nr.1 4.årg. marts 1947 af Arbejdsøkonomi, Tidsskrift. for rationalisering, udg. af 
Nordisk Rationalisering a/s. Artikel med citat fra Vang-Lauridsens artikel i 
Samtiden om rationalisering af den off. adm. 
 
12. Ledsageskrivelse fra april 47 til fremsendelsen af Kompendium over fore-
læsninger ved kurset på Nord. Rat. i sept. 1946. 
 
13. Kompendium fra Nord. Rat.: Sällfors, K.O.Christiansen, Poul Bahnsen og 
mange flere. Bahnsen med gennemgang af sidste nyt: Hawthorne-forsøgene. 
 
 
Journalnr. 329/49 
1. udkast til brev til Rigsombudmanden for Færøerne ang brev fra F.M. af 1.3.49 
ang adm. høringspraksis..... 
 
 
Journalnr. 459/1949 
Dette journalnr. indeholder også sager fra jrnr. 595/47 og 648/48. Disse numre er 
udstreget på sagsomsalget og påført ovenstående nr. 
 
1. Udkast og koncept til Statsmin. brev af 14.7.49 om decentralisering.  
 
2. Referat af 15.11 samt udkast til svar på brev af 9.11.49, dateret 22.11.49, fra 
Forvaltningsnævnet om sagsforløb ang. nedsættelse af taksationskommission og 
yacht-flag-sagen nævnt i betænk. IV. 
 
3. Brev fra Krigsministeriet til S.M. ang brev af 14.7.49 ang. decentralisering. 
 
4. Brev af 16.5.49 fra FVK ang. decentralisering. 
 
5. Brev fra Kofoed til dep.chef Andreas Møller (17.5.49). Her hedder det bl.a.: "Jeg 
sender vedlagt skrivelse fra forvaltningskommissionen til statsministeriet, overens-
stemmende med Deres opfattelse...." Måske er A.M. initiativtager til FVKs hen-
vendelser, hvilket kunne forklare den umiddelbart lidt ejendommelige procedure? 
Kofoed opfordrer til at A.M. venter "et par dage" med at udfærdige skrivelsen jvf. 
pkt.1. 
 
6. V. Villadsens accept af næstformandsskab 2.10.48. 
 
7. Brev fra finansministeriet om, at Wechselmann i henhold til finansministerens 
resolution af 20.9.47 fra 1.10 at regne er sekr. chef. 
 
8. Brev af 2.9.47 fra FVKs udvalg 7 ang. decentralisering. 
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9. Referat m.h.p. svar på brev af 2.9. fra udvalg 7 skrevet af Frederik-Vilhelm Grage 
eksp.sekretær 5.9.47 og yderligere kommenteret af A.M. Interessant som eks. på 
reaktionen. 
 
10. Brev af 28.8.47 fra FVK ang. decentralisering. Videresendt 4.9.47. 
 
11. Skrivelse i forbindelse med formandsskiftet i november 47 (18.11.47) samt brev 
fra T.K.(17.11) og P.F. (17.11). Meget korte breve. 
 
12. Notat af 14.11.47. af Andreas Møller ang. FVKs fremtidige tilhørsforhold og 
formandskab. Ingen adressat. Interessant sammen med pkt. 11.  
 
13. 29.9.48 Udkast til skrivelse ang formandsskiftet H.C.Hansen-K.H.Kofoed. 
 
 
Jrnr. 1011/57 
Brev fra Forvaltningsnævnet 31.1.57 ang.... og Statsmin. svar. 
 
Jrnr. 1080/57 
Forvaltningsnævnets årsberetning 56/57 
 
Jrnr. 1080/59 
Forvaltningsnævnets årsberetning 58/59 
 
Jrnr. 16-06/1950-55 
1. Forvalt.nævnets årsberetning 1953/54 
 
2. Brev fra Dep.ch. Dige af 12.5.54 : "Kære embedskollega " ang. "Statens rationali-
seringsorgan" og opfordring til styrelseschefer om at lade yngre medarbejdere søge 
midlertidige stillinger i Forvalt.nævnet. 
 
3. Årsberetning 1952/53 med kommentarer af Grage om, at tidligere rationali-
seringsforslag fra 1950 ikke er blevet fremmet af dep.chef. 
  
4. Afskedsansøgning fra Andreas Møller marts 1952. 
 
 
VII. Handelsministeriets arkiv. (ujourn.) nr.294 
Pakke  mærket  Forvaltningskommissionen,  men  indeholder kun sagen  om  
arbejdsordningen  i  Centraladm :  to referater fra møderne med styrelsescheferne 7.  
og 9.  jan.1950 og notat fra Dep.chef.  Jespersen om sagen. Alle papirer findes også i 
pk.3 i FN. arkiv 2157. Desuden handelmin. svarskrivelse til spareudvalget marts 
1952. 
 
 
VIII. Forfatningskommissionens arkiv. 
2.pakke indeholdt bl.a. en kommissionshistorie. S. 10 fremgik det, at der var nedsat 
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5 arbejdsudvalg d.16.3.49. Udvalg 3 drejede  sig  om  kontrol  med 
administrationen. Referater af udvalgsmøderne,  herunder fra 3. møde 6.10.49 med 
FVK og  5. møde 6.12.49 med FVK. 
 
 
IX. Departementschef Erik Ib Schmidts embedspapirer nr.1. 37. 
1. Øresundsudvalget 1954-61. 
2. -   "  -    -   -  "   - , mødereferater. 
3. Sagsomslag med påskrift: Memo vedr. statsbudgetreform 
 
a. Arbejdsudvalg vedr statsbudget og regnskab, papirer dateret 16.3.56. Brev fra 
Dige til udv.medl. vedr. tillægbevillingsprocedure. 
 
b.Referat fra møde i arb.udv. 7.10.52. Mødet tog udgangspunkt i klage fra 
Dahlgaard over udv. arbejdstempo. Dige forsvarer sig med at der er en aftale om at 
spareudvalget skulle være færdigt før arbejdet i det "politiske hovedudvalg" blev sat 
i gang igen. 
 
c. Notat ang. fonde (finanslovens pgf.26) 2.9.52. (Notat 1) 
d.   -    "-      "  -                         -   "  -    
e.   -    -   "    "    -                      -   (Notat 2) 
 
f. Finansministeriets økonomisk. stat. konsulent: Skitse til ændret opstilling af 
statens budget 7.1.52. 
 
g. Økonomisk. stat. konsulent: Bemærkninger vedr. en reform af statens budget og 
regnskabsvæsen. Om at udvikle budget og regnskabsteknikker til et mere effektivt 
instrument for finanspolitik og finanskontrollen. Med EIS kommentarer. 
 
h. Økonom. stat. Kons. Bemærkninger vedr. og forslag til en modernisering af 
statsregnskabet aug.1950. Der mangler afsn. III og IV. (konjunkturpolitik) (de 
indledende alm. bemærkninger ser spændende ud). 
 
i. Gennemgang af de på statsregnskabet opførte fonde, Bredahl 20.9.50 
 
j. Redegørelse vedr. reglerne for afskrivning på statens faste ejendomme og anlæg. 
30.6.50. Ingen forfatter. 
 
 
X. Forvaltningsnævnets sekretariat.  
RA.hj. s.407, 2157 Journalsager 1-252, lbnr 1-112 , 1947-65 
 
Arkivpakkerne har lb.numre fra 1-112 ordnet efter jrnr., som anføres efter pakkenr. 
Hver pakke indeholder ofte flere sagsomslag. Sagsomslagene bærer betegnelsen 
FNS samt numre fra FNS' journalsystem. Der er ikke numre på alle sagsomslagene. 
Akterne i hver sag er helt usystematisk ordnet og strækker sig  frem til 1965-68 med 
hovedvægten på perioden 1954-60. Efter 1965 ordnes sagerne, som da stammer fra 
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Administrationsrådet, alfabetisk i pakkenr. fra 113-169. Afleveringsfortegnelsen 
(2157) viser journalnummerfordelingen i FNS journalsystem. Følgende er således en 
udbygning og korrektion/annotering af denne. 
 
