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Vi har i dette dokument forsøgt at samle de forskellige FAQ’er der eksisterer rundt omkring på KOMBITs 

sites, så der kun er et sted I behøver at slå op, samtidig har KMD bidraget med yderligere spørgsmål og 

svar. 
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1 GENERELT 

 

Hvor kan jeg finde information om arbejdet med at komme ud af KMD Sag? 

KOMBIT og KMD har forsøgt at samle spørgsmål og svar vedr. KMD Sag og udfasningen af KMD Sag i 

dette materiale (FAQ, Drejebog mv.), men der eksisterer materiale tilbage fra 2014, som vi for 

fuldstændighedens skyld linker til her.  

• I kan læse mere om 'Ud af KMD Sag' her: link 

• Der ligger redskaber og dokumenter her (under “Ud af KMD Sag”): link 

 

Vi har opsagt KMD fagsystemet “KMD Børn og voksne” for længe siden, men der ligger forsat 

aktive sager i KMD Sag fra løsningen. Hvordan afslutter vi disse sager? 

Da der er tale om fagsystemsager har I ikke selv mulighed for at afslutte sagerne. Dette skal derfor gøres 

via en kørsel som bestilles hos KMD.  

 

2 INTEGRATIONER MELLEM KMD SAG OG ANDRE LØSNINGER 

 

Hvor finder vi et overblik over vores integrationer i KMD Sag, som vi aktivt skal opsige? 

Integrationer der aktivt skal opsiges vil der altid være en aftale på. Så det er jeres aftaler der skal 

gennemgåes.  

Det kan dog være svært at gennemskue hvilken aftale der hører til hvor, I er derfor altid velkommen til at 

forhøre jer hos KMD Sag på exitkmdsag@kmd.dk 

 

3 MANUELLE SAGER 

 

Hvad er planerne ift. de manuelle sager, som i dag kun ligger i KMD Sag? 

Kommunerne skal hver for sig sikre, at disse sager lagres i en alternativ løsning. Det kan være en ESDH-

løsning eller en fagløsning. Kommunerne skal hver for sig analysere brugernes anvendelse af manuelle 

sager i KMD Sag mhp. at fastlægge, om de pågældende brugergrupper fremadrettet er bedst it-

understøttet af en ESDH- eller en fagløsning. 

Vi har opsagt manuelle sager, men har glemt at få lukket dem alle, hvordan får vi afsluttet de sidste 

manuelle sager? 

I bestiller en lukning hos KMD på exitkmdsag@kmd.dk 

 

https://kombit.dk/indhold/ud-af-kmd-sag
https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Forms/SapaKontakt.aspx
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
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4 ARKIVERING 

 

Hvordan er timingen mellem opsigelse af KMD Sag og arkiveringsopgaven? 

KOMBIT, KL og KMD er lige nu i dialog om overgangen mellem KMD Sag og arkivering, og vender tilbage 

med mere information når disse er gennemført.  

 

5 OPSIGELSE AF KMD SAG 

 

Når vi har opsagt KMD Sag, hvor længe kan vi så stadig bruge KMD Sag ? 

I kan anvende KMD Sag i hele opsigelsesperioden, frem til at opsigelsesdatoen er oprindet. 

 

Hvem har ansvaret for at opsige KMD Sag? Og hvordan gør vi?  

Det er jer i Kommunerne der har ansvaret for at opsige KMD Sag. Da løsningen anvendes meget 

individuelt i kommunerne, er det kun kommunerne der kan koordinere og beslutte hvornår løsningen 

opsiges. I opsiger KMD Sag ved at udfylde blanketterne her – link – og sende dem til exitkmdsag@kmd.dk 

gerne med SAPA@kombit.dk cc på opsigelsen, så vi i KOMBIT kan følge med. 

 

Hvornår skal kommunen opsige KMD Sag?  

Kommunerne er hver især meget forskellige, og det er derfor ikke muligt for KOMBIT at komme med en 

generel anbefaling, der gælder alle kommunerne ift. indsendelsen af opsigelsesvarslet på de 6 måneder.  

