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Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

CJK tilføjede punkt 11 om fremtidig koordinering af eArkive-

ringsnetværket. 

 

2. Opfølgning fra sidst 

a. Deltagelse i arbejdsgrupper, der skal producere forberedende ar-

bejde til fremtidige revisioner af både B/k- og afleveringslovgivning 

Tilbagemelding til Rigsarkivet angående bekendtgørelse 1007 sluttede 

i går. Der er foretaget et par indberetninger. Blandt andet har KOMDA 

meldt ind med en række forslag til forbedring af arkiveringen af reg-

neark, eks. at kolonnenavne skal fremgå (på hver side?) og at der 

skal være klare visuelle adskillelser mellem de enkelte ark. 

 

Mht. tilbagemeldinger angående bekendtgørelse 995, besluttede vi, at 

det var op til hvert arkiv, at melde tilbage til Rigsarkivet med ønsker, 

forslag m.m. Vi gør derfor ikke brug af ODAs tilbud om at betale for et 

eventuelt koordineret gruppearbejde.  

 

Ifølge Christian Larsen (Rigsarkivet) er det kommende revisionsarbej-

de med 995 endnu ikke påbegyndt, så hverken strukturen eller tids-

rammerne for arbejdet er kendt på nuværende tidspunkt. Arbejdet 

indbefatter dog udarbejdelsen af en ny Dataflowsanalyse; et punkt 

hvor vi har en del at byde ind med. 
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b. Nyt omkring ophavsretsaftalen mellem arkiver og CopyDan 

Stadig intet nyt omkring aftalen med COPYDAN. Vi hører vel nærmere 

en af dagene. 

 

3. Lovgivning – arkiveringsversioner 

Intet nyt. 

 

4. Lovgivning - Bevaring og kassation 

Intet nyt. 

 

5. It-systemer og specifikke afleveringer 

a. KMD-SAG 

Guldborgsund har sammen med to andre kommuner forespurgt KMD 

om et tilbud på et dataudtræk, hvis indhold og kvalitet gerne skulle 

afvige betragteligt fra KMDs standardløsning for dataudtræk. Viborg 

og Kalundborg er endnu ikke slutafleveret til Rigsarkivet. 

 

Københavns Stadsarkiv og Aarhus kommune vil desuden kigge nær-

mere på det faktiske dataindhold. 

 

b. PCD-Klient/Bosted 

Er på vej flere steder. Der kan nu afleveres fra flere institutioner på en 

gang – WELCOME TO THE FUTURE! 

 

c. CSC Vitae 

Intet nyt. Randers og Frederikshavn er afleveret. Haderslev har også 

modtaget. Vi andre er stadig i kø. Det blev foreslået, at man revidere-

de sin oprindelige arkiveringskontrakt til også at omfatte data fra det 

tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået, og til i dag - almindeligvis 

data fra godt 4 år mere. 

 

d. KMD Institution 

7. oktober er sat til første afleveringsdato for KMD Institution 2011 til 

KOMDA. 2012 er ifølge NEA også under produktion. 

 

e. KMD OPUS og KMD Elev 

Kan bestilles nu. Rigsarkivet har lige lavet paradigmesag. 

 

f. KMD ELEV og TEA 

Christian Frederiksen spurgte til, hvordan andre gjorde med de "ek-

samensbevisgenereringsmoduler" som henholdsvis KMD Elev og Tabu-

lex TEA kunne udvides med. Disse filer er ikke i sig selv bevarings-

værdige, da der er tale om kopidata - pænt opstillet, men udtrukket 

direkte fra selv databasen. 

 

Nogle kommuner gemmer de genererede eksamensbeviser i det cen-

trale ESDH-system, hvorfra de så efterfølgende kan fremsøges. 
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Haderslev Stadsarkiv sender den rå data til den relevante skole, som 

så selv må generere et pænt eksamensbevis, hvis de ønsker. 

Alternativt kan man vel få alle eksamensbeviser lagt ved siden af en 

standard arkiveringsversion af systemerne? - eller bede om en ESDH-

aflevering af TEA eller ELEV??? 

 

g. KMD Struktura 

KOMDA har sendt begge systemer er sendt tilbage til genaflevering. 

 

h. KMD ØS 

KMD ØS 2007 er endnu ikke modtaget til test. 

  

i. KMD - udfasning 

Simon klagede sig over den manglende information fra KMD i forbin-

delse med udfasninger er deres systemer. Det er vel i bund og grund 

ikke noget som vi kan gøre noget ved. 

