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Programplan 

Elektronisk arkivering til Rigsarkivet

9. november 2018/mbp 

Formål

Formålet er at sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af 

forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder 

Baggrund
Data fra it-systemer, som der er truffet bevaringsbeslutning for, skal afleveres i kopi (arkiveringsversion) til 

et offentligt arkiv senest før sletning, eller når data går ud af administrativt brug. 

Kommuner og regioner skal aflevere arkivalier, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, 

og som skal bevares, til et offentligt arkiv. Elektronisk arkivering er en fortløbende proces og vil for de fleste 

systemers vedkommende skulle gentages hvert 5. år.  

Aflevering sker efter bekendtgørelse nr. 1007 om arkiveringsversioner. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal følgende it-systemer arkiveres: 

• SBSYS 1. juli 2018 – igangsat. 

• KMD EKJ 1. november 2018 – igangsat. 

• Prisme 1. november 2018 – igangsat. 

• Bosted – Børnehusene og Lunden – igangsat. 

• KMD CARE 1. marts 2019 – igangsat. 

• DUBU – dato endnu ikke fastlagt. 

• Geoenviron 1. september 2019.  

• KMD-sag 1. september 2019. 

• Tabulex 1. marts 2020 – fællesaflevering. 

• Novax Sundhed 1. oktober 2020. 

• Netforvaltning Sundhed 1. oktober 2021. 
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Hvad skal afleveres til Rigsarkivet? 

Kommunen skal vurdere, om data i hvert it-system er bevaringsværdigt i henhold til bekendtgørelse nr. 

1000 af 2004 og nr. 995 af 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne. 

Hvad er en arkiveringsversion? 
En arkiveringsversion er en kopi af data 

fra kommunens it-system, suppleret 

med dokumentation om systemet samt 

filer, der beskriver hvordan data hænger 

sammen. Arkiveringsversionen skal 

udarbejdes i bestemte formater, for at 

den kan bevares over tid. Rigsarkivet 

fastsætter formaterne i form af en 

bekendtgørelse. 

Figuren til højre symboliserer elementerne i en 

arkiveringsversion. 

Dataindhold  
Udtræk af systemets  

tabeller og evt.  

dokumenter, lyd,  

billeder, video 

Datastruktur 

Sammenhænge mellem 

tabeller og evt. 

dokumenter, lyd, billeder, 

video 

Dokumentation 

Systemets 

administrative brug 

og tekniske 

opbygning 

Oversigt over systemer og dataejere

SBSYS 

Beskrivelse: ESDH-system 

Dataejer: Politik og Strategi. 

KMD Care og EKJ 

Beskrivelse: Elektroniske patient- og omsorgssystemer. 

Dataejer:  

Digitalisering - Udsatte Børn og Unge  

Beskrivelse: DUBU er et webbaseret sagsbehandlingssystem til sagsbehandlere, der arbejder 
med børn og unge med særlige behov.  

Antal brugere 31  

Dataejer:  

Daglig ansvarlig:  

KMD-sag 



Side 3 af 7

KMD Sag er en overordnet betegnelse for KMD's sagsstyringskoncept. KMD Sag består af flg. 
sagsbehandlerprogrammer: Advis, Personoverblik, Sager og flg. administratorprogrammer: 
Sagstypeplan, Abonnement, Ejerskab, Fordeling, Standardtekster. 

KMD Sag kan betragtes som sagsbehandlerens værktøjskasse ved sagsbehandling og 
integration til andre systemer. KMD Sag skaber overblik og samler oplysninger om 
dokumenter, journalnotater, adviser og erindringer.  

Til KMD Sag hører desuden en række forskellige administrationsmoduler, som anvendes til at 
tilpasse den enkelte kommunes brug af systemet.  

Indstillingerne i administrationsmodulerne gælder for hele kommunen og ikke for enkelte 
afdelinger eller brugere.  

Dataejer:  

Daglig ansvarlig:  

Geoenviron 

Beskrivelse: GIS, Byg og miljø 

Dataejer:  

Daglig ansvarlig:  

IST Tabulex 

Beskrivelse: Elevstyring fra børnehaveklasse til afgangsklasse. Tabulex TEA er et  

administrationssystem, der samler alle relevante data om de enkelte elever fra indskrivning i 
børnehaveklasse, til de går ud med et afgangsbevis i hånden.  

Forældre kan indskrive nye elever til børnehaveklasse via web-indskrivning. 

Der kan vises betalingsoversigt over elever i andre kommuners skoler.  

TEA holder desuden styr på skolehistorik, holdtilmeldinger, adressehistorik, 
specialundervisning, fravær, karakterer, kontaktinformation, SFO-tilmelding, transport, og 
meget mere.  

Dataejer:  

Daglig ansvarlig:  

NOVAX Sundhed Småbørn og Skole  

Beskrivelse: NOVAX Sundhed er et journalsystem til Den Kommunale Sundhedspleje. 
Systemet er sundhedsplejerskens og skolesundhedsplejerskens daglige værktøj til 
journalisering af informationer om barnet.  

NOVAX Sundhed er opdelt i NOVAX Småbørn for de 0-6 årige børn med en journal opdelt i 
barnets journal og forældrejournaler og NOVAX Skole, der består af en børne- og 
ungejournal, der følger barnet fra 6-17 år.  

Dataejer:  
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Daglig ansvarlig:  

Netforvaltning sundhed 

Beskrivelse: Netforvaltning Sundhed er en webbaseret blanketløsning, som understøtter 
elektronisk kommunikation mellem kommunerne og den primære sundhedssektor. Bruges til 
at indhente attester fra sundhedsvæsenet.  