Hver enkelt kommune bør overveje hvor langt kommunen er med opgaverne i drejebogen vedr. KMD Sag 

Exit, og dermed hvor godt styr der er på anvendelsen af KMD Sag i kommunen. Her vil det overordnet 

være økonomisk mest optimalt for kommunen, at man indsender opsigelsesvarslet, så de 6 måneders 

opsigelsesvarsel falder den efterfølgende måned for idriftsættelsen af Kommune Pension (KP).  

Kommunen skal dog være opmærksom på, at evt. forsinkelser i idriftsættelsen af KP vil nødvendiggøre en 

forlængelse af anvendelsen af KMD Sag, hvilket kræver, at kommunen meddeler KMD, at man behov for 

en forlængelse af brugen af KMD Sag grundet en forsinkelse af KP. KMD skal der herefter acceptere 

forlængelsen af KMD Sag på uændrede vilkår jf. Transitionsaftalen (TSA) med KMD. Her skal vi pointere, 

at efter vores viden er KP på tidsplanen og vi taler derfor ikke på nuværende tidspunkt om forsinkelser – 

men vi kan ikke garantere noget.  

 

Eksempel: Kommune X har indsendt opsigelsesvarslet på KMD Sag ultimo september 

(effektueringsdatoen for opsigelsen ligger derfor ultimo marts – 6 måneder efter), men kommunen 

bliver senere gjort opmærksom på en forsinkelse af KP fra KOMBITs side. Her skal kommunen 

videregive informationen om forsinkelsen til KMD ift. en forlængelse af anvendelsen KMD Sag, 

https://kombit.dk/indhold/vejledning-om-opsigelse-af-kritiske-it-l%C3%B8sninger
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
mailto:SAPA@kombit.dk
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hvor KMD skal acceptere forlængelsen af anvendelsen på uændrede vilkår jf. TSA – altså vil 

kommunen have mulighed for at anvende KMD Sag i den periode, hvor KP endnu ikke er idriftsat. 

 

Anvendelsen af brugen af KMD Sag kan dog ikke forlænges, hvis kommunen bliver forsinket grundet de 

nødvendige udfasningsopgaver for den enkelte kommune, som er beskrevet i drejebogen, der kan findes 

her. I et sådan tilfælde vil kommunen blive tvunget til at trække opsigelsesvarslet tilbage, samt indsende et 

nyt 6 måneders opsigelsesvarsel.  

 

Eksempel: Kommune X har indsendt et opsigelsesvarsel ultimo september, men bliver forsinket i 

opgaveløsningen af de nødvendige udfasningsopgaver, som kommunen har identificeret fra 

drejebogen, hvilket gør det nødvendigt med en forlænget anvendelse af KMD Sag – udover de 6 

måneder. Her vil kommunen være tvunget til at trække deres opsigelsesvarsel tilbage og 

genindsende et nyt, som vil have en ny løbetid på 6 måneder. 

 

Kommunen bør derfor overveje, hvorvidt man vil indsende et opsigelsesvarsel, som giver kommunen ekstra 

måneders anvendelse af KMD Sag, som kan agere tidsbuffer ift. opgaveløsningen af de nødvendige 

opgaver forbundet med udfasningen af KMD Sag.  

 For at man, som kommune, kan opsige KMD Sag, så skal kommunen aktivt indsende et opsigelsesvarsel 

til KMD omkring opsigelsen af KMD Sag. Opsigelsesvarslet indsendes ved at udfylde standardopsigelse af 

KMD Sag og indsende den til exitkmdsag@kmd.dk, hvor KOMBIT anbefaler, at kommunen sætter SAPA cc 

på det indsendte opsigelsesvarsel.  

KOMBIT understreger igen, at kommunen, inden opsigelsesvarslet udløb, skal have håndteret alle 

relevante opgaver, som er beskrevet i KMD Exit drejebogen, der kan findes her.  

Hvad angår den endelige slutarkivering af KMD Sag, så er KOMBIT i dialog med KL og KMD emnet, så 

opgaven forbundet med arkiveringen ikke bliver hindrende for effektueringsdatoen for opsigelsen af KMD 

Sag.   

