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1. Indledning 
Som led i revisionen af de kommunale bevarings- og kassationsbestemmelser (bk-bestemmelser) i 2016 er 

der udarbejdet en ny dataflowsanalyse, der tager højde for ændringer i kommunernes ressort og nye, 

kommunale systemer samt for omlægninger og nye systemer i staten. 

 

 

2. Formål med dataflowsanalysen 
Analysen har til formål at afdække relationerne mellem kommunale og statslige it-systemer for at identificere 

større eller mindre redundans, dvs. kortlægge, om de samme typer af oplysninger findes både hos 

kommunerne og hos statslige myndigheder. Den er således ikke en bevarings- og kassationsvurdering af de 

enkelte kommunale it-systemer, da denne vurdering udmøntes i den reviderede kommunebekendtgørelse. 

Analysen er derimod en kortlægning af dataflow (informationsstrømme), der skal understøtte det videre 

arbejde med indstillingen om reviderede bk-bestemmelser, hvoraf det vil fremgå, hos hvilke myndigheder 

data bør bevares. I dataflowsanalysen er der på de såkaldte tunge områder (eksempelvis socialområdet og 

miljøområdet) sket en mere detaljeret gennemgang af hvilke oplysninger, der ikke indberettes centralt, og 

som derfor mistes lokalt, hvis man kun bevarer oplysningerne regionalt eller centralt. 

 

Der blev i forbindelse med udstedelsen af de kommunale bk-bestemmelser i 2010 udarbejdet et notat, der 

belyste dataudvekslingen mellem kommunale og statslige it-systemer, dvs. afdækkede relationerne mellem 

kommunale og statslige it-systemer, for at identificere større eller mindre redundans. Med redundans menes 

der, at de samme oplysninger findes flere steder. Dataflowsanalysen fra 2010 blev sidst revideret i 2012. 

Analysen tager derfor ikke højde for de ændringer, der er sket igennem de seneste år med overflytning af 

opgaver til f.eks. Udbetaling Danmark, de nye socialtilsyn og de større beredskaber, ligesom der heller ikke 

er inddraget de nye KOMBIT-systemer, der afløser KMD’s systemer. Der er derfor udarbejdet en revideret 

dataflowsanalyse, der tager udgangspunkt i de opgaver og it-systemer, som kommunerne har i 2016. 

 

3. Indhold 
Analysen er opdelt efter kommunernes hovedområder, jf. hovedområderne i den autoriserede kontoplan: 

1. fællesadministration og sekretariatsområdet (herunder borgerservice) (hovedkonto 6) 

2. økonomi- og personaleområdet (hovedkonto 6) 

3. social- og sundhedsområdet (hovedkonto 4-5), dvs. dagtilbud til børn og unge, børn og unge med 

særlige behov, kontante ydelser, revalidering m.v. og arbejdsmarkedsforanstaltninger, 

førtidspensioner og personlige tillæg, udlændinge, rådgivning og tilbud til voksne med særlige 

behov, ældre og handicappede, genoptræning, forebyggelse, 

4. miljø- og teknikområdet (hovedkonto 0-2), dvs. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, 

forsyningsvirksomheder og affaldshåndtering, transport og infrastruktur 

5. undervisnings- og kulturområdet (hovedkonto 3) 

Der vil for hvert hovedområde ske en afdækning af de fælleskommunale og enkeltkommunale it-systemer, 

som anvendes lokalt af kommunerne, og af de centrale, statslige it-systemer, hvis dataindhold hovedsageligt 

består af indhøstede data fra kommunerne. For de statslige systemers vedkommende er der altovervejende 

kun henvist til it-systemer, som bevares. I visse tilfælde er også kasserede statslige systemer inddraget. 

Det skal bemærkes, at der kan være en forskel mellem de digitale data, der findes hos kommunerne, og de 

kommunale data, som findes hos statslige myndigheder. Kommunernes data er administrative data, som 

knytter sig til den sagsbehandling, der foretages i den enkelte kommune eller i en af dens institutioner. Data 

fra kommunerne hos en statslig myndighed anvendes derimod til kontrolmæssige og/eller statistiske formål, 

hvorved de administrative data i mange tilfælde bliver til statistik. I forbindelse med indberetningen sker der 

en udvælgelse, således at ikke nødvendigvis alle data i kommunernes it-systemer indberettes. De data, som 
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indberettes, undergår en kvalitetssikring (fejl berigtiges), oplysningerne standardiseres, ligesom der sker en 

tidsmæssig afgrænsning i forhold til periode, som statistikken/kontrollen skal dække. 

Oplysningerne i denne analyse bygger på informationer fra 

▪ oversigter over it-systemer i kommunerne (”d-guldlisten”) 

▪ oplysninger i KITOS (Kommunernes IT-Overblikssystem) 

▪ Rigsarkivets tilsyn med kommunerne 2015 

▪ Rigsarkivets arkivdatabase Daisy 

▪ Rigsarkivets viden fra deltagelse i møder vedr. bk-vurdering og aflevering af kommunale it-systemer 

▪ Danmarks Statistiks varedeklarationer 

▪ enkelte statslige myndigheders hjemmesider (især indberetningsvejledninger), f.eks. Danmarks Statistik, 

Ankestyrelsen, Danmarks Miljøportal 

▪ Rigsarkivets sager om anmeldelse, godkendelse og aflevering af statslige it-systemer 

 

4. Læsevejledning 
Analysen er som nævnt inddelt i fem hovedområder, som igen er inddelt i en række underområder og 

eventuelt også i delområder. Således er hovedområde 3, social- og sundhedsområdet, opdelt i 14 

underområdet, der igen kan være underinddelt i delområde, f.eks. 3.12 Misbrugsbehandling, der er inddelt i 

Stofmisbrugere og Alkoholmisbrugere. 

