
 

  

 

 
Orientering til kommunerne om arkivering ift. fælleskommunalt monopolbrud 
 
27. juli 2014 
 
Dette nyhedsbrev er tiltænkt It- og Digitaliseringschefer, arkiv-ansvarlige , SAPA-kontaktpersoner og KMD 
Sag-systemejere i kommunerne. 
 
KOMBIT har oprettet en task force, der er i dialog med KMD om arkivering af bevaringsværdige data fra 
KMD Sag. Emnet er aktuelt for kommunerne, fordi kommunerne har arkiveringspligt, og fordi KMD har 
udviklet og markedsfører et løsningskoncept for arkivering af KMD Sag. KOMBIT har modtaget 
henvendelser fra kommunerne, og task forcen skal (med bistand fra en kommunal referencegruppe) hjælpe 
kommunerne med at forholde sig til de konkrete tilbud om arkivering ift. KMD Sag. Det er KOMBIT, KL og 
KMDs mål at give kommunerne et fælleskommunalt grundlag for at træffe beslutning angående KMDs 
tilbud. 
   Task forcen vil vejlede kommunerne i håndtering af arkivering i relation til det forestående monopolbrud 
på KMD Sag og også kort berøre arkivering mere bredt ift. de øvrige, fælleskommunale løsninger. Vi vil 
derfor udarbejde en vejledning, hvor vi berører bl.a. nedenstående emner i flere detaljer. Nærværende 
skriv er altså blot en kort orientering om, at arbejdet er sat i gang, samt en mindre smagsprøve på nogle af 
de emner, som vi vil gå i dybden med efter sommerferien. 
 
Arkivering ift. KMDs fagsystemer 
De fælleskommunale udbud på områderne Sygedagpenge og Kontanthjælp betyder, at de hidtidige KMD 
løsninger Sygedagpenge og Aktiv vil blive erstattet af nye løsninger. I forbindelse med udfasningen har 
kommunerne ikke nogen arkiveringsforpligtelser for disse fagsystemer, da de er kategoriseret som 
kassable, jf. ”d-guldlisten” fra Statens Arkiver.  
   På kommunernes vegne varetager KMD fortsat (via TSA-Arkivløsningen) arkiveringsforpligtelserne med 
tværkommunale-/klynge-afleveringer fra de konkurrenceudsatte fagsystemer Børn og Voksne, Institution, 
Structura Byggesag, Structura Miljø, Elev, KMD ØS, Opus Økonomi, jf. aftalt leveranceplan med de 
forskellige arkiver.  
   Arkivering fra KMD CARE og KMD EKJ er såkaldt kommuneindividuelle arkiveringsversioner som KMD også 
tilbyder at arkivere. 
 
Arkivering ift. KMD Sag 
Overholdelse af persondata- og arkivloven er kommunens ansvar, og uanset konkurrenceudsættelsen af 
KMD Sag skal den enkelte kommune selv overveje, hvordan arkivering fra KMD Sag skal tilrettelægges, 
herunder afsætte tid og ressourcer til den omfattende opgave.  
   KMD er i færd med slutafleveringer af det nedlagte S&A system. KMD Sag/Journal kan ikke arkiveres 
tværkommunalt som en centralt koordineret leverance fra KMD. Kommunernes individuelle brug og 
fleksibiliteten i KMD Sag/Journal betyder, at arkivering er en individuel opgave for hver kommune, som selv 
skal vælge arkiv og arkivleverandør.  



   KMD har leveranceforpligtelse ift. arkivering af KMD Sag/Journal, jf. Transitionsaftalen. Kommunerne kan 
derfor i regi af denne aftale rekvirere et udtræk (inkl. teknisk dokumentation) fra KMD til kommunernes 
brug i den konkrete arkiveringsopgave. Arkiveringsopgaven kan varetages af KMD eller af andre 
leverandører. 
 
Monopolbrud for KMD Sag (inkl. Journal)  
Kommuner, der som et led i det forestående monopolbrud planlægger at udfase KMD Sag helt og migrere 
sager til andre sagsbærende løsninger, bør planlægge arkivering af sager på et tidspunkt i 
udfasningsforløbet, så de enten undgår en yderligere slutarkivering, eller i hvert fald minimerer omfanget 
af den. KOMBIT vil i regi af task forcen og SAPA-projektet orientere kommunerne herom i flere detaljer i 
kommunernes drejebog for monopolbruddet. 
 
SAPA-løsningen håndterer ingen arkiveringsopgaver 
Arkivering af bevaringsværdige data fra KMD Sag/Journal håndteres ikke af SAPA-løsningen. SAPA-
løsningen er ikke er et sags- eller databærende system. SAPA-løsningen er nærmere en ”glasplade”, der 
giver overblik over sager, der indeholdes i andre systemer. Kommunerne kan derfor ikke migrere sager til 
SAPA-løsningen, men derimod til andre sagsbærende løsninger, hvorfra arkivering og aflevering håndteres. 
Kommunerne kan også vælge at lade sagerne blive i KMD Sag/Journal (fx ifm. tilkøb af KMDs EDH-produkt) 
men skal da selv sikre at udbudspligten er afløftet, da denne anvendelse af KMD Sag/Journal ikke afløftes 
fælleskommunalt af KOMBIT. 
 
Spørgsmål til ovenstående, foreløbige orientering kan rettes til følgende: 
 
 
KL 
Flemming Nielsen 
24 78 39 04 
fln@kl.dk 

KOMBIT 
Kenneth Møller Johansen  
24 96 26 38   
kmj@kombit.dk 

KMD 
Kasper Gubi Petersen 
41 78 30 21 
kgu@kmd.dk 
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