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Deltagere:
Asbjørn/Bornholm, Claus/Silkeborg, Claus/Odense, Claus/Aarhus, Frank A/Vejle, Frank B/Vejle,
Inger/Randers, Mads/KBH, Mia/Frederikshavn, Michael/Egedal, Michael/Hjørring, Mie/Næstved,
Nikolaj/Esbjerg, Rasmus/Aalborg, Vanessa/Gentofte,

Afbud:
Caspar/Frederiksberg

Referent:
Frank B/Vejle

Referat:
1. Velkommen til Vejle
2. Godkendelse af referat
3. IT-systemer og specifikke aflevering
a. KMD Sag – intet nyt fra KMD indtil Lars Bo er tilbage efter barsel.
Næstved har droppet ESDH Konsulenterne, pga prismodeller og
rettigheder/kontrakter.
Udfordringer med journalnotar i AV’en, pga prisen. KMDs prismodeller er dyre,
uanset underordnet hvilken løsning der vælges.
De oprindelige kontrakter på systemet indeholder ikke noget om arkivering.
Efterfølgende arkiveringskontrakter giver pris pr journalnotat, uanset hvilken
løsningen der anvendes til arkivering af dem.
NEA har godkendt første aflevering (Fursø kommune). Test har ikke været
problematisk, men afleveringsforberedende arbejde har været tungt.
b. Bosted:
KOMDA har taget journalark ind som dokumenter i Bosted.
Prismodel er ikke god for kommunerne.
Nea har 30 bosteder med ca. 3000 borgere, og prisen har samlet været 1,5 mill.
c. ESDH konsulenterne:
Næstved har gode erfaringer med dem i forhold til analyse af data.
Egedal har brugt dem til Acadra. Processen har været lang, men ikke længere end
andre firmaer. Der blev indhentet tilbud fra andre firmaer.
d. Dagbogsprogrammet – Randers. Døgndata er leverandør. Pris er 10000,- for en AV.
Vejle har også systemer af samme navn.
e. Fasit og andre arbejdsmarkedssystemer:
Vejle tager Fasit i brug. Der er usikkerhed om bevarings af integrationssager i
kommunerne, da der nu overføres mere til staten. Ny bekendtgørelse kan løse
problemet.
4. Lovgivning

a. Høring B/K – Perioden er overstået. Intet nyt.
b. Høring AV’erne:
Beskrivelserne for TIFF formateringerne er uklart formuleret.
NEA – der er mange problemer med definition af TIFF.
KOMDA – Problemer med datatyper. RA vil nu have XML. Tidligere var det SQL.
Forskningsdata – Definition er uklar.
Aalborg og Københavns stadsarkiver giver høringssvar.
c. Aktindsigt og søgning i AV
Uklarhed om regler for aktindsigt og adgang til persondata i AV’er. Der er mange
scenarier fra borgerens side.
Vil gerne have afklaret hvad reglerne er. Elisabeth Block er bedst egnet til at svare
på dette, Mie tager det med til ODA.
Fremsøgning af persondata i AV’er:
i. NEA – har udviklet motor til at søge efter CPR nr. i alle tabeller og felt på
genrejst AV. Omgår problemer hvor AV ikke indeholder CPR tabel.
ii. KOMDA – har anden løsning, som inkludere manuelt arbejde.
5. Teknisk
Vanessa spurgte om erfaring med temadag om test ved Rigsarkivet. Generelt positiv
respons fra testere.
Flere i netværket ønsker også en temadag om afleveringsforberedelse. Mie tager det med i
ODAs bestyrelse og videre til Rigsarkivet.
6. KITOS/systemoverblik:
Caspar/Frederiksberg har gjort positive erfaringer med KITOS til arkiveringsoversigt og B/K
vurdering. Spurgte til andres erfaringer.
Næstved bruger det til overblik. Kræver opdatering af oplysninger. Har kun læse adgang.
Randers har 270 systemer i KITOS, men flere systemer der udover. Har en kontrakt
manager til kontrakter.
Odense og Aalborg kommuner har egne udviklede systemer til overblik med driftsystemer.
Vejle kommune overvejer system til afløser for regneark.
7. Samarbejde med Rigsarkivet
a. Data fra Rigsarkivet – Data skilles ikke ad, når der er flere kommuner i AV. Fx
klynger fra KMD. Der er usikkerhed ved rettigheder til opdeling og udlevering.
b. Svært at vide hvilke data der er i AV ved Rigsarkivet.
c. Forslag om endnu en temadag (se punkt 5)
d. Kommunikation med Rigsarkivet ved test. Kan være langsom. KOMDA finder typisk
andre løsninger.
8. Ny koordinator
Mie, Næstved
9. E-netværks mødefrekvens
Fortsætter med 2 årlige møder.
10. Evt.
a. Data protection officer – Har nogle arkiver overvejet at tage rollen?
Kræver resurser. Arkiverne bliver ikke spurgt om deltagelse i arbejdet, andet end
databehandler aftale.

b. Udbud af AV’er. Hvad skal kommunerne have med i udbud af arkivering.
Mie (Næstved) har en huskeliste.
11. Næste møde
Tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 10-15, i Aalborg eller København.