 

Derefter følger en beskrivelse af de lokale it-systemer med angivelse af 1) systemets navn og nuværende 

bevaringsstatus og 2) indhold i systemet. Under underområde 5.1 Grundskolen oplistes navnene på de mest 

forekommende elevadministrationssystemer og indholdet af disse, f.eks. KMD Elev og indholdet samt 

systemets bevaringsstatus (bevares/kasseres). 

Tilsvarende er der en beskrivelse af det eller de statslige it-systemer, hvortil der er indrapporteret 

kommunale data, med angivelse af 1) det statslige systems navn, proveniensnummer og periode for 

afleverede data samt 2) indhold i systemet. Tager man underområde 5.1 Grundskolen, oplistes Danmarks 

Statistiks uddannelsesstatistikregister, der har proveniensnummer 1308:E17, som er oprettet i 1970, og 

hvorfra der er afleveret data 1970-2011. 

 

Endelig er der en kolonne, som angiver, om der på det pågældende område sker lokal eller central bevaring 

af data.
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1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.1 Valg KMD Valgopgørelse 2005ff 

(benyttes af alle kommuner) 

KOMBIT VALG (under 

udvikling) bevares 

oplysninger vedr. 

kommunalvalg, kredsvalg 

(folketingsvalg, 

europaparlaments-valg,), 

folkeafstemninger og 

regionsvalg. Visse 

kommuner har et 

egetudviklet system med 

flere oplysninger. 

Økonomi- og 

Indenrigsministeriet, 

0055:E001 

Valgopgørelse 1920f 

f (1920-2007 er 

afleveret) 

rummer kun 

folketingsvalg 

Lokal 

bevaring 

1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.1 Valg Danmarks Statistik, 

1308:E164 Valgene til 

kommunalbestyrelserne 

og regionsrådene 

(kasseret) 

detaljerede 

oplysninger om 

kandidaterne og om 

de afgivne stemmer. 

Lokal 

bevaring 

1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.2 Vielse Et vielsessystem (f.eks. 

Dafolo Diaform Vielse, EG 

NetForvaltning Vielse, KMD 

Vielse) kasseres 

identifikationsoplysninger, 

vielsesattester og 

prøvelsesattester. Afgiver 

data til CPR. 

CPR-kontoret, 

1249:E001 CPR-

registret 

1968ff/Kirkeministeriet, 

0016:E003 Elektronisk 

kirkebog 2001ff (1968-

2013 er afleveret) 

disse to it-systemer 

er en fælles 

database med 

forskellige 

brugergrænseflader. 

Central 

bevaring 

1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.3 Pas og kørekort KMD Civis Pas og KMD 

Civis Kørekort kasseres 

KOMBIT Køreprøvebooking 

kasseres 

der er tale om en 

gennemstillingsløsning til 

politiets pasregister og 

centrale 

kørekortsregister. Der 

anvendes 

selvbetjeningsløsninger 

(eksempelvis Nem pas 

og Nem kørekort), hvor 

borgeren udfylder et 

skema/bestilling med 

identifikationsoplysninger, 

som indsendes til

Rigspolitichefen, 

1352:E052 (kasseres) 

Politiets centrale 

pasregister og 

centrale 

kørekortsregister 

Ingen 

bevaring
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kommunen. Dette skema 

findes ikke i KMD Pas og 

kørekort.

1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.4 Borgerservice KMD Civis 

BorgerServiceCenter 

kasseres 

Ingen 

bevaring 

1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.4 Borgerservice Folkeregister KOMBIT Digital Flytning 

kasseres 

Digital Flytning gør det 

nemmere for borgere at 

anmelde flytning direkte 

fra kommunens egen 

hjemmeside og fra 

borger.dk. 

Ingen 

bevaring 

1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.5 

Ledelsesinformation 

Et lokalt 

ledelsesinformationssystem 

(LI-systemer), f.eks. Schultz’ 

KOMLIS eller KMD 

Koncernstyring kasseres 

Fælleskommunalt: 

KOMBIT: Fælleskommunalt 

Ledelsesinformationssystem 

(FLIS) 2013ff kasseres 

LI-systemer bygger på 

samkøring af forskellige 

it-systemer, f.eks. af 

daginstitutionssystemet 

med økonomi- og 

personaleoplysninger. 

KOMLIS har nøgletal om 

f.eks.: Økonomi, 

HR/løn/fravær, Borger, 

Daginstitution, Skole, 

Udsatte børn og unge 

samt handicappede, 

Overførselsindkomst, 

Sundhed, Ældre 

FLIS: Borger, Økonomi, 

Personale/fravær, Skole, 

Ældre/Omsorg, 

Voksenhandicappede og 

Udsatte Børn & Unge. 