 

Hvis nu Kommunernes Pensionssystem (KP) bliver forsinket, efter vi har afsendt vores opsigelse, 

hvordan skal vi håndtere det? 

Kommunen skal ved en forsinkelse i idriftsættelsen af KP, som nødvendiggøre en forlængelse af 

anvendelsen af KMD Sag, videregive informationen om KPs forsinkelse til KMD og bede om en forlængelse 

af anvendelsen KMD Sag - her skal KMD acceptere forlængelsen af anvendelsen af KMD Sag på 

uændrede vilkår jf. TSA.  

  

Eksempel: Kommune X har indsendt opsigelsesvarslet på KMD Sag ultimo september 

(effektueringsdatoen for opsigelsen ligger derfor ultimo marts – 6 måneder efter), men kommunen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkombit.dk%2Findhold%2Fkmd-sag-exit&data=04%7C01%7CJOL%40kombit.dk%7C46a7faf1ec664d6c155208d96c731dbd%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637660063932232880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TdCCUWjKT6ATjLMjQ895JRHecdcFTqJye3HVgW07n7E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kombit.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuser_upload%2Fdocuments%2FVidenscenter%2FOpsigelsesvejledning%2FBilag%2520F%2520Opsigelse%2520KMD%2520sag.docx&data=04%7C01%7CJOL%40kombit.dk%7C46a7faf1ec664d6c155208d96c731dbd%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637660063932242838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ng0GE%2FsDUhgyQj0bdriAXnUtXyqcCu17sjIDzM0Bx28%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kombit.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fuser_upload%2Fdocuments%2FVidenscenter%2FOpsigelsesvejledning%2FBilag%2520F%2520Opsigelse%2520KMD%2520sag.docx&data=04%7C01%7CJOL%40kombit.dk%7C46a7faf1ec664d6c155208d96c731dbd%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637660063932242838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ng0GE%2FsDUhgyQj0bdriAXnUtXyqcCu17sjIDzM0Bx28%3D&reserved=0
mailto:exitkmdsag@kmd.dk
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkombit.dk%2Findhold%2Fkmd-sag-exit&data=04%7C01%7CJOL%40kombit.dk%7C46a7faf1ec664d6c155208d96c731dbd%7Ccc038af50e6843e5bb17957ad6f45f8e%7C0%7C0%7C637660063932242838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FoHrAXTZgZOXQmCw2FXGi0EWpSIBkaKErn4dcoOJFaI%3D&reserved=0
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bliver senere gjort opmærksom på en forsinkelse af KP fra KOMBITs side. Her skal kommunen 

videregive informationen om forsinkelsen til KMD ift. en forlængelse af anvendelsen KMD Sag, 

hvor KMD skal acceptere forlængelsen af anvendelsen på uændrede vilkår jf. TSA – altså vil 

kommunen have mulighed for at anvende KMD Sag i den periode, hvor KP endnu ikke er idriftsat. 

 

6 SYNKRONISERING, OG PROP I DENNE 

 

Hvordan virker tilbagesynkroniseringen? 

Alle de sager, som indekseres i Sags- og Dokumentindekset af kommunens løsninger, inkl. KY, KSD, 

DUBU, ESDH, jobcenter, EOJ o.l., bliver sendt tilbage til KMD Sag således, at sagerne også der kan indgå 

i ét samlet overblik. Det er hele formålet med synkroniseringen, at et samlet overblik kan opnås i både 

SAPA og KMD Sag for sagsbehandleren i overgangsperioden fra KMD Sag til SAPA. 

Hvad med betaling for de mange nye sager fra tilbagesynkroniseringen i KMD Sag? 

Sager i KMD Sag fra tilbagesynkroniseringen kaldes ”indekssager” eller ”kopisager”, og der er ingen 

omkostninger for kommunerne forbundet med, at disse ligger i KMD Sag. I får altså ingen fakturaer fra 

KMD for sager fra tilbagesynkroniseringen. 