 
Pakke lbnr. 1  3-5 
Denne pakke blev i 1993 meldt ikke på plads i RA. Ved genbestilling i nov. 1999 
dukkede den frem.  
1. Rejser bilag og ansøgninger om studierejser fra 1947-54. Organisations- og 
rationaliseringsstudier. Ansøgning fra Poul Meyer om anbefaling til 
Marshallstipendieansøgning. Konsulent Mærsks rapport om studietur til USA, 
fyldige  rapporter fra studieture til Oslo, Stckh. og London 1947-48. Referat om 
rationaliseringsarbejdet i Sverige, Norge og England. 
 
2.  Inventar, indretning af lokaler, maskiner, fortrinsvis 1957-59. 
 
3.  Rationaliseringskurser: Kurset i febr. 1948, vurderinger fra deltagerne, plan over 
kurset. Deltagervurderinger fra kurset i jan. 1947. 
 
 
Pakke lbnr.2   6 
1. Bibliotekssagen, fælles centralbibliotek, primo 49 
 
2. Årsberetningssagen,  vurdering af besparelsesmuligheder på opfordring fra 
finansudvalget, primo 50 
 
3. Liste over gennemførelse af FVKs forslag 9.11.49 
 
4. Om oprettelse og forsættelse af FN.  1949-50  (interessant papir fra 1947) 
 
5. Måle- og vejeinstrumentsagen primo 1950 
 
6. Om næringsbreve, sag fra Handelsministeriet 1948 
 
7. Yacht-flags-sagen primo 1949 
 
8. Honorarer til landinspektører 1949-50 
 
9. Marshall-hjælps-stipendier 1950 
 
Mangelseddel: Mødereferater fra nævnets møder 1960 overført til Administrations-
departements journalnr. 80, 1971. 
 
10. årsberetninger fra FN 1963- 
 
11. Nævnets medlemmer, enkelte medlemmers udnævnelse mm. 
 
12. Mødereferater fra 1956-59. 
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Pakke lbnr.3     6 
1. Høringspraksis, møde med styrelseschefer 1948-49 
 
2. Formiddagsstillinger, referater fra flere møder med styrelseschefer,  udkast til 
indstilling, brev fra K.H.Kofoed til H.C.Hansen ang. mindretalsudtalelser 1949-50 
 
3. Det administrative personales uddannelse 1950, mødereferater og indstilling. 
 
4. Forvaltningsnævnets mødereferater 1961-62. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat. Pakke lbnr.4   8-13  
1. Undersøgelse af Kgl. Assistenshus' telefonsystem 1953 
 
2. Diktafonanskaffelse. Notat 1947 
 
3. Ang. journalsystem i Finansmin. fra FNS 1958 
 
4. Søkortarkivet 1949 
 
5. Journaloprettelsesforespørgsel fra Randers Amt 1948 
 
6. Udkast til FNS og Forvaltningsnævnets svar til FVK om kronologisk registrering 
ved journalisering  
 
7. Div. småsager bl.a. sag oversendt fra Min. for særl. anliggender. Følgeskrivelse 
fra Dir. for vareforsyning, Kaj Lyngbo 4.10.46 til kompendium fra kanselichef 
Dahlberg om forenkling og kontororganisering afholdt 11-14. sept.1946 
 
8. Sagsomslag u.påskrift. 
 
Sag fra 1959. 
Forespørgsel om adressograf fra Østifternes Åndssvageanstalt 1948. 
 
9. Sagsomslag Østifternes Åndssvageforsorg. 
 
Undersøgelsen af anstaltens adm. var en prøvesag før gennemgangen af fængsels-
væsnet, besluttet på Forvaltningsnævnets møde 1.10.47. Udgangspunktet var en " 
off. inst. der udfører sin sociale funktion efter formålet". Bilag : rapporter, udkast og 
kommentarer. Kofoed formand for bestyrelsen. 
 
9. Fængselsudvalget 1947-49 
 
10. Samvirkets administration (Fængselsvæsnet) 1949 
 
11. Rationalisering af 2.kontor i fængselsdir. 1955 
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12. Om personalekontoret i fængselsvæsnet 1954 
 
13. Om regnskabsforhold og forenkling i fængselsvæsnet 1950. 
 
 
Pakke lbnr.5   13 
1. Sagsomslag: Rapport nr.1 om fængselsvæsnet august 48. Her nævnes, at første 
møde i FN blev afholdt 16.9.47, dvs. inden dets formelle ikrafttræden. 
 
2. Sagsomslag: rapport nr.2 10.12.48 
 
3. Sagsomslag: Rapport nr.3. 11.12.48 
 
Sagsomslag u. påskrift 
 
4. Regnskabsforhold, fængselsvæsnet 1950-53 
 
5. Om arbejdsdriften og produktionen i fængselsvæsnet 1945-50. 
 
6. Fængselsudv. om rationalisering af arbejdsdriften, værkstedsdriften + småsager af 
blandet indhold 1947-49. Referater af udvalgsmøder, rapport fra konsul Bagge. 
 
Håndskreven seddel: Fra nævnets (Kofoeds) samling. 
 
7. Rapport fra Nordisk Rationalisering a/s om rationaliseringen af fremstilling af 
legetøj på Vestre Fængsel. 1951-52. 
 
 
Pakke lbnr.6   13-15 
1. Postfrankeringssagen 1947 
 
2. Om ministerialbetjentene 1947 
 
3. Journalsystem til min. u portef. Fanny Hansen 1948 
 
4. Byggenævnet, sag på opfordring af boligmin. 1948 rapp. 2, 3 
 
5. Byggenævnet, bilag "alm. oplysninger". 
 
6. Fængselsdrift, nyt udvalg 1957-58. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat  Pakke lbnr.7  16 
1. Rationaliseringsnotater om skrivestuer i matrikelvæsnet, tørvekontoret, arkitektaf-
delingen i Boligministeriet samt anlægsdirektoratet i almindelighed. 1949. 
 
2. Realkredittens overførsel til Bolig-og byggeministeriet fra Indenrigsministeriet. 2 
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notater, herunder åbenhjertige overvejelser over biindtægtsmulighedernes bortfald 
for Indenrigsmin. embedsmænd. Indstilling til nævnet som afviser sekr. oplæg. Ek-
semplarisk sag. 
 
3. "Prøver" på sager fra matrikulsdirektoratet. 
 
4. Bygningsdirektoratet. 1. kontor. rationalisering 1948 
 
5. Bygningsdir. 2. kontor. ration. 1948 
 
6. Boligmin. 6. kontor. 1953 
 
7. Boligministeriet 1958-60 ( kun få sager)  
 
Herefter udelukkende yderligere sager om nævnte sagsområder. 
 
 
Pakke lbnr. 8   17-18 
Sager vedr. statsskovvæsenet (jrnr.17) og Kbhs lufthavn og Det danske 
Luftfartsselskab, Omfattende materiale, stor rationaliseringssag. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat  Pakke lbnr. 9   18 
Udelukkende DDL. 
 
 
Pakke lbnr. 10   18 
Luftfartsdirektorat, luftfartssikkerhed, personale- og lønforhold. 1950-erne - 1965 
 
 
Pakke lbnr. 11      19 
Mødrehjælpsinstitutioner, ny rapport 1958- 
 
 
Pakke lbnr. 12     19 
Blandet mødrehjælpsmateriale, 1948 og 1956. Rapport nr. 1-4 1949. 
 
 
Pakke lbnr. 13   19 
Ny rapport 1958 om Mødrehjælpsinstitutioner. Adoptionsafd. materiale fra 
1950erne. 
 
 
Pakke lbnr. 14   19 
Statistik 1956-1958, Mødrehjælpsinst. Andet materiale til 1958-rapport. 
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Pakke lbnr. 15   19 
Mødrehjælpen, lokaleforhold, 1956-58, diverse sager. 
 