Intet centralt. Ingen 

bevaring

http://borger.dk
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1. 
Fællesadministration 
og 
sekretariatsområdet, 
herunder 
borgerservice 

1.6 Støttesystemer KOMBIT Støttesystemer 

(STS) 

▪ STS Adgangsstyring 

kasseres 

▪ STS Beskedfordeler 

kasseres 

▪ STS Klassifikation 

kasseres 

▪ STS Organisation 

kasseres 

▪ STS Sags- og 

Dokumentindeks 

bevares 

▪ STS Ydelsesindex 

bevares 

Lokal 

bevaring
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2. Økonomi- og 

personaleområdet 

2.1 

Økonomiområdet 

Et eller flere 

økonomisystemer, både 

kommunens centrale 

økonomisystem (f.eks. 

KMD OPUS Økonomi, 

Navision eller ØS2000) 

samt den enkelte 

institutions/forvaltnings 

økonomisystem bevares 

Danmarks Statistik, 

1308:E097 

Kommunernes budget 

og regnskab 1977ff 

(1977-2013 er 

afleveret) 

kommunekode, 

funktionskode 

(kontonr./formålsk 

ode), drantkode, 

ejerforholdskode, 

grupperingskode 

og beløb i 1000 

kr., den enkelte 

postering og 

posteringstekst. 

Lokal og 

central 

bevaring 

2. Økonomi- og 

personaleområdet 

2.2 Løn- og 

personaleområde 

t 

Et løn- 

og/personalesystem 

(f.eks. fra KMD Opus Løn 

og Personale eller 

Silkeborg Data Løn), 

mange steder med 

digitale personalesager 

kasseres 

identifikationsoplysninger, 

skatteoplysninger, 

arbejdsfunktion, 

erhvervserfaring, pension, 

personalegoder, fravær, 

ferie, aflønningsform og 

LBN. 

Danmarks Statistik, 

1308:E114 

Lønstatistikregister 

1996ff (1996-2013 er 

afleveret samt 

forgængersystemet 

med data for perioden 

1976-1995) 

på personniveau 

for offentligt 

ansatte, bl.a. 

arbejdsfunktion, 

erhvervserfaring, 

jobstatus, 

månedsfortjenest 

e, pension, 

personalegoder, 

fraværstimer, 

overtimer, køn, 

alder, 

aflønningsform. 

Central 

bevaring
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3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.1 Generelt Et sagshenvisnings- og 

advissystem (KMD Basis 

og Journal) og et ESDH-

system (f.eks. KMD Sag 

EDH eller kommunens 

ESDH-system) bevares 

KOMBIT: Sags- og 

Partsoverblik (SAPA), 

som udstiller data fra 

fagsystemer, men SAPA 

indeholder ikke data 

kasseres 

Udbetaling Danmark har 

overtaget udbetaling af 

barselsdagpenge. 

KMD Sag Basis og Journal 

indeholder: (Adviser) 

Identifikationsoplysninger 

på borgere, der modtager 

ydelser fra kommunen, dvs. 

arbejdsløshedsdagpenge, 

kontanthjælp og 

revalidering, aktivering, 

orlovsydelser, 

sygedagpenge, folke- og 

førtidspension. Ligeledes 

oplysninger eller adviser 

vedr. inkasso, SU, 

ventelister, hjælpemidler, 

omsorgsjournaler, 

hjemmehjælp, familiepleje, 

efterløn, boligsikring, 

boligstøtte, daginstitution, 

boliglån, flygtninge, 

forældremøder, handicap, 

haveservice, helbred, 

sundhedspleje, barsel, A-

kasse, ungdomsvejledning 

Danmarks Statistik, 

1308:E048 

Sammenhængende 

socialstatistik 1984-

2007 (slutafleveret) 

Afløst af: 

Danmarks Statistik, 

1308:E151 

Offentligt 

forsørgede 

(Arbejdsmarkedets 

udkant) 2007ff 

(2007-12 er 

afleveret) 

Udbetaling 

Danmark 

3032:E026 

Barselsdagpengelø 

sning, BDP 

(kasseret). 

Statistikken over 
offentligt forsørgede 
16-64-årige (OF-
statistikken) giver et 
samlet overblik over 
udviklingen i antallet 
af fuldtidsledige, 
fuldtidsdeltagere i 
arbejdsmarkedspoliti 
ske foranstaltninger 
samt øvrige personer 
der er offentligt 
forsørgede, herunder 
modtagere af 
syge/barselsdagpeng 
e, 
førtidspension og 

efterløn fra og med 

2007. Fra og med 

2008 indgår SU-

modtager. 

Oplysningerne er 

personhenførbare og 

stammer fra 

Styrelsen for 

Arbejdsmarked og 

Rekruttering, KMD 

Sociale Pensioner, 

KMD Dagpenge og 

KMD Aktiv og 

fremover fra 

Udbetaling 

Danmarks 

Barselsdagpengeløs 

ning. 

Lokal og 
central 
bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.1 Generelt Socialstyrelsen, 

2981:E015 

tilbud til udsatte børn 

og unge (døgntilbud), 

Central 

bevaring
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Tilbudsportalen 

2007ff (afleveret 

2007-13)

handicappede 

(beskyttet 

beskæftigelse, 

botilbud) og socialt 

udsatte (alkohol- og 

stofbehandling, 

forsorgshjem/herberg 

, kvindekrisecentre). 