 

Hvad med arkiveringen af alle disse nye indeks-/kopisager i KMD Sag?  

Indekssager i KMD Sag er IKKE arkivpligtige. Rigsarkivet har vurderet, at da sager fra løsninger tilsluttet 

den nye infrastruktur skal arkiveres fra indekserne, eller fra fagsystemet direkte. Du finder Rigsarkivets svar 

angående arkivering af indekssager i KMD Sag her.  

Disse sager vil blive slettet af KMD som led i nedlukningen af løsningen. Hvis kommunen ønsker at fjerne 

disse sager før nedlukning af løsningen, bør kommunen gå i dialog med KMD og bede KMD slette 

kommunens indeks-/kopisager i KMD Sag. 

 

Hvad med sikkerhedsopsætningen i KMD Sag, skal vi så vedligeholde denne for så vidt angår sager 

fra tilbagesynkroniseringen, fx hvis der kommer nye sager i indekset med KLE-numre, vi ikke 

tidligere har haft i KMD Sag? 

Ja, sikkerhedsopsætningen i KMD Sag skal vedligeholdes, så kommunen sikrer, at også de sager, der 

kommer ind fra tilbagesynkroniseringen, kun er tilgængelige for de brugere af KMD Sag, der har brug for og 

ret til adgang til disse. 

 

Er vi tvunget til at tilbagesynkronisere alle vores sager fra indekset til KMD Sag? 

Nej. Synkroniseringen er en aftale mellem KMD og KOMBIT på vegne af kommunerne for at understøtte 

https://share-komm.kombit.dk/P011/Delte%20dokumenter/Rigarkiv%20-%20indekssager%20i%20KMD%20Sag%20skal%20ikke%20arkiveres.pdf
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overgangen fra KMD Sag til SAPA, og KOMBIT har indhentet instruks fra alle kommuner til dette formål. 

Denne instruks findes i databehandleraftalen for støttesystemerne.  

Det er dog kommunerne, der er dataansvarlige, så ønsker en kommune at indsnævre denne instruks og fx 

præcisere, at sager fra netop DUBU eller kommunens ESDH-løsning ikke skal tilbagesynkroniseres, så vil 

KOMBIT naturligvis efterleve dette. 

 

Hvad gør vi hvis vi ønsker en ”prop” i tilbagesynkroniseringen fra Sags- og Dokumentindekset til 

KMD Sag? 

Kommunen skal bestille dette via en supportydelse, fremgangsmåde og pris for denne vil fremgå her.  

Kommunen skal her udfylde et skema, der i detaljer beskriver det filter, som kommunen ønsker. 

Kommunen skal efterfølgende selv bede KMD om at rydde op i indeks-/kopisagerne på KMD Sag-siden. 

Hvis kommunen på et senere tidspunkt fortryder denne ”prop”, kræver det en specialbestilling til 

KOMBIT/støttesystemerne, da der ligger en opgave i at sikre, at sagerne i KMD Sag kan bringes i en 

synkron tilstand ift. indekset. 

 

Hvad med den ”prop”, som KMD har adviseret, de kan lave i KMD Sag - skal vi nu have ”propper” 

flere steder? 

Nej, i praksis er det lige meget, i hvilken ende ”proppen” er. KOMBIT skal også kunne tilbyde kommunerne 

at etablere en ”prop” på jeres foranledning i KOMBITs ende af tilbagesynkroniseringen. Dette kan ske ved, 

at kommunen bestiller supportydelsen, der etablerer ”proppen” – se her. 

KMD Sag tilbyder to forskellige propper, der kan enten bestilles prop pr. fagsystem eller en fuld prop. Den 

fulde prop blokerer for alt. Som en del af KMDs prop slettes alle de indekssager der er synkroniseret til 

KMD Sag, så der er ”ryddet” op.   

https://digitaliseringskataloget.dk/nye-regler-tilbagesynkronisering-af-sager-og-dokumenter-til-kmd-sag
https://digitaliseringskataloget.dk/nye-regler-tilbagesynkronisering-af-sager-og-dokumenter-til-kmd-sag