 
Pakke lbnr. 16   20 
Vagttjenesten for statsinstitutioner 1948-50, overgang til private vagtselskaber. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat  Pakke lbnr. 17  22 
1. Notat fra FN, som gennemgår alle indstillinger vedr. Rigspolitiet. 12 sider. 
18.11.1950. Breve fra justitsmin. ang. sagerne. 
 
2. Sagsomslag: Centralbureauet for identifikation. Eksemplarisk sag om 
Forvaltningsn. ret til at intervenere  og "bedømme nødvendigheden af 
styrelsesgrenenes ønsker om bevillinger" (31.1.48) Modparten er justitsministeriet 
og sagen er kartoteksskabe. Justitsministeriets breve mangler. 1948-49 
 
3. Politiudvalget 1949. Politietatens økonomiske forvaltning.  
 
4. Københavns politi - forholdet til rigspolitiet. Udvalg nedsat i 1949 ang. standardi-
sering . Etatsuenighed om rapport nr. 3 fra FNS.  
 
5. Indregistrering af motorkøretøjer. 
 
6. Kbhs.'politis udrykningstjeneste. 
 
7. Rapport nr. 1-4 med nogle bilag. 1949 
 
8. Rigsregistraturen jvf. pkt.2. rapport om centralbureauet for 
identifikation.Materiale fra både sekr. og nævn, 1949-51. 
 
9. diverse andet materiale om rigspolitiet. 
 
 
Pakke lbnr.18   22 
Politiudvalget 1949 
 
 
Pakke lbnr. 19   22 
Politiudvalget - supplerende materiale til pakke nr.17 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat   Pakke lbnr. 20   24-26 
1.  Den sociale højskole 1949-55  (24) 
 
2. Statens reklame- og annoncekontor. (25) 
 
3. Fiskeriministeriets organisation, fiskerikontrollen, fiskeri- og havundersøgelsen. 
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(26) 
 
 
Pakke lbnr. 21   27 
Centralarbejdsanvisningens arbejde 1949. Udvalget vedrørende rationalisering af de 
offentlige arbejdsanvisningskontorers virksomhed og organisation 1957-60. 
 
 
Pakke  lbnr. 22   27 
Arbejdsdirektoratet 1960- 
Arbejdsanvisningernes statistikudarbejdelse 1955- Meget blandet.  
Arbejdsdirektoratets 1.kontor. 
 
 
Pakke  lbnr. 23   27 
Arbejdsanvisningskontorernes organisation 1955- 
 
 
Pakke lbnr. 24   27 
Arbejdsanvisningen 1955. Udvalgsrapport. 
 
 
Forvaltningsnævnets Sekretariat  Pakke lbnr. 25    27 
Håndbog i arbejdsanvisning og arbejdsløshedsforsikring 1951. 
 
 
Pakke lbnr. 26    29-32 
Sagslæg 29: Finanshovedkassen. Forskellige udgaver af rapporter om Finanshovedk. 
herunder især indløsning og forvaltning af statsobligationer. 1948. Interessant brev 
af 11.10.48 uden underskrift men fra sekretariatet til "Broder Gösta" dvs. Gösta 
Dahlberg om arbejdet i FNS: "Her er alt ved det gamle, og vi har fuldt op at gøre; 
arbejdet bliver mere og mere interessant, da vi efterhånden beskæftiger os en del 
med mere principielle spørgsmål, navnlig vedrørende organisation". 
 
Sagslæg 30: Udvalget vedr. indkvateringserstatning 1948-50 
 
Sagslæg 30: Indstillinger vedr. statens jordlovsudvalg administration 1966 
 
Sagslæg 31: Børneforsorgens pensionskasse, undersøgelsesrapport 1949 
 
Sagslæg 32: Det danske luftfartsselskabs økonomi 1949-51. Hele sagsforløbet fra 
anmodning om uvildig undersøgelse til Hovedberetning. vedlagt en oversat artikel 
fra Economist 1.1.49 om civil luftfart.  
 
 
Pakke lbnr. 27      33 
Ligningsdirektoratet, rapporter, undersøgelser 1947-53. 
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Referat af møde i FVKs kommunale udvalg 15.11.50. 
 
Blandede sager ang. skatteforvaltning, amts- og kommunale skatter, Lands-
skatteretten og ejendomsskatter. 
 
 
Pakke lbnr. 28     33 
Ligningsdirektorat, skattesager. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat, Pakke lbnr. 29    33  
Skattedepartementet 1950. Gennemgang af kontorerne. Referat af møde i FVK om 
stillingtagen til forslagene. Meget og - og blandet - stof om forhandlingerne mellem 
FVK, FN. og departementet. 
 
 
Pakke lbnr. 30    33 
Instruks, vejledning og formularer for kollektører ved det Kgl. københavnske 
Klasselotteri 
 
 
Pakke lbnr. 31     34-35 
Finansdepartementets indskrivnings- og noteringskontor, materiale i forb. med 
undersøgelse. Mærsks rapport. Statsaktivbogholderiet: korrespondance og materiale. 
Begge steder brev til og fra Dahlberg m.h.p. svenske erfaringer. 1949. Statsaktivbog-
holderiets hulkortsforsøg. 
 
 
Pakke lbnr. 32    36 
Generaldirektoratet for DSB, arbejdsplaner og beretning for rationaliseringsarbejdet. 
Signaltjenestens organisering 1950- 
Hulkortudvalg 1957- 
 
DSBs nedlæggelse af rationaliseringsudvalg fra 1948, hvori FN havde sæde. 
Illustrativt etatsslagsmål - korrespondance mellem Dige og Skov 1958. 
 
Rationalisering af værkstederne 1955. 
 
Sag rejst af FVK-medlem Johnsen marts og sept. 1948 ang. betaling af meget små 
toldafgiftsbeløb. Sag om DSBs betaling for "lån" af Forvaltningsnævnets 
sekretariatsbistand til rationaliseringsarbejde. 
  
Mekanografiudvalget (hulkortudvalg) 1957. 
 
Pakke lbnr. 33    39-40 
Frankeringsmaskiner. 
 
Statsprøveanstalten - undersøgelse i 1949-50 og 1958-61. Interessant m.h.p. arbejde 
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for private rekvirenter og forslag om centralisering af afprøvningen. Slagsmål 
mellem grene af forvaltningen, herunder kommentarer fra teknologisk institut. 
Takstspørgsmålet. 
 
 
Pakke lbnr. 34    41-44 
Vejrtjenesten, rapport fra kommission vedr. vejrtj. 1949. Forsøg på at komme ind i 
sagen fra Forvaltningsnævnets side via uformel rapport. 
 
Centralbogholderiet i finansministeriet. 
 
Civilforsvaret: Journal- og regnskabssystem, økonomisk administration. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat. Pakke lbnr. 35    44-48 
Redegørelse vedr. Anskaffelse af apparatur til måling af radioaktivitet, 1951. 
 
Civilforsvarsværkstedet i Glostrup. Statens Serumlaboratoriums bogholderi 1958-
63. 
 
Statens Sindsygevæsen, direktoratet for. 1950 Referater fra nævnets møder, 
nummererede 56-58! Principiel diskussion. Rapport og Forvaltningsnævnets 
indstilling til kommissionen. 
 
Tilsynet med privatbanerne. Telefontilsynet. 
 
 
Pakke lbnr. 36    48 
Ministeriet for offentlige arbejder. Rapporter, forhandlingskorrespondance 1950-60. 
Dir. for vandbygningsvæsen, administrationen af statshavne. Indberetninger fra 
vandbygn. distrikterne til direktoratet. 
 
 
Pakke lbnr. 37     48 
The B.S.P Pocket Book - teknisk håndbog om "pile driving operations"(pilotering) 
 
 
Pakke lbnr. 38     48-49 
Vandbygningsvæsen, Istjenesten, statshavne, havnekontorer. 
 