Kommunerne må 

kun anvende de 

tilbud, der er optaget 

i portalen. Portalen 

indeholder 

oplysninger om det 

enkelte tilbuds 

organisatoriske 

forhold, antal 

pladser, ydelser, 

behandlingsmetoder 

og værdigrundlag, 

takst for 

tilbuddet/hovedydels 

e og delydelser, 

personaleforhold, 

fysiske forhold, 

brugerbetaling, 

samarbejdsrelationer 

m.v. Oplysningerne 

indtastes af den 

kommune, som har 

tilsynspligten.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.2 

Arbejdsmarkeds 

området 

(arbejdsformidlin 

g, dagpenge,

Et eller flere systemer 

vedr. bistand (KMD 

Bistand, KMD Aktiv), 

jobcenter (KMD 

Arbejdsevnemetode, KMD 

systemerne på 

arbejdsmarkedsområdet 

indeholder 

identifikationsoplysninger 

cpr-nummer, køn, alder,

Arbejdsmarkedsstyr 

elsen, 2490:E005 

Det Centrale 

Register for 

Arbejdsmarkedsstat

 Central 

bevaring
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kontanthjælp og 

revalidering)

Workbase, KMD Opera, 

KMD Opera | Workbase 

Momentum), Schultz’ 

FASIT og dagpenge 

(KMD Dagpenge) 

kasseres 

 

KMD’s systemer udfases 

og erstattes af 

KOMBIT’s to systemer 

Kommunernes 

Ydelsessystem (KY) og 

Kommunernes 

Sygedagpengesystem 

(KSD) kasseres 

KOMBIT NemRefusion 

kasseres 

KOMBIT Ydelsesrefusion 

kasseres 

KOMBIT Digitalisering af 

løntilskud og fleksjob 

kasseres

civilstand, a-

kassetilhørsforhold, 

bopælskommune, 

oprindelsesland, 

nationalitet samt 

oplysninger om indhold og 

omfang af deltagelse i de 

enkelte 

arbejdsmarkedsrettede 

ordninger. Oplysninger om 

arbejdsmarkedsparathed 

og ressourceprofil herunder 

oplysninger om jobønsker, 

faglige og praktiske 

kvalifikationer, personlige 

kompetencer, økonomi, 

bolig, netværk og helbred. 

Indeholder ligeledes 

ydelsesberegninger og evt. 

dokumenter vedr. borger.

istik (CRAM2) 

1986-2008 (alt er 

afleveret)

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.2 

Arbejdsmarkeds 

området 

(arbejdsformidlin 

g, dagpenge, 

kontanthjælp og 

revalidering) 

Styrelsen for 

Arbejdsmarked og 

Rekruttering, 

3202:E004 

Arbejdsmarkedspor 

talen 2003ff (2003-

12 er afleveret) 

cpr-nummer, køn, 

alder, civilstand, a-

kassetilhørsforhold, 

bopælskommune, 

oprindelsesland, 

nationalitet samt 

oplysninger om 

indhold og omfang af 

deltagelse i de 

enkelte 

arbejdsmarkedsrette

Central 

bevaring
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de ordninger. 

Oplysninger om 

arbejdsmarkedsparat 

hed og 

ressourceprofil 

herunder oplysninger 

om jobønsker, 

faglige og praktiske 

kvalifikationer, 

personlige 

kompetencer, 

økonomi, bolig, 

netværk og helbred. 

Oplysningerne 

kommer fra a-kasser, 

kommuner og andre 

aktører på 

beskæftigelsesområd 

et.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.2 

Arbejdsmarkeds 

området 

(arbejdsformidlin 

g, dagpenge, 

kontanthjælp og 

revalidering) 

Styrelsen for 

Arbejdsmarked og 

Rekruttering, 

3202:E004-11 

Register for 

Arbejdsmarkedet 

(RAM) 1997ff 

(1997-2010 er 

afleveret) 

samlet betegnelse 

for ni it-systemer 

vedr. udbetaling af 

dagpenge, 

feriedagpenge, 

overgangsydelse, 

efterløn, skattefri 

præmie samt 

overgang til og 

afgang fra efterløn 

og udstedelse af 

efterlønsbevis. 

Oplysningerne 

kommer fra 

kommunerne vedr. 

matchkategori og 

aktiveringsomfang

Central 

bevaring
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for 

kontanthjælpsmodta 

gerne samt fra a-

kasserne.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.2 

Arbejdsmarkeds 

området 

(arbejdsformidlin 

g, dagpenge, 

kontanthjælp og 

revalidering) 

Danmarks Statistik, 

1308:E020 

Kontanthjælpsregist 

er 

(Bistandslovsstatisti 

k) 1980ff (1980-

2014 er afleveret) 

oplysninger på 

personniveau fra 

kommunerne. It-

systemet rummer 

oplysninger om 

ydelsestype, antal 

personer der har 

modtaget den 

pågældende 

ydelsestype og 

udbetalt beløb pr. 

ydelsestype på 

årsbasis. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.2 

Arbejdsmarkeds 

området 

(arbejdsformidlin 

g, dagpenge, 

kontanthjælp og 

revalidering) 

Kommunernes 

Sygedagpengesystem 

(KSD) kasseres 

KOMBIT Mit Sygefravær 

kasseres 

Mit Sygefravær er en del af 

KSD som en borgervendt 

selvbetjeningsløsning, hvor 

den sygemeldte kan 

indtaste de oplysninger, der 

ligger til grund for 

udbetaling/refusion af 

sygedagpenge. 

