
Referat af møde i E-arkivnetværk i 
Odense 9.2.2016 

Til stede: Frank Ahlburg (Vejle), Frank Bache Andersen (Vejle), Mie Andersen (Næstved), Rasmus Falk 

(Aalborg), Christian Frederiksen (Guldborgsund), Claus Gammelgaard (Silkeborg), Anders Hell Hansen 

(Kolding), Kathrine Hougaard (København), Toke Jensen (Esbjerg), Michael Johansen (Hjørring), Casper 

Thomsen Juel (Frederikshavn), Claus Juhl Knudsen (Aarhus), Mikkel Mayerhofer (København), Anders Orris 

(Haderslev), Vanessa Venn (Gentofte), Ann-Sofie Wiil (Frederikssund), Michael Boel Winther (Egedal), 

Claus Thøgersen (Odense), Timm Frank (Odense, referent). 

 

2) Godkendelse af referat  

 

Godkendt på forhånd 

 

 

3) Opfølgning fra sidst 

 

CopyDan-aftale: Aftalen er godkendt, arkibas-brugere betaler 10 øre pr billede der er publiceret på Arkiv.dk. 

Arkibas-arkiverne har modtaget en orientering om aftalen – den kan findes i OmSLAget nr. 2, 2015, på 

www.danskearkiver.dk (”En aftale falder på plads”). 

 

 

4) Lovgivning - arkiveringsversioner 

 

Flygtningesager der behandles i workbase, hvordan håndteres det i kommunerne? Rigsarkivet siger at vi 

skal bevare efter bestemmelserne og de bliver først ”tidssvarende” i 2016 og dækker flygtningesager. 

Aalborg lægger det over i KMD Sag lige nu, Vejle bruger SBSYS, Odense har brugt Profile ESDH, men har 

ikke længere Workbase og Guldborgsund lægger det i Acadre. 

- 

Arbejdsmarkedssystemer er en udfordring, alt kommer f.eks. heller ikke over i Arbejdsmarkedsportalen. Det 

afgørende for bevaringsspørgsmålet er hvordan det sagsbehandles, da en metode vil resultere i behov for 

bevaring, men en anden fremgangsmåde vil ikke.     

 

5) It-systemer og specifikke afleveringer 

 

IST Extens Dagsinstitutionssystem: IDIS er arkiveret for flere år siden i Aalborg. Extens er også afleveret i 

Aalborg, efter BK 342. Man skal tale med Gunnar hos leverandøren, da han ved noget om 

arkiveringsversioner. Prisme efter 1007 er afleveret i Ballerup og Næstved i flere versioner.  

 

Er der nogen der anvender Caseflow, Næstved skal have systemet afleveret til arkiv? 

 

Systemet bliver til Nexus og er en frisk start uden overførte data fra gamle systemer. Udviklingen starter i år 

og skal køre under KMD arkivering.  

 

EKJ er undervejs flere steder, men det er afleveringsforberedende arbejde, aflevering vil nok først ske i 

2017.  

 

Der er intet nyt omkring udrulningen af KMD Nova, det nye KMD Sag. 

http://www.danskearkiver.dk/


 

Bostedsystemet er under afleveringsforberedelse mange steder, men leverandøren er lidt frisk med prisen 

og ganger bare op med antallet af institutioner der bruger systemet. Det har ikke været muligt at få aftaler på 

plads omkring rabat ved mange institutioner. Udvikling af arkiveringsversion ved tredjepart er udfordret af 

systemets kompleksitet.  

 

Arkivering af KMD Sag er udfordret af at det sjældent er beskrevet i kontrakten med KMD. Arbejdet er i gang 

i Vordingborg. Man kunne prøve at påvirke KMDs arbejde via K-udvalget.  

 

Næstved og Guldborgsund er i gang med at undersøge muligheden for konkurrenceudsættelse ved at få 

leveret et dataudtræk fra KMD. Indtil videre tyder det på at KMD gør det dyrt og svært at anvende, men 

arkiverne undersøger fortsat sagen og informerer gerne interesserede. 

 

6) Teknisk 

 

Arkivernes indflydelse i forhold til journalisering: 

 

Der er ofte problemer med fremsøgning af data hos kommunens forvaltninger pga. af dårlig 

journaliseringspraksis, skal arkiverne blande sig? 

 

Frederikssund blander sig i praksis, det har blandt andet hjulpet med skabeloner. Vejle drifter selv ESDH 

systemet og underviser nye brugere i god praksis. Haderslev logger brugernes navngivning og kan dermed 

sikre bedre registrering. Kolding overvejer kørekort til ESDH brugere, så man ikke kan bruge systemet før 

endt uddannelse. Frederikssund lukker gamle kanaler, så materialer kun kan gemmes de rette steder.  

Data på fællesdrev: 

 

Hjørring har brugt SABA til at gemme dele af fællesdrevene som arkiveringsversion. Frederiksund tilbyder 

forvaltninger at hjælpe med oprydningen på fællesdrev inden arkiveringen. De samarbejder med ESDH 

konsulenterne om bevaringen.  

 

Arkivernes økonomi til bevaring. 

 

Odense overvejer et særligt budget til betaling for arkiveringsversioner. Dette anvendes med god succes i 

blandt andet Helsingør og Haderslev. Dette giver en mulig buffer og muligheden for at lave langsigtede 

bevaringsplaner. 

 

 

7) Samarbejde med Rigsarkivet 

 

Videreudvikling af ADA: Der er igangsat et udviklingsforløb hos Rigsarkivet omkring udvikling af et mere 

effektivt ADA system. Komda, Nea, Silkeborg og Odense har været til et indledende møde hvor vi kunne 

aflevere ideer og ønsker til funktionalitet.  

 

 

8) Evt. 

 

Smider man billeder ud efter scanning? Generelt helst ikke, Odense har dog smidt kommunens 

registreringer i olietankarkivet ud efter endt scanning. Det var ca. 7-8 hyldemeter.   

 

 

9) Næste møde 



 

Næste møde placeres i Odense, før 14. september. 

 

 

 

 