Undersøgelse af rationaliserings- og besparelsesmuligheder vedr. rensning og 
vedligeholdelse af statens kontormaskiner, abonnementsordninger. 
 
 
Pakke lbnr. 39     50 
Københavns Universitets økonomiske forvaltning 1957, Sorø akademi. Spændende 
korrespondance mellem FVK og Undervisningsministeriet om tilladelse til 
undersøgelse allerede i 1951-52. 
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Ungdommens Uddannelsesfond. Retsmedicinsk institut - kun lidt materiale. 
 
 
Pakke lbnr. 40     50-51 
Kbhs. univ.s økonomiske forvaltning fortsat. 
 
Overinspektionen for børneforsorgen, Arbejds- og socialministeriet 1955- 
 
 
Pakke lbnr. 41     51 
Børneforsorgens administration 1949-. Overinspektionen for børneforsorgen, Lands-
nævnet for børneforsorgen, Bidragsfonden. 
 
 
Pakke lbnr. 42     51-52 
Landsnævnet, Børneforsorgens pensionskasse. Udvalget vedr. tilskud til 
opdragelseshjemmene 1949, nedsat af arbejs- og socialministeriet. Meget udførlige 
referater. Jørgen Bredsdorff fra FN. tilforordnet. 
 
Materiale fra Toldvæsenets eget rationaliseringsudvalg nedsat i 1946. Brev fra v. 
Steemann til Kofoed , eksempel på start af sag. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat pakke lbnr. 43    52 
Forts. af materiale fra Toldvæsenets eget rationaliseringsudvalg sendt til FN, 
herunder oversigt over udvalgets arbejde. 
 
 
Pakke lbnr. 44     54-58 
Landbrugsministeriets eksportlicenskontor 1951 og 1960. 
 
Finansministeriets anvisningskontors bogholderi 1959-50. Desuden sag fra 1949 om 
indførelse af hulkortsystem. Anvisningskontoret insisterer på at gennemføre sin 
adressografplade-plan. 
 
Handelsministeriets betjentstue og journalafdeling 1951-52, rationaliserings-
undersøgelse. 
 
Rationalisering af Statstidende, bogholderi og alm. arbejdsgang. Godt eksempel på 
modstand mod FVK. initiativer. 
 
Rapport vedr. tilskud til Flensborg Avis og tysk mindretals avis. 1962. 
 
Statens lokaleadministration, lokalefordeling 1963. Christiansborgs slotsforvaltning, 
rationaliseringsundersøgelse 1964.  
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Pakke lbnr. 45    59 
Betænkning vedr. Kgl. Teaters driftsøkonomi 1965-68. Undersøgelse af Kgl. Teaters 
administration 1951-52. 
 
 
Jrnr. 60: se efter jrnr. 236 Pakke lbnr. 108. 
 
Pakke lbnr. 46     61 
Rigshospitalet 1952-65. Undersøgelser, korrespondance. Adresseringsanlæg, 
vaskeri, administration, personaleadministration, patientbespisning m. m. God 
korrespondance om jurist contra polit./administrator fra Dige, 1953.   
 
 
Pakke lbnr. 47     64-68 
64. Ang. lønningsskemaer i finanslovsforslaget, notat til Udvalget vedr. statens 
budget og regnskabsvæsen nov. 1951. Henvendelse fra privat regnskabskonsulent. 
 
65. Præmieobligationer, hulkortsystem, rationalisering af udtrækning. 1951. 
 
66. Rapport om overpræsidiet i anledning af evt. flytning, 1952, 1958-. Blanketud-
formning til skilsmisssesager. 
 
67. Statsgældskontorernes regnskabsoversigt. 1948. Hulkortsanvendelse ved bunden 
opsparing, 1952. 
 
68. Vedr. oprettelse af Statens hulkortscentral. Forvaltningsnævnets sekretariats 
indstilling, Forvaltningsnævnets ditto. Indhentning af tilbud fra forskellige firmaer. 
Indstilling om valg af firma, 1950. Nye hulkortsovervejelser 1957, notater og oplæg. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat  Pakke lbnr. 48    68-71 
68. Tilbudsmateriale til hulkortmaskiner. 
 
69. Tekniske ændringer i udbetaling af ulykkesforsikring, 1950. 
 
70. Finansministeriets betjentstue 1952. Rapport om ministerialbetjente i den Røde 
bygning, herunder postforsendelse. 
 
71. Landbrugsministeriets anskaffelse af kølehus til Mund- og klovsygevaccine, 
undersøgelse og rapport, 1957. Rapport om produktion af M&K vaccine på 
Lindholm og Statens serumlaboratorium 1952, omfattende materiale om sagen. Brev 
fra Poul Meyer knt.chef i ministeriet. 
   Brev af 21.1.52 fra Landbrugsministeriet om, at regeringens økonomiudvalg har 
vedtaget at det skal overdrages FN at foretage en undersøgelse af vaccinepro-
duktionens praktiske overflytning.   
 
Pakke lbnr. 49     72-73 
Undersøgelse af Københavns Byrets stempelmærkeudstedning, 1954-55. Rapport 
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om evt. anvendelse af maskiner, svensk materiale. 
   Rapport om arbejdet i byrettens afdeling 1-16, skifteretten, tinglysningen. 
 
Rapport om udvalgte dele af Udenrigstjenesten 1960 og 1963. Mangfoldiggørelses-
arbejdet 1957 og Piccolotjenesten 1961. Betjentstuerne. 
 
 
Pakke lbnr.50    73-73 
Udenrigstjenesten 1960. EFTA-missionen i Geneve 1965.  
   Udenrigsministeriets bogholderi og kassererkontor 1952. Betjentstuen 1954. 
   Rapport vedr. Udenrigstjenesten II 1963. Mrk Fortroligt. 
 
Rapport vedr. administrationen af Tipsselskabet april 1953. Undersøgelsen startet 
januar 1952: "efter henstilling fra Folketingets finansudvalg har Finansministeriet... 
anmodet Forvaltningsnævnet om at ville foretage en undersøgelse af Tipsselskabets 
administration med henblik på om den er økonomisk nok". Svensk materiale. 
 
 
Pakke lbnr. 51     75 
Referater og dagsordener - meget udførlige - fra beskæftigelsesudvalgsmøderne i 
Arbejds- og boligministeriet 1950, Arbejds- og socialministeriet 1953, Økonomi- og 
arbejdsministeriet 1953-. 
 
 
Pakke lbnr. 52     75 
Arbejdsdepartementet forts. Arbejdstekniske ungdomsskoler 1955-, Statens arbejds-
mandskursus, materiale fra Ungdomsudvalget 1953, detailleret materiale fra 
forskellige afd.; rapport fra FNS 1956 vedr. beskæftigelsesforanstaltninger samt 
referater fra møder i dep. om rapporten. 
 
Rapporter fra Revisions- og forvaltningsinstituttet som efter Arbejdsministeriets 
anmodning har foretaget en gennemgang af Beskæftigelsescentralens regnskabs-
afdeling mm. Medio 1945.  
 
Notat (20 s.) fra Arbejdsmin. maj 1952 om spørgsmålet om decentralisering og 
simplification af Arbejds- og socialministeriets arbejde efter beskæftigelsesloven. 
 
Administration af Arbejdsmarkedets tillægspension 1963-64. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 53     76 
OEEC-materiale om mikrofilm, juridisk, teknisk og arkivarisk 1951. Firmafoldere. 
1949-51 Korrespondance ang. Handelsministeriets anskaffelse af mikrofotogra-
feringsudstyr i samarbejde med Rigsarkivet. 
 
 
Pakke lbnr. 54     77 
Materiale fra Udenrigsministeriet og selvstændig udenlandsk korrespondance 1948-
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60, meget spredt og meget detailleret. En del breve fra Wechselmann, brev fra 
Public Administration med karakteristik af FN. Særskilte læg om Norge og Sverige, 
som viser tætte personlige kontakter. Tarras Sällfors artikel fra Ingeniøren sept. 
1946. 
 