Danmarks Statistik, 

1308:E038 

Sygedagpengestati 

stikregister 1983ff 

(1983-2012 er 

afleveret) 

oplysningerne 

kommer fra 

kommunerne, enten 

KMD Dagpenge eller 

tilsvarende systemer. 

Sygedagpengestatist 

ikregistret rummer 

oplysninger på 

individ- og 

sagsniveau for de 

personer, der har 

modtaget ydelser fra 

dagpengesystemet: 

første fraværsdato, 

første og sidste 

beregningsdato 

(dagpengeperiode), 

sagsart, 

ophørsårsag,

Central 

bevaring
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ydelsesårsag ved 

sagsforlængelse, 

udbetalt beløb til hhv. 

sikrede og 

arbejdsgiver.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.3 

Integrationsområ 

det 

 Starthjælp, 

introduktionsydelse m.v. 

indgår i 

arbejdsmarkedsområdets 

systemer: KMD Aktiv 

(udbetaling), KMD Sag 

EDH, jobcentersystem 

(KMD Opera, KMD 

Workzone, KMD Opera | 

Workbase Momentum, 

Schultz’ FASIT) eller 

ESDH-systemet. 

Styrelsen for 

Arbejdsmarked og 

Rekruttering fører kontrol 

med, om 

flygtningen/indvandreren 

står til rådighed for 

arbejdsmarkedet, og 

oplysninger herom indgår 

i styrelsens it-systemer 

kasseres 

data vedr. integration 

registreres i forskellige 

systemer. Selve ”sagen” 

ligger hos mange 

kommuner i ESDH med 

identifikationsoplysninger, 

dokumenter og 

korrespondance vedr. 

sagsbehandlingen. Andre 

steder findes ”sagen” i 

jobcentersystemet eller er 

fordelt mellem 

jobcentersystemet og 

ESDH-systemet. 

Udlændingestyrelse 

n, 2121:E003 

Udlændingeregistre 

t 1993ff (1993-2014 

er afleveret) 

detaljerede 

oplysninger om den 

enkelte udlænding. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.3 

Integrationsområ 

det 

   Ankestyrelsen, 

0059:E002 

Danskundervisning 

sdatabasen 2004ff 

(2004-09 er 

afleveret) 

stamoplysninger og 

forløbsoplysninger 

om kursister, der 

modtager 

danskuddannelse, 

herunder tilbudte 

timer, fraværstimer, 

kursistens 

progression. 

Central 

bevaring
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Desuden er der 

oplysninger om 

kursistens 

medbragte 

uddannelses- og 

erhvervserfaring 

samt oplysninger om 

hvilken kategori 

kursisten er henvist 

til undervisningen 

efter. Oplysningerne 

indberettes af 

udbyderne af 

danskundervisning.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.3 

Integrationsområ 

det 

   Danmarks Statistik, 

1308:E151 

Offentligt 

forsørgede 

(Arbejdsmarkedets 

udkant) 2007ff 

(2007-12 er 

afleveret) 

Statistikken over 
offentligt forsørgede 
16-64-årige (OF-
statistikken) giver et 
samlet overblik over 
udviklingen i antallet 
af fuldtidsledige, 
fuldtidsdeltagere i 
arbejdsmarkedspoliti 
ske foranstaltninger 
samt øvrige personer 
der er offentligt 
forsørgede, herunder 
modtagere af syge-
/barselsdagpenge, 
førtidspension og 

efterløn fra og med 

2007. Fra og med 

2008 indgår SU-

modtager. 

Oplysningerne er 

personhenførbare og 

stammer fra

Central 
bevaring
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Styrelsen for 

Arbejdsmarked og 

Rekruttering, KMD 

Sociale Pensioner, 

KMD Dagpenge og 

KMD Aktiv.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.4 Sociale 

pensioner (folke- 

og 

førtidspension) 

Udbetaling Danmark 

overtog området fra 

Kommunerne pr. 

1.3.2013. Udbetaling 

Danmark har hidtil 

behandlet sagerne i de 

oprindelige KMD-

systemer. F.eks. KMD 

Social Pension, KMD Sag 

ESDH, Doc2Archive, KDS 

LAN og KMD Admin. 

kasseres 

I 2017 tager Udbetaling 

Danmark et nyt 

pensionsfagssystem i 

brug, der afløser alle de 

tidligere systemer. 

KOMBIT Social Pension 

kasseres 

Udbetaling 

Danmark, 

Pensionsfagssyste 

met (3132:E028) 

(kasseret) 

Danmarks Statistik, 

1308:E034 

Pensionsstatistikre 

gister 1983ff (1983-

2014 er afleveret) 

oplysningerne 

kommer fra KMD’s 

register for sociale 

pensioner, og der 

indberettes på 

individniveau. 

Fremover kommer 

oplysningerne fra 

Pensionsfagssystem 

et. 

Det er muligt at lave 

statistik på alder, 

køn, pensionsart, 

ægteskabelig stilling, 

beboere på 

plejehjem, amts- og 

kommunefordeling 

samt udbetalte 

beløb. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 
sundhedsområdet 

3.4 Sociale 
pensioner (folke- 
og 
førtidspension) 

Udbetaling Danmark 
overtog området fra 
Kommunerne pr. 
1.3.2013.. 