Dataejer:  

Daglig ansvarlig:  

Opgaver og interessenter 

Der er indgået aftale med KMD om at konvertere og aflevere data og dokumenter på ovennævnte 

løsninger, undtaget Prisme, hvor Fujitsu er leverandør, og Bosted, hvor EG Team Online er leverandør. 

Det er kommunens opgave at: 

• Kvalitetssikre systemet forud for aflevering fx ved at sørge for, at systemet ikke mangler data, og at 

eventuelle dokumenter er knyttet til sager. Kvalitetssikring kan være tidskrævende. Det er vigtigt, 

at der afsættes de nødvendige ressourcer til opgaven. 

• Sørge for, at administrativ dokumentation af systemet er opdateret, og at der findes teknisk 

dokumentation af systemets opbygning mv. 

• Indsamling og udarbejdelse af administrativ kontekst dokumentation. Dokumentationen består 

typisk af eksisterende dokumenter, der beskriver FMK´s myndighed og opgave. Derudover indgår 

der to kortere notater, hvoraf det første, der beskriver myndighedens brug af løsningen, 

udarbejdes af FMK. Det andet notat, ”Notat om arkiveringsversion”, udarbejdes af KMD og 

godkendes af FMK.  

• Genopretning af dokumenter (herunder krypteret og passwordbeskyttet dokumenter). 

• Stille ressourcer til rådighed for afklaring af bl.a. administrative forhold, samt deltagelse i møder.  

• Levere udtræk i form af databasedump af systemet/driftsversionen. 

• Levere tabel og feltbeskrivelser samt ER-diagram (Databaser, og hvad dertil hører… Entiteter (ting 

eller begreber) og Relationer er de ting, som indgår i et ER-diagram).  

• Udfylde en blanket på Rigsarkivets hjemmeside med anmodning om aflevering 

• Producere arkiveringsversioner af de it-systemer, som er bestemt til bevaring i henhold til 

Bekendtgørelse 1007/2004 og 995/2010. 

Det er Rigsarkivets opgave at: 

• Rigsarkivet udsteder for arkiveringsversionen en afleveringsbestemmelse, der fastlægger krav og 

rammer for afleveringen. Disse ramme fastlægger, hvad afleveringen skal omfatte, samt fastsætter 

datoer for arkiveringstidspunkt og frister for afleveringer. 

Det er leverandørens opgave at: 



Side 5 af 7

• På vegne af FMK sikre, at alle afleveringspligtige tabeldata og dokumenter bliver afleveret i af 

Rigsarkivet godkendte format. 

• KMD/Fujitsu/ EG vil, hver gang der skal foretages en aflevering, rekvirere et datagrundlag fra FMK. 

Derefter produceres arkiveringsversionen, som afleveres til Rigsarkivet.  

Organisationsstruktur for programmet ”Elektronisk arkivering” 

• It og Digitalisering har den overordnede programledelse og faciliterer arkiveringen i samarbejde 

med den lokalt udpegede projektleder/projektgruppe. 

• Dataejer har ansvaret for, at der nedsættes en projektgruppe, der skal arbejde med projektets 

konkrete opgaver.  

• Projektgruppen udarbejder et estimat for ressourceforbrug for hvert enkelte projekt i forbindelse 

med opstart. Alt efter omfang forventes det, at projektgruppen skal anvende 2 timer om ugen til 

arkiveringsopgaven op til aflevering. Derefter forventes et tilbageløb på dokumenter, der skal 

tilrettes fra Rigsarkivet. Denne opgave kan ikke estimeres.  

• Projektgruppen udarbejder kommunikationsplan, interessentanalyse, risikoanalyse, milepælsplan 

og evalueringsdesign for projektet. 
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Procesforløb 

It og Digitalisering kontakter dataejer 6 mdr. før arkivering. 

Dataejer nedsætter projektgruppe.

Blanket om aflevering udfyldes til Rigsarkivet.

Rigsarkivet udsteder ramme for aflevering (tid/omfang).

Projektgruppen udarbejder projektplan.

Systemet kvalitetssikres så data er de rigtige steder og på 

den rigtige måde. 

Arbejdet med indsamling af kontekstdokumenter sættes i 

værk.

Arbejdet med indsamling af teknisk dokumentation sættes i 

værk. 

Udarbejdelse af notat, der beskriver løsningen.

Data sendes til leverandør.

Tilbageløb fra leverandør vedr. genopretning af data.

Endelig aflevering til Rigsarkivet.
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Igangsættelse 

• De enkelte dataejere kontaktes af It og Digitalisering ca. 6 måneder før arkiveringsdato. 

Økonomi og ressourcer 

• Der er afsat xx. kr. til arkivering til betaling af ekstern leverandør i forhold til de nævnte 

programmer. Dog undtaget Bosted og Fujitsu, som pt. finansieres af dataejerne. 

• Der skal afsættes midler til løbende afregning af Rigsarkivet for opbevaring af data. Dette kan først 

beregnes, når datamængderne for de enkelte systemer er kendt, hvilket sker i forbindelse med 

selve arkiveringen.  

• Dataejere finansierer de nødvendige personaleressourcer. 

Succeskriterier 

• Arkiveringerne gennemføres til tiden. 

• Kontekstdokumenter afleveres i forhold til tidsfrist for hvert enkelt område. 

• Rigsarkivet godkender kontekstdokumenterne med en frekvens på 90 procent.  

• Eftersendelse af kontekstdokumenter sker senest 10 dage efter Rigsarkivet har sendt 

anmodningen. 
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