 
Pakke lbnr. 55     78-82 
78. Odense kommune. Notat om FNS stilling ved anmodning fra kommunen om 
udlån af medarbejder til rationaliseringsarbejde; svaret var: en supervisionsordning. 
1951. 
 
79. Statens trykningskontor 1947-62, Standardisering af kgl. bevillinger. 
 
80. Flyvematerielkommandoen 1968. 
 
82. Statens Jordlovsudvalg (SJ), regnskab- og statistik, 1953-54. 
 
 
Pakke lbnr. 56     82 
Beretninger fra SJ 1949-54, div. notater 1953-54, indretning af lokaler 1958. 
 
 
Pakke lbnr. 57     82 
Forts. af SJ 1953-. Journaliseringssystemet, teknisk adm., Vildmosetilsynet. 
Jordfonden. 200 s. referat fra 1934 i anledning af, at Statens Jordlovsudv. er 
overgået til 3. hovedrevisorat. SJs. regskabsomlægning 1956. 
 
 
Pakke lbnr. 58     84-95 
84. Formularstandardisering/"gennemskrivningsbogholderi". 
 
 
86. FID-konference om klassifikationens anvendelse i den offentlige administration. 
DTB sept.1952. 
 
88. Amternes journalvæsen 1952-56. Korrespondance med og betænkning fra Johan 
Hvidtfeldt, Landsarkivet om dette. 
 
89. Danmarks Naturfredningsforening 1952-53. Rapport om intern forretningsgang. 
 
90. P&T 1960-, tjenestefrimærkeordning, forsvarets portoforbrug. 
Bogholderimaskiner til postgirokontoret, gebyrfastsættelse og besparelsesmulig-
heder.1950-52. 
 
91. Statens almindelige videnskabsfond, journalisering, arkivering, regnskab. 
Rapport, 1952. 
 
92. Nummerering af betænkninger. 
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93. Politivagten på Fr.berg folkeregister 1954. 
 
95. Statens filmvirksomhed, rapport 1952. Statens filmcentral og filmmuseet. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 59     95 
Forts. Statens filmvirksomhed rapport 1954. Filmkoordineringsudvalg, referater 
1955, St. filmcentral, Filmrådet. 
 
 
Pakke lbnr. 60     95-102 
95. Forts. Filmmuseum, rapport. 
 
96. KVL 1962, Veterinærdirekt. 1960, distribution af M&K-vaccine. 
 
97. Bogholderimask. vedr. Arbejds- og socialministeriet. 1953. 
 
98. Rationaliseringsarbejdet inden for forsvaret 1959. Organisationsplan for 
sammenlægningen af marine- og krigsministeriet til forsvarsmin. Skarpt brev fra 
Kofoed 1950 i kompetencestrid. 
 
99. Lokaleanskaffelse, matrikeldir. 1953-54. 
 
101. Hedeselskabet, rapport 1963. 
 
102. Danmarks Statistik, ændring af trykningsfacilliteter, 1964. 
 
 
Pakke lbnr. 61     103-107 
104. Direktoratet for ulykkesforsikring, ulykkesforsikringsrådet 1964, rapport. 
 
103. Dupplikeringsarb. i Arb. - og socialministeriet 1951. 
 
105. Udvalget til undersøgelse af sparemuligheder indenfor Børneforsorgen, 
udvalgte børnehjem, 1954-55. 
 
106. Sygehusforeningen i Danmark, sagkyndigt rådgivende udvalg for foreningens 
rationaliseringsarb. 1962-65. 
 
107. Sundhedsstyrelsen, nyt journalsystem i afd. for motorsager, 1953. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 62     108-110 
108. IDE, udveksling af videnskabelige publikationer, 1953- 
 
109. Journalkort til Socialministeriets 4.kontor, særforsorg, 1954. 
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110. Skibsregistreringskontor, skibstilsyn, 1954, referater fra Kommission til 
revision af skibsregistreringslovgivningen. Rapport vedr. en forundersøgelse af 
skibsregistreringsarbejdet 1954, norsk og svensk registreringsmateriale og 
blanketter. 
 
 
Pakke lbnr. 63     111-114 
111. Rationaliseringsarbejdet indenfor forsvaret, nyt forsøg 1959, materiale om 
flyvematerielkommandoen 1966- 
 
112. Kursus ved Statens organisationsnämnd 1953 og 1957, notat og redegørelse om 
kontaktmandsordningen i dansk statsadm.. Dokumenter og redegørelser om svensk 
og norsk ordning, kursusprogrammer. Godt materiale sammen med jrnr. 118. 
 
114. Danmarks Turistforening. Beretning fra Det danske Informationskontor i New 
York 1955. Hovedsagelig brochurer. 
 
 
Pakke lbnr. 64     114 
Turistforeningen forts. Udlandskontorerne, redegørelser, notater, 1955. Materiale 
vedr. andre landes turistorg. Sagsakter for anmodningen i febr. 1954, referater fra 
forretn. udvalg i turistforeningen herunder vurdering af Forvaltn.nævnets sekr. 
rapport. 
 
 
Pakke lbnr. 65     114-117 
114. forts. rapport vedr. en forundersøgelse 1954. Indstilling til forretn. udvalg fra 
udvalg, der skulle vurdere FNS. 1956. 
 
115. Dansk sløjdlæreskoles værktøjshandel, rationalisering og regnskab, rapport, 
1954-56. 
 
117. Arbejdslejre for civile værnepligtige 1956, rapport, journalsystem og admini-
stration, 1955. 
 
 
Pakke lbnr. 66     118 
Omfattende notat fra arbejdsudvalg om uddannelse af tjenestemænd 1957-59. (Bet. 
nr. 256) Notater om udlandets, virksomheders, etaters og kommuners uddannelse. 
Mødereferater fra udvalget febr. 1957, udvalget nedsat af FN.  
 
Foredragsmanuskripter fra E. Albrechtsen, rationaliseringsproblemer og 
arbejdsledelse 1958- 
 
Korrespondence mhp. at indsamle information om efterudd. af tjenestemænd (bl.a. 
Bent Chr. og Poul Meyer). Notat om efterudd. 
 
Kursusmateriale vedr. arbejdsledelsesproblemer sept. 1954 bl.a. med indlæg fra 
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Bahnsen og Villadsen 1954-55.  
   Møde i Nord. ad, Forbund, detailleret korrespondance om møderækkens indhold. 
   Personaleforvaltningen på det administrative plan, udarb. af US. Naval Institution 
1948, udg. af Forv.n.sekr. 1954. 
   Oplæg fra Alice Brun: Nogle hovedlinier i personaleadministration. 
   Materiale fra D.A.s arbejdslederkursus 
   Diverse udtalelser fra deltager i kurset. 
   Informations kronik fra 24.5.56 Den offentlige forvaltnings fallit, af Poul Meyer. 
   Bedømmelser af kurset 13.1 - 6.2 1947 og 25.2 - 16.3 1948, deltagerliste. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 67     118-121 
118. Betænkning 256 om efteruddannelse af akademiske tjenestemænd. Notat fra 
FNS om udd. af tjenestemænd 1956.Materiale om udenlandske forhold. 
 
119. Rapport om centraladm. lokaleforhold 1954. 
 
120. Frilandsmuseets nattevagter,1954. 
 
121. Åndssvageforsorgens vaskeriproblemer 1957. Referater og materiale fra 
udvalget til behandling af åndssvageforsorgens problemer 1954-. Rapport til FN. om 
forundersøgelse af Østifternes åndssvageanstalt 3.11.47 jvf. jrnr.4. 
 
 
Pakke lbnr. 68     122-124 
122. "Diverse småsager", alt sammen efter 1953 undtagen notat om samtale med dir. 
Born i Det danske Rengøringsselskab 4.2.52 med Kbhs. kommune ang. kontrakter. 
 