Udbetaling 

Danmark, 

Pensionsfagssyste 

met (3132:E028) 

(kasseret) 

SKAT 3041:E050 

eIndkomstregisteret 

2008ff (2008-2009 

er afleveret). 

Oplysningerne 

kommer fra 

Udbetaling 

Danmarks 

pensionsfagsystem. 

Der indberettes 

oplysninger om 

udbetalt pension i 

forbindelse med 

månedlige

Central 

bevaring
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udbetalingskørsler. 

Der skal indberettes 

data for forventligt ca 

1 mio 

pensionsmodtagere 

(folke- og 

førtidspension).

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.4 Sociale 

pensioner (folke- 

og 

førtidspension) 

Udbetaling Danmark 

overtog området pr. 

1.3.2013. 

▪ Ankestyrelsen, 

1856:E017 

Kommunale 

afgørelser, 

førtidspension 

1995-2009 

(slutafleveret) 

▪ Ankestyrelsen, 

1856:E018 

Kommunale 

afgørelser, 

social pension 

2003ff (2003-

2009 er 

afleveret) 

to it-systemer om 

førtidspension efter 

hhv. gammel og ny 

ordning. Der 

indberettes fra 

kommunerne om 

hver enkelt 

afgørelse: cpr-

nummer, 

familieforhold, 

indkomster, 

boligtype, antal børn, 

uddannelsesbaggrun 

d, 

beskæftigelsesforhol 

d, afprøvning af 

arbejdsevne, 

ressourceprofil, 

helbred, afgørelse 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.4 Sociale 

pensioner (folke- 

og 

førtidspension) 

▪ Ankestyrelsen, 

1856:E016 

Nævnsafgørels 

er, social 

pension 2003ff 

(2003-2009 er 

afleveret) 

▪ Ankestyrelsen, 

1856:E015 

Nævnsafgørels

oplysningerne 

indberettes af de 

regionale, sociale 

nævn og indberettes 

på personniveau: 

cpr-nummer, 

sagsbehandlingstid, 

afgørelsesgrundlag, 

afgørelse, helbred. 

Central 

bevaring
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er vedr. 

førtidspension 

1995-2009 (alt 

er afleveret)

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.5 Ældre og 

handicappede 

Et omsorgssystem (KMD 

Care, Uniq Omsorg, 

Avaleo Caseflow, KMD 

Nexus, KOMBIT DHUV) 

bevares 

Begravelseshjælp er 

overflyttet til Udbetaling 

identifikationsoplysninger 

om ældre og handicappede 

over 18 år, tildelte 

tilbud/ydelser/hjælpemidler, 

plejeproblemer og -

løsninger, planer, 

funktionsvurdering, 

medicinordinationer, klient 

journal, oplysninger om 

personale, rengøring, 

institutioner (plejehjem og 

støtteboliger), normering, 

afgørelser m.m. 

Danmarks Statistik, 

1308:Exx 

Ældreområdet – 

indikatorer 2008ff 

(data stammer fra 

et udvalg af data fra 

kommunernes 

omsorgssystemer, 

Landspatientregistr 

et og kommunale 

regnskaber) 

oplysninger om 

hjemmehjælp (antal 

visiteret til 

hjemmehjælp og 

antal visiterede 

timer), 

sygehusbenyttelse 

(antal 

sengeliggedage og 

genindlæggelser på 

udvalgte 

diagnosegrupper) og 

brugertidsprocent 

(hvor meget tid den 

ansatte anvender i 

brugerens hjem). 

Oplysningerne 

kommer fra de 

enkelte kommuners 

omsorgssystemer 

(på månedlig basis), 

Landspatientregistret 

og kommunale 

regnskabsoplysninge 

r. Der er i Danmarks 

Statistiks terminologi 

tale om et 

serviceregister. 

Lokal 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.5 Ældre og 

handicappede 

Udgifter til 

begravelseshjælp, 

varmetillæg m.v. 

indberettes kun i beløb via

Udbetaling 

Danmark, 

Begravelseshjælp 

3132:E032

Udbetaling af 

begravelseshjælp er 

styret i lovgivning. 

Udbetalingen kan

Ingen 

bevaring
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de kommunale 

regnskaber

(kasseret) genskabes ved hjælp 

af gældende 

lovgivning og 

indkomstforhold fra 

SKAT.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.5 Ældre og 

handicappede 

Ankestyrelsen, 

1856:E012 

Afgørelser vedr. 

bilstøtte truffet af 

kommuner og 

sociale nævn 

1999ff (1999-2009 

er afleveret) 

cpr-nummer, bopæl, 

statsborgerskab, 

civilstatus, 

indtægtsgrundlag, 

helbred, tidligere 

ansøgninger samt 

detaljerede 

oplysninger om 

afgørelsen. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.5 Ældre og 

handicappede 

Socialstyrelsen, 

2981:E036 

Fritvalgsdatabasen 

2008ff (2008-13 er 

afleveret) 

I Fritvalgsdatabasen 

kan alle kommunale 

myndigheder 

offentliggøre deres 

kvalitets- og priskrav 

i forhold til 

leverandører på 

ældreområdet. I 

databasen kan 

endvidere 

offentliggøres de 

generelle krav, som 

stilles til plejehjem og 

leverandører af 

madservice og 

hjemmehjælp. 

