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1. Velkommen til Vejle
Inger bød velkommen til Vejle Stadsarkiv.
2. Bemærkninger til referat fra møde i København den 29. august 2018
Ingen bemærkninger til referatet.
3. IT-systemer og specifikke afleveringer
 Tabulex TEA. Vejle Stadsarkiv orienterer, at folkeskoler i Vejle Kommune
har modtaget en henvendelse fra IST vedr. sletning af personoplysninger i
Tabulex TEA. Andre har ikke hørt om henvendelsen. Enighed om, at vi skal
kontakte IST og spørge ind til henvendelsen, og hvorvidt de berørte tabeller
indgår i paradigmesagen. KOMDA kontakter IST vedr. henvendelsen.
 KOMDA og Hjørring Kommunearkiv orienterer, at kommunikationen med
IST er svær og de skal rykke for svar.


DUBU. Randers Stadsarkiv spørger til status for DUBU. Netcompany er leverandør på DUBU. KOMDA orienterer, at der skal ske tilkøb af arkiveringsmodul forud for arkivering. Dialog i netværket om erfaringer med arkiveringsopgaver, hvor arkivskaber/kommune selv agerer leverandør på arkiveringsopgaven. Enighed i netværket om, at håndtering af eventuelle fejlrettelser,
og hvem der retter fejlene kan være problematisk.
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Egedal Kommunearkiv spørger om der er interesse for et samarbejde omkring arkivering af DUBU , bl.a. med henblik at afklare om eventuelle fejl er
leverandør- eller kommunespecifikke fejl. Interesserede aftaler nærmere om
samarbejde efter netværksmødet.


Prisme. Dialog vedr. afleveringsmodellen for Prisme. Næstved oplyser, at
man skal være særlig opmærksom på nye tabeller, bl.a. "betalingsart", i
prisme-databasen der ikke fremgår af Rigsarkivets paradigmesag.



KMD Sag. Haderslev Kommune har modtaget tilbud om slutarkivering af
KMD Sag allerede ultimo 2019/primo 2020. Næstved Kommune har takket
ja til at slutarkivere KMD Sag ved udgangen af året. Næstved Kommune
skaber ikke længere data i KMD sag.
KOMDA anbefaler, at journalnotater køres ud som tabeldata i AV, istedet for
i tif-format. Indhold søgbart i forbindelse med test og genfinding, samt økonomisk besparelse. Tjek kommunens aftale herfor.



Incorp/Sensum, Bosted-System. Dialog om prissætning.



Konvertering GeoEnviron/SBSYS. Frederiksberg Kommune har konverteret
data fra GeoEnviron over i SBSYS. Frederiksberg Stadsarkiv undersøger,
hvorvidt alle bevaringspligtige data er konkverteret med over i SBSYS.



Kirkegårdsystemer. Dialog vedr. merbevaring af kirkegårdssystemer og
spørgsmålet om hvem der afholder udgiften til arkivering.



Opsummerende dialog om fremtidig arkivering og krav til arkivering i kravsspecifikationer.

4. Lovgivning
Tidshorisont for arkivlovsrevidering uvist.
Dialog vedr. persondataforordningen.
5. Status på igangværende paradigmesager - Acadre, SBSYS og Caseflow
 Acadre/Formpipe, god dialog omk. tabeludvælgelse, men arbejdsplanen
uvist.
 SBSYS/Formpipe, paradigmesagen afsluttet, men besværlig dialog med
Brugerklubben SBSYS vedr. udlevering af tabel- og feltbeskrivelser. Dialog
om redundante data i SBSYS. Data findes tilsyneladende både i SBSYSkernen og i modulerne.
 Caseflow/KMD, god dialog omk. tabeludvælgelsen. Opmærksomhed på systembrugen ifm. afleveringsforberedelsen og tabeludvælgelsen. Arbejdsplanen uvist.
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ESDH-konsulenterne, dialog omkring samarbejdet med ESDHkonsulenterne.

6. Teknisk
Intet.
7. Interesse for at diskutere problematikker ved udlevering af digitale arkivalier til
næste møde?
Udleveringsproblematikker diskuteres på næste netværksmøde i august.
8. Samarbejde med Rigsarkivet
Samarbejdet med Rigsarkivet fungerer typisk godt. ODA har forespurgt Rigsarkivet
om en FAQ, hvor de deler §7 arkivernes ofte stillede spørgsmål med arkiverne.
9. Næste møde
Mandag 19. august 2019, Frederiksberg Stadsarkiv.
10. Eventuelt
Dialog vedr. løsninger for dataopbevaring.
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