 

j. Avaleo/Caseflow 

I forbindelse med en kommende udfasning og efterfølgende arkive-

ring, spurgte Michael Boel Winther til andres erfaringer. Der var des-

værre ikke andre erfaringer. Dog mente Anders Orris, at Esbjerg også 

skal have systemet arkiveret. 

 

6. Technical stuff 

ADA - intet nyt siden orienteringen på Fagligt Forum. 

 

CJK spurgte til kommunale erfaringer med straksarkivering af beva-

ringsværdige dokumenter fra ESDH-systemer. 

Straksarkivering er ikke rigtigt implementeret i kommunerne. Leve-

randørerne har alle forskellige løsninger. Ifølge Claus Gammelgaard 

har GetOrganized et arkiveringsmodul, som vist nok indeholder 

strakskonvertering. Ligeså med andre ESDH-systemer. Ingen har dog 

endnu betalt for funktionaliteten.  

 

7. Samarbejde med Rigsarkivet 

Der var bred enighed om at stadsarkivlederne på møderne med rigs-

arkivaren bør stille krav til følgende: 

 

 Funktionaliteten og rettidigheden af et testværktøj, der præcist 

og uden undtagelse tester for alle de tekniske krav en given 

aktuel afleveringsbekendtgørelse måtte stille, skal prioriteres 

væsentligt højere end tilfældet er i dag. 

 Ligeledes bør arbejdet med at afsøge alternative og bedre ar-

kivformater opprioriteres. 

 Slutteligt ønskede Anders Orris desuden en overordnet diskus-

sion af aktindsigt, da både lovgivning og praksis synes uklar. 
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Det er som udgangspunkt op til de enkelte netværksmedlemmer at 

videreformidle deres dagsordenønsker til deres respektive chefer. 

 

8. Nyheder fra andre udvalg og netværk 

a. KMD/KL-rammeaftale omkring maksimalt 2 genafleveringer 

Hvordan presses KMD til rettidige afleveringer? 

 

b. Temadag om test af arkiveringsversioner 

20. oktober afholder ODA en temadag omkring test af arkiveringsver-

sioner. Temadagen er møntet på teknikere, der rent faktisk tester, 

men alle må som udgangspunkt tilmelde sig. Hvis du ikke allerede har 

modtaget en indbydelse, men gerne vil deltage, bedes du sende en 

mail til cjk@aarhus.dk 

 

c. Arkivudfordringer i det 21. århundrede 

8. oktober afholder arkivforeningen.dk et seminar om udfordringerne i 

det 21. århundrede. Seminaret er åbent for alle. Tilmelding sker her: 

http://arkivforeningen.dk/seminarer/arkivudfordringer-i-det-21-

arhundrede/ 

 

9. Mødefrekvens og -tidspunkt. 

Vi har sendt en forespørgsel til Rigsarkivet omkring en eventuel flyt-

ning af august-udgaven af Fagligt Forum. Problemet er, at vi, grundet 

sommerferie, ikke kan nå at mødes i eNetværket før afholdelsen af 

Fagligt Forum. Christian Larsen ville sætte vores forespørgsel på 

dagsordenen til næste K-udvalgsmøde i november. 

 

10. Tilgængeliggørelse af arkiveringsversioner 

Mie Andersen havde bedt om en pro-et-contra diskussion af praksis-

sen med at genrejse arkiveringsversioner som en del af eller umiddel-

bart efter test. Mie var desværre fraværende grundet sygdom, men 

uagtet var svaret kort og godt, at der ikke var nogen reelle modargu-

menter mod at genrejse modtagne arkiveringsversioner ALLEREDE 

inden de godkendes. Genrejsning bør være en integreret del af enhver 

test. 

 

11. Fremtidig koordination af eArkiveringsnetværket 

CJK trækker sig efter mange succesfulde år som koordinator for net-

værket. Det blev besluttet, at vi fremover laver en turnusordning, 

hvor de enkelte stadsarkiver efter tur koordinerer netværket ét år. De 

to årlig møder skal om muligt lægges FØR Rigsarkivets halvårlige 

”Fagligt Forum”, dvs. i starten af henholdsvis februar og august. Jf. 

punkt. 9 drøfter K-udvalget i november om de eventuelt kan skyde 

efterårets faglige forum. Odense blev enstemmigt valgt til at overtage 

koordinatorrollen eNetværket for 2016. 
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