Derudover samles 

også relevant 

information 

vedrørende frit valg 

på ældreområdet. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 3.5 Ældre og Danmarks Statistik, Oplysninger om 1) Ingen
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sundhedsområdet handicappede 1308:Exx 

Hjemmesygeplejest 

atistik 2014ff

besøg af 
hjemmesygepleje, 2) 
modtagere af 
hjemmesygepleje og 
3) Ydelser af 
hjemmesygepleje

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.6 Boligstøtte Overflyttet til Udbetaling 

Danmark pr. 1.3.2013. 

Udbetaling Danmark har 

hidtil behandlet sagerne i 

det oprindelige KMD 

Boligstøtte. 

2018 tager Udbetaling 

Danmark et nyt 

boligstøttesystem i brug, 

der afløser alle det 

tidligere system. 

Udbetaling 

Danmark, KMD 

Boligstøtte 

3132:E034 

(kasseret) 

Danmarks Statistik, 

1308:E035 

Boligstøttestatistikr 

egister 1994ff 

(1982-2014 er 

afleveret) 

oplysningerne 

kommer fra KMD’s 

boligstøtteregister og 

fremover Udbetaling 

Danmarks 

Boligstøttesystem. I 

Boligstøttestatistikreg 

isteret findes 

oplysninger om 

ansøgeren med antal 

børn og voksne i 

husstanden, 

boligudgifter, lån, 

husindkomst, 

kommunekode, 

faktisk leje osv De 

statistiske mål er 

antal husstande, 

udbetalt beløb og 

gennemsnitligt 

udbetalt beløb. Man 

skal være 

opmærksom på, at 

enheden i tællingen 

er husstanden, da 

boligstøtte ydes til en 

husstand og ikke til 

enkeltpersoner. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.7 

Børnefamilieydel

 Overflyttet til Udbetaling 

Danmark. Udbetaling

Udbetaling 

Danmark,

oplysningerne 

kommer fra KMD’s

Central 

bevaring
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se og 

børnetilskud, 

børnebidrag

Danmark har hidtil 

anvendt KMD 

Underholdsbidrag, KMD 

Børneydelser, KMD Sag 

m.fl. 

I 2017 tager Udbetaling 

Danmark et nyt 

familieydelsessystem i 

brug. Familieydelse – 

også kaldet børnepenge – 

består af børne- og 

ungeydelsen 

(børnecheck), 

børnetilskud, børnebidrag 

og andre bidrag.

3132:E029, 

Familieydelser 

(kasseret) 

Danmarks Statistik, 

1308:E033 

Børnetilskudsstatist 

ikregister/Børnefam 

ilieydelse og 

Børnetilskud 1982ff 

(1982-2014 er 

afleveret)

børnefamilieydelses- 

og fremover fra 

Udbetaling 

Danmarks 

Familieydelser. I 

Danmarks Statistiks 

Børnetilskudsstatistik 

register findes 

stamoplysninger dvs. 

tilskudsmodtager og 

barn og 

udbetalingsoplysning 

er for alle 

ydelsestyper. 

Enheden i tællingen 

er børnene, 

undtagen ekstra 

børnetilskud, som 

ydes pr. familie. 

Oplysningerne i it-

systemet er relativt 

sparsomme, da det 

er skræddersyet til 

statistikbehov, men 

der er cpr-nummer 

på tilskudsmodtager, 

dvs. oftest moderen.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.7 

Børnefamilieydel 

se og 

børnetilskud, 

børnebidrag 

Overflyttet til Udbetaling 

Danmark. 2018 vil 

oplysninger findes i 

systemet Familieydelse 

(se ovenfor.) 

Danmarks Statistik, 

1308:Exx 

Børnebidrag 1979ff 

oplysningerne 

leveres fra 

kommunerne og 

KMD Debitor. 

Oplysningerne i it-

systemet er relativt 

sparsomme, da 

oplysningerne 

indhentes som

Ingen 

bevaring
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summer pr. 

kommune uden cpr-

nummer på 

modtagerne. 

Statistikken belyser 

for hver kommune 

antallet af børn i 

forskellige 

aldersgrupper, antal 

bidragsberettigede 

forsørgere, beløb 

udlagt og inddrevet 

af kommunerne samt 

kommunernes 

tilgodehavender 

ultimo året.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.8 Dagtilbud til 

børn 

(børnepasning 

og 

daginstitutioner) 

Et daginstitutionssystem 

(KMD Institution, IST 

Extens, BB Soft) bevares 

identifikationsoplysninger, 

forældreoplysninger, 

institutionsønsker, 

institutionsoplysninger, 

normeringer, oplysninger 

om allergier m.v. 

Danmarks Statistik, 

1308:E039 

Daginstitutionsstati 

stikregister 1995ff 

(1995-2014 er 

afleveret) 

indberetningerne 

omhandler det 

enkelte barn og den 

enkelte institution, 

herunder 

indskrivningstiden, 

institutionstype, 

ejerforhold, alder ved 

årets begyndelse, 

alder på 

tællingsdatoen. 

Oplysningerne 

stammer fra de 

kommunale 

daginstitutionssyste 

mer. 

Lokal og 

central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.8 Dagtilbud til 

børn 

(børnepasning 

og

Danmarks Statistik, 

1308:Exx 

Børnepasning m.v. 

2004ff 

oplysninger om både 

offentlige og private 

institutioner 

(dagpleje,

Ingen 

bevaring
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daginstitutioner) vuggestuer, 

børnehaver, SFO’er, 

ungdomsklubber, 

døgninstitutioner, 

rådgivningscentre, 

plejefamilier, 

opholdssteder m.v.). 