123. Det kgl. Biblioteks bogbinderis rationalisering 1954. 
 
124. Invitation til norske, finske og svenske rationaliseringskontorer til 
fællesskandinavisk konference (nr. 4) i Kbh. 1958.  
 
Materiale til konferencen, norsk notat om kontorrationalisering, regnskab, 
indkvartering mm.  
 
Tilsvarende konference i Stckh. 1962 og Oslo 1964.  
 
Div. oplæg fra Kbh.mødet.1958. 
 
 
Pakke lbnr. 69 
Fællesskandinavisk rationaliseringskonference, sagsomslag: Foredrag. Maj 1952 i 
Stockholm, indlæg fra Finland, Norge, Sverige. Klöckers manus til "Rationali-
seringsundersøgelse indenfor Skattedepartementet i finansministeriet". Beretning om 
Rasjonaliseringsdir. stilling og arbeid, Oslo juni 1951. 
 
Indberetninger fra ambassaden i Oslo om ændringer i norsk centraladministration, 
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fra adresseændringer til strukturforslag. Ditto fra Stckh. samt særtryk af artikler og 
korrespondance om tilrettelæggelsen. 
 
Helsingfors 1956: Burchardt om Uddannelsesproblemer indenfor administration og 
arbejdsledelse. Notat om undersøgelsesmetoder i forbindelse med rationaliserings-
undersøgelser (O. Houmann), Retningslinier for centralorganets värksamhet - dansk 
redegørelse. 
 
Oslo 1954 : Foredrag, herunder Den offentlige filmvirksomhed i DK 1954 af 
Burchardt. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 70     125-126  
125. Kgl. Akademi for de skønne kunster, bogholderi og journal, arbejdsnotater, 
1953-56. 
 
126. Fyr- og vajervæsen, inspektionsskibe 1956-57, rapporter og korrespondance. 
 
 
Pakke lbnr. 71    126-127 
Fyrdirektoratet, 1955-56. 
 
127. Hypotekbankens boligstøttekontor, 1963, Finansmin. statsaktivafdelings 
journalvæsen, 1963. 
 
 
Pakke lbnr. 72     127-130 
127. Statsaktivafd. fortsat. 
 
128. Rapport vedr. arbejdet i jordfordelingssekretariatet, 1955. 
 
130. Vejdirektoratets organisation 1959, gennemgang af 1.-3. kontor. 
 
 
Pakke lbnr. 73.    130 
Vejdirektoratet forts., 4.kontor, salg af færdselstavler. 
 
 
Pakke lbnr. 74    130-134 
Vejdirektoratet, vejvisningstavler. Sagsomslag: Udvikling vedr. vejmillioner og 
Nyvigs afgang, presseklip. 
 
131. Kbh.s. amts vejinspektorat 1955-56. Sagsomslag: Keld Hansens arbejds-
materiale 1955. 
 
132. Boligministeriets kommitterede i byplansager, journalsystem, 1955. 
 
133. Planlægning af kursus i statens budget og regnskabsvæsen for embedsmænd, 
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1955. 
 
 
Pakke lbnr. 75     135-136 
135. Kommunernes refusion for huslejetilskud, regnskab og procedure. 
 
136. Telekontoret i Godthåb 1955, GTO 1962-63. 
 
Holsteinsborgs skibsværft 1962, telefonanlæg til GTO, GTOs regnskabsmæssige 
forhold 1956-57. 
 
 
Pakke lbnr. 76     136 
Grønlandsdepartementets udvalg vedr. tilrettelæggelse af den grønlandske admini-
stration 1952-53, nedsættelse af udvalg og FN's repræsentation. Mødereferater 1957. 
 
Grønlandsdepart. normeringsudvalg 1952, Grønlandsdepart. anlægsudvalg, GTOs 
organisation 1955-56. 
 
Telekontorets regnskabs- og journalsystem 1960, kontorets organisation 1962. 
 
GTOs organisation, undersøgelse 1967. 
 
Betænkning om GTOs regnskabsforhold 1959-62. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 77     136 
Ministeriet for Grønland, indretning af kontorer på Kultorvet 1956. 
 
Notat om Grønlands forsyning med olie. 
 
Rapport om undersøgelse i Ministeriets for Grønland, journal- og regnskabssystem 
1955-56. 
 
Rapport om kæmnerinstitutionen i Grønland 1960. 
 
Beskrivelse af den budget og regnskabsmæssige situation i min. for Grønland 1960. 
 
Materiale vedr. regnskabsforhold i Grønland 1960. 
 
 
Pakke lbnr. 78     137-141 
137. Journal- og arkivsystem, Statens husholdningsråd, rapport og materiale 1955-
57. Brev fra IM. Om, at finansudvalget har ønsket Forv.nævn.s undersøgelse af 
rådets generelle administration, 1957. Rapporter og rådsmødereferater 1956-57. 
 
138. Vedr. hartkornsangivelser i tingbøger 1954. 
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139. Afskrift fra Forv.n. af Economist-artikel 19.11.55: Parkinsons lov, Royal 
commission on the civil service. 
 
140. Landøkonomisk forsøgslaboratorium, anskaffelse af kalkulationsmaskine og 
telefonanlæg, 1956 og 1961. 
 
141. Oprettelse af samarbejdsudvalg i Finansm. efter cirk. af 25.4.49. 
 
 
Pakke lbnr. 79     142     
Geodætisk institut, undersøgelsesrapport 1959-60.  
 
Udflytningudvalg for Geodætisk inst. 1962. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 80    142-147 
Geodætisk institut, diverse sager 1951-59 
 
Materiale fra svensk kortarkiv 1956, rapport om teknisk afd. 1957-58, standardi-
sering af kort 1959, topografisk og seismisk afdeling. 
 
143. Lodsvæsenet 1956-57 
 
144. Redningsvæsenet (1 side) 1956 
 
145. Postgirokontoret 1955 
 
146. Udvalget til afskaffelse af kvitteringer på checks 1960 
 
147. udførligt svar på spørgeskema fra Internat. Institute of adm. Sciences vedr. 
Administrative management of public enterprises, 1964. I forbindelse med 13. int. 
kongres for forvaltningsvidenskaber 1965. 
 
Notat om afgrænsning af "public enterprises". 
 
Skrivelse ang. IIAS' kongres i Liège 1958 om automation, intet sagsmateriale.  
 
Rapport fra 10. kongres i IIAS i Madrid i 1956. Oplæg, emne: uddannelse af højere 
tjenestemænd. 
 
 
Pakke lbnr. 81     148 
Søkortarkivet, rapporter 1959, 1956-60. Søværnets tekniske tjeneste 1966. 
 
 
Pakke lbnr. 82     149-159 
149. Musikkonservatoriets journal (1 side) 1956. 
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150. Kirkeministeriets telefonanlæg, FNS forespurgt som betingelse for bevilling, 
1956. 
 
151. Det nordiske uddannelsesudvalg, notat til fællesnordisk udd. komite vedr. 
uddannelse af tjenestemænd indenfor den danske central adm. febr. 1957. 
 
Korrespondance vedr. møde i 1958. 
 
Notat om FNS’ personale og organisation, januar. 1957.  
 
 
Notat om Forvaltningsnævnets kursusvirksomhed 1956-58. 
 
Notat om uddannelse af tjenestemænd okt. 1956. 
 
152. Atomenergikommissionen, bogholderi og kontormaskiner, 1956-57. 
 
154. Notat vedr. betjentordning i statens nybygninger på slotsholmen. 1960. Notat 
om statens byggeri på "Slotsholmsgrunden", materiale til indretning af "x-
departement" i det fremtidige byggeri. 
 
155. Direktoratet for arbejdstilsynet, hulkortmaskine 1960, telefonsag 1958. 
 
157. Invalideforsikringsrettens journal 1958. 
 
158. Ny kontrakt for Lov- og Ministerialtidende 1957-58, materiale om revision af 
lovsamlingerne 1951- 
 
159. Matrikulstovan, Thorshavn, journalsystem 1956. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr. 83     160-160a 
Detailleret forslag om oprettelse af et centralt organ, som skal beskæftige sig med 
statens hulkortvirksomhed, 1956. Udarb. af Willy Olsen, Vanløse (som senere viser 
sig at repræsentere IBM). 
 
Rapport vedr. gennemgang hulkortvirksomheden indenfor statsadm. FNS 1957. 
Bilag hertil samt resume og notat vedr. mekaniseringen af ejendomsbeskatningen. 
 
Besvarelser på hulkortsagen fra departementer og dir., der ikke har noget anlæg samt 
en del undersøgelsesmateriale og bilag. 
 
160a. Tilsynsrådet for statens hulkort- og automationsvæsen, arbejdsudvalget. 
Rapport over undersøgelse af eventuel elektronbehandling af arbejdsområder inden 
den off. administration, sept. 1958. FNS. 
 
 
Pakke lbnr. 84     160a 
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Tilsynsrådets arbejdsudvalg "elektronmaskinudvalget", materiale til undersøgelse af 
edbcentral og datacentral 1959. 
 
160b. Referater af møder i elektronmaskinudv. under I/S Datacentralen. 
 
Notater og materiale vedr. forskellige tekniske løsninger og enkelte stats-
institutioners forhold 1959-60. 
 
 
Pakke lbnr. 85     161-167 
161. Centralregister for motorkøretøjer, FN bedt om udtalelse vedr. betænkning om 
etablering af centralregister, nævnet afviser at vurdere sagen, da man ikke har lavet 
undersøgelse, 1956-57. 
 
162. Færgefarten Bogø-Stubbekøbing, Præstø amtskommunes drift af færgefart, 
driftsøk. analyse, rationalisering 1957.(Wechselmann var amtmand og deltog i 
forhandl.) 
 
164. Statshospitalet i Sønderborg, rationaliseringsundersøgelse 1957. 
 
165. Kartoteksskuffer til Statens Museum for Kunst 1957. 
 
166. Skibstilsynet, rapport 1961. Omfattende undersøgelsesmateriale, meget 
detaillerede referater af samtaler med skibsinspektører om arbejdsforhold og 
institutionshierarkier, 1961. 
 
167. Handelsministeriets tilsyn med dem tekniske undervisning 1958. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr.86     167-168 
167. forts. Vedr. journal- og arkivarbejdet i Handelsmin. tilsyn med tekn. 
undervisning, 1960. 
 
Rapport om arbejdet i "tilsynet" 1958.  
 
Rapport om gennemgang af arbejdet i handelsmin.s tilsyn med maskinmesterudd. 
1958. Ditto vedr. handelsskoleundervisningen.  
 
Notat om koordineringsmuligheder indenfor de under H.M. sorterende under-
visningstilsyn. 
 
168. Byggesag vedr. Blindeinstitutet 1962. 
 
 
Pakke lbnr. 87 
Sømandskattetabel for skibe i nærfart, 1958. 
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Pakke lbnr. 88 
Sømandsskattetabel for skibe i udenrigsfart, 1958. 
 
 
Pakke lbnr. 89     170-172 
170. Sømandskatteregistret 1959. 
 
171. Overformynderiet, rationaliseringsrapport, 1959-63. 
 
172. Supplerende notat vedr. undervisningstilsynene under H.M. okt. 1960 jvf. pkt. 
167 ovenfor. Handelsministeriets detaillerede svar på udkast hertil sept. 1960. 
 
Adskillige notater fra 167 samt fortroligt notat fra Arbejdsmarkedskommissionen 
9.10.57 om erhvervsuddannelsernes administrative splittelse. Fortrolige notater fra 
arbejdsmarkedskomm. sekretariat  om "yderligere foranstaltninger", som kunne 
sikre de store årgange uddannelsesmuligheder, 1958. 
 
 
Pakke lbnr. 90     172-175 
172. forts. handelsmin.s tilsyn, tidligere nævnte rapporter samt 
forsendelsesskrivelser. Bilagsmateriale til maskinistudd. rapporten. 
 
175. Søværnets bygningsdistrikts værksted, Holmen. Rapport 1958. 
 
176. Tilsynet med maskinistudd. 1958 rapport. 
 
177. Aktieselskabsregistret, journal og telefon 1958-60. 
 
178. Undervisningsministeriet, brev om rationaliseringsarb. igangsat af A60, 1964.  
 
Notat om UM. generelt og 2. departement fra Adm.Rådets Sekretariat. 
 
FNS, redegørelse vedr. UM, januar 1961. 
 
FNS Beskrivelse vedr. administrationen af gymnasierne, 1962. 
 
Sagsomslag: Undervisningsmin. SBA. 
Byggeadministrationen for de højere læreanstalter. 
 
Kollegiebyggeri, Byggeadministrationen 2.departement. 
 
Erhvervsuddannelsesdirektoratet 2.kontor. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat Pakke lbnr.91   178-180 
178. Undervisningsministeriet, bogholderi og kasse, 1960. 
 
Kortfattet redegørelse vedr. rationaliseringe af UM, 1964. 
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Rapport vedr. adm. af folkeskole og seminarier, 1962. 
Rapport om resultaterne af de nedsatte arbejdsgruppers virksomhed i UM, 1963. 
 
Sagslæg: Udvalget vedr. byggevirksomhed. 
Udvalget vdr. tilskudsforvaltning, 1964-65. 
 
2. departement 1 & 2. kontor, forhandlingsudkast dec. 1960. 
 
Sagslæg: Materiale om UM, som specielt vedr. Adm. udvalgets arbejde, 20.2.62. 
Materiale om fortsatte rationaliseringsundersøgelser i UM 1964. 
 
179. Statens veterinære serumlaboratorium, bogholderimaskine, 1956. 
 
180. Rapport vedr. gennemgang af arbejdet i tilsynet med navigationsundervis-
ningen og sømandsudd. 1959. 
 
 
Pakke lbnr. 92   181-188 
181. Lønnings- og pensionsdepart. journal og arkiv, 1963. 
 
182. 2. Revisionsdepart. journalisering, 1959. 
 
183. Matrikeldirektoratet, arkivering og kopiering, 1959-60. 
 
184. Standardisering af kontormøbler, Slotsholmens møbeludvalg. 1959. 
 
185. Administrationsudgifter, byggeregnskab, socialt boligbyggeri, 1959. 
 
186. Egmont H. Petersens kollegiums indkøbsforening mm. 1959. 
 
187. Sag vedr. lægeerklæringer ved ansættelse, 1959. 
 
188. Danmarks Radio, omfattende beskrivelser af alle afdelinger, 1961. 
Sagsomslag: Arbejdsnotater. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat, Pakke lbnr. 93   188 
Forts. Omfattende materiale bl.a. fra udvalg vedr. adskillelse af Radio og fjernsyn. 
 
Regnskab og rationalisering, automation og kontorteknik, 1962-64. 
   
 
Pakke lbnr. 94   188 
Forts. Beskrivelser af alle afdelinger, supplement til pakke 92. 1961. 
 
Pakke lbnr. 95   188 
Forts. Rapport vedr. forundersøgelse af DR, 1961, inkl. bilag. supplement til pakke 
92 og 93. 
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Pakke lbnr. 96   189-195 
Uden jrnr.: Rapport og bilag vedr. sagsbehandlingen i Hypotekbankens 
boligstøttekontorer, 1963. Rapport om forsvarets lægekorps, 1963. Redegørelse 
vedr. undervisningsministeriet, jan. 1961. 
 