Omfatter oplysninger 

om antallet af 

institutioner m.v., om 

antallet af indskrevne 

børn og unge, om 

antallet af pladser, 

om personalet og om 

organisationen. 

Oplysningerne 

kommer fra 

kommunerne; 

daginstitutionstakster 

indsamles dog af 

Social- og 

Integrationsministerie 

t.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.9 Støtte til 

børn og unge 

Kommunens system 

(KMD Sag EDH, KMD 

Børn og Voksne, ESDH-

systemet). KOMBIT 

DUBU. Et 

institutionssystem (Bosted 

System, PDC Klient, KMD 

EKJ, KINGO). 

Kommunens PPR-system 

(i de tilfælde hvor barnet 

er begyndt i PPR) 

bevares 

Ankestyrelsen, 

1856:E020 

Anbringelsesregistr 

et 2006ff (2006-10 

er afleveret) 

oplysninger om alle 

anbringelser 

indeholder cpr-

nummer, 

årsagsforhold, 

afgørelse, 

anbringelsessted, 

sagsbehandlingsskri 

dt, henvendelser, 

undersøgelsen af 

barnet/den unge, 

typer af fagpersoner, 

der har været

Lokal og 

central 

bevaring
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inddraget i 

undersøgelsen, 

handleplan, årsager 

til ændringer i 

anbringelsessted, 

opfølgning og 

børnesamtale, 

hjemgivelse og andet 

ophør, 

udslusningsforanstalt 

ninger, efterværn, 

ankedato, 

ankemyndighedens 

sagsbehandlingsskri 

dt, afgørelse. Der 

indberettes ikke 

dagsbogs- og 

journalnotater.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.9 Støtte til 

børn og unge 

Socialtilsynene, det fælles 

it-system Tilsyn.dk 

(kasseres) 

Indeholder metadata om de 

tilbud, der skal godkendes, 

og som føres tilsyn med. 

Henter alle data fra 

Tilbudsportalen. 

Dokumenter lagres i ESDH-

systemet hos den 

kommune, som driver det 

enkelte socialtilsyn. 

Lokal 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.9 Støtte til 

børn og unge 

Danmarks Statistik, 

1306:E136 Det 

kumulerede børn- 

og ungeregister 

(bistand) 1977ff 

(1977-2004 er 

afleveret) 

oplysningerne 

stammer fra 

kommunerne og fra 

2006 også fra 

Ankestyrelsen. 

Oplysningerne om 

alle anbringelser 

rummer: 

kommunekode, cpr-

Central 

bevaring

http://Tilsyn.dk
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nr., paragrafkode, 

som henviser til 

paragraffen i lov om 

social service, for 

den enkelte 

foranstaltning, 

anbringelsesstedet, 

måned og år for 

henholdsvis 

iværksættelse og 

ophør af 

sagshændelser, den 

enkelte hændelses 

ophør, 

udskrivningssted. 

Det skal bemærkes, 

at dette it-system 

også indeholder 

andre oplysninger 

end blot 

anbringelsessager.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.10 

Sundhedspleje 

Et sundhedsplejesystem 

(Novax, TM Sund m.v.) 

bevares 

Spædbørn: 

identifikationsoplysninger, 

forældreoplysninger, trivsel, 

vækstoplysninger (vægt og 

mål) udviklingsoplysninger, 

besøg af sundhedspleje, 

notater, boeltestresultater, 

(graviditet og fødsel 

dokumenteres), medicin, 

sygdom, ”barnets bog”. - 

Folkeskoleelever: 

identifikationsoplysninger, 

forældreoplysninger, 

skolelægeundersøgelser 

Sundhedsstyrelsen, 

1252:E019 Statistik 

for 

hjemmesygeplejers 

ker og 

sundhedsplejersker 

(kasseret 1985) 

der sker 

indberetninger på et 

overordnet niveau 

om antal 

undersøgelser af 

skolebørn og 

henvisninger til 

yderligere indsats, 

besøg til dagpleje, 

daginstitutioner og 

skoler, antal 

telefoniske 

henvendelser og 

opfølgninger til børn 

med særlige behov,

Lokal 

bevaring
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samt om antal besøg 

til gravide og 

småbørn og 

uopfyldte servicemål 

overfor disse, antal 

undersøgelser af 

skolebørn og 

henvisninger til 

yderligere indsats 

fordelt på klassetrin, 

antal 

gruppeaktiviteter og 

arrangementer over 

for forældregrupper, 

antal besøg til 

dagpleje, 

daginstitutioner og 

skoler, antal 

telefoniske 

henvendelser og 

opfølgninger til børn 

med særlige behov.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.10 

Sundhedspleje 

Sundhedsdatasstyr 

elsen, 1250:E009 

Børnedatabasen 

(BDB) 2009ff 

(bevares) 

Der indberettes 1) 

højde og vægt, 2) om 

barnet er udsat for 

passiv rygning i 

spædbarnsalderen, 

3) hvor længe barnet 

ernæres 

udelukkende af mors 

mælk. 

Taget i brug 2009, 

men bedst 

dækkende fra 2012ff 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.11 Tandpleje Tandplejesystem (KMD 

Tandpleje, TM Tand)

identifikationsoplysninger, 