189.Diverse sager ang. indkøb af automatiske telefonanlæg, 1956- 
 
190. Forsvarministeriet, udflytning af hærens ammunitionsproduktion, AMA, 1965. 
 
191. Omstilling af våbenarsenalets virksomhed, 1964. 
 
192. Transportomkostninger ved fællesvaskeri for Åndssvageforsorgen, 1961. 
 
193. Statshospital for sindslidende i Ålborg, 1959. 
 
194. FNS, medlemskab af Dansk rationaliseringsforening, 1959. 
 
195. FNS, repræsentant i Rigsarkivets udvalg vedr. reform af centraladm. journalsy-
stemer, 1960. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat, Pakke lbnr. 97   196-199 
196. Rapport vedr. gennemgang af Vestre fængsels inspektionskontor mm., 
omfattende materiale. Telefonsag samme sted. 
 
197. Kartotekssystem, journal, kasse, bogholderi i Varemærkeafdelingen i Patent- 
og varemærkedirektoratet. 1960. 
 
198. Vejdirektoratets organisationsforhold, udvalgsmateriale, 1960. 
 
199. Den danske repræsentation ved SHAPE (NATO), 1959 (7 sider). 
 
 
Pakke lbnr. 98   200-205 
200. Anskaffelse af personsøgeranlæg til DTH og HCØ, 1963-64. 
 
201. Kursusrække om lovteknik, Topsøe-Jensen, Tilmeldinger og materiale, 1961. 
 
202.Rapport og materiale om Nautisk prøvekammer, 1960. 
 
204. Meteorologisk institut, årsberetning og enkelte mødepapirer, 1960. 
 
205. Nedsættelsesskrivelse vedr. A60, 24.5.60. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat, Pakke lbnr. 99   206 
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Afvikling af hærens krudtværk, materiale, rapport og redegørelse, 1961. 
 
Pakke lbnr. 100   206-210 
206. forts.  
 
207. Kopieringsformer, rapport vedr. statens kopieringsarbejde, 1960. 
 
208. Postgirokontorert 1960. Ældre rationalseringssag, 1956. 
 
209. Vejdataudvalget, 1960- 
 
210. Sagsomslag: Referater vedr. sygekasserne, 1960-61 (298 sider). 
 
 
Pakke lbnr. 101   210-216 
210. Udvalg om sygekassernes administration, 1960. Udkast til betænkning, 
omfattende materiale, 1961. 
 
211. Regeringsudvalg for civilt beredskab, journalsystem, 1960. 
 
213. Ang. indførelse af databehandlingsystem til lagerføring i hæren. 1960. 
 
214. Diverse spredte papirer om oprettelse af Forvaltningshøjskolen, 1960-62. 
 
215. Forespørgsel om kontororganisation før oprettelse af Sekretariat for Danmarks 
erhvervsfond, 1960. 
 
216. Det tekniske selskabs skoler, 1961 (1 side). 
 
 
Pakke lbnr. 102   218-225 
218. Rationaliseringsundersøgelser inden for forsvaret 1960-62 
 
221. Udstationering af personale fra forsvaret ved FNS 1960-61 
 
222. Folkeregisterudvalg 1961. Brug af folkeregisterdata. 
 
223. "Det videnskabelige computerudvalg", forskningens brug af computere, 1961. 
 
224. Brev om oberstløjtnant Florian 1964, (1 side) 
 
225. Hærens tekniske tjenester, rationaliseringsrapporter, 1965. 
 
 
Pakke lbnr. 103   225 
forts. HTT. 1964-65, undersøgelsesmateriale. 
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Pakke lbnr. 104   225 
forts. HTT. 1964-65.  
 
 
Materiale vedr. forsvarets prøve- og forsøgslaboratorier 1952. 
 
 
Pakke lbnr. 105   225-226 
forts. HTT. 1965 Intendanturtjenesten. 
 
226. Jyske tøjhus, ammunitionstjenesten; sjællandske tøjhus, krigsmateriel, 1964-65. 
Rapport om intendanturtjenesten 1962. 
 
 
Forvaltningsnævnets sekretariat. Pakke lbnr. 106   226 
Intendanturkorpset, 1961-63. Ledelsesstruktur-rapport.  
 
Arbejdsgrupper A-I-(1-5) 
 
 
Pakke lbnr. 107   226-230 
226. forts. 
 
227. Uddannelsesinstitutioner for ikke-faglærte arbejdere, 1960. 
 
228. Hjøring amts kontororganisation. 1963. 
 
229. Pensionsudvalget, elektronisk databehandling og adm. af pensioner, 1962. 
Notater om udenlandske erfaringer. 
 
230. Udvalget vedr. motorkøretøjsregistering og motorafgiftsadministrationens 
anvendelse af edb. 1962. 
   Betænkningsudkast. 
   Centralt motorregister. 
   FNS’ kommentarer til udvalgets forslag 1964. Rejserapporter fra udvalgets besøg i 
udlandet 1962. 
 
 
Pakke lbnr. 108    231-239 
231. Etablering af hulkortanlæg på Færøerne. 1963. 
   Undersøgelse af landsstyrets kontorapparat, 1961. 
   Rapport om Gjaldstovan, 1961. 
 
233. Udflytningsudvalget, 1961. Udflytning af statsinstitutioner, notater om 
fiskeriministeriet og Geodætisk Inst. 
 
234. Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse, anskaffelse af 
bogholderimaskiner, 1965. 
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235. Danmarks farmaceutiske højskole, bygningsudvidelse, 1962. 
 
236. Ministeriet for kulturelle anliggender. (1 side), Journalomlægning, 1962. 
 
Her er fejlplaceret journalnummer 60, som er påført sagslægget. Fastsættelse af 
gebyrer til hele kronebeløb, 1950-52. Post- og telegrafvæsenet, gennemgang af 
indtægts- og udgiftskonti. Feljplaceringen skyldes muligvis, at sagen er hentet ind til 
behandlingen af næste jrnr.? 
    
237. Lettelse af spidsbelastningen i pengeomsætningen ved fastsættelse af sidste 
frister for ydelser til staten, 1963. 
   Flytning løn- og pensionsudbetalingsdagene, 1963. 
 
238. Rapporter om sønderjyske aviser, støtten til disse, fortroligt. 1962. 
 
239. Metereologisk Inst. og militær vejrtjeneste, 1963, Flyverkommandoen i 
Vedbæk. 
 
 
Forvaltningskommissionens sekretariat. Pakke lbnr. 109   240 
Forsvarets lægekorps, 1964-65. 
 
 
Pakke lbnr. 110   240-247 
241. Orlovsværftet, 1964-69. Gennemgang af værftets regnskaber, 1962-68. 
 
242. Husholdnings- og husmoderforeningerne, konsulentvirksomhed, 1964-66. 
 
244. Forvaltningshøjskolen, kursus i rationalisering, 1965. 
 
245. Skitse vedr. arkivordning for ATP. 
 
247. Rapport vedr. direktoratet for sygekassevæsenet, 1964. 
 
 
Pakke lbnr. 111   248-250 
248. Amtsadministration, rationaliseringsundersøgelse af Randers, Holbæk og 
Frederiksborg amter, 1965. 
 
249. se næste pakke. 
 
250. Statens åndssvageforsorg, 1965-66. Rapporter og bilagsmateriale. 
 
 
Pakke lbnr. 112   250-252 
250. Forts. analyse af Statens åndssvag.forsorgs hovedkontoret, 1965. 
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252. Søværnskomandoen, bygningerne i Nyboder. Omfattende rapport og materiale, 
1965-66. 
 
Forkert placeret jrnr. 249. Mellemfolkeligt Samvirke, 1964. Rationaliseringsrapport 
efter MS’ egen opfordring. 
 
 
 
Pakke lbnr. 113-169. Administrationsrådets sekretariat, 1965-, 2157. Nr. I.  
De første tre kasser er mærket med romertal I. Journalen er alfabetisk ordnet. Mht. 
ordningsordene jvf. Afleveringsfortegnelsen for proviniensnr. 2157. De første to 
indgange var: Amtsligningsinspektoraterne, amtsrådsforeningen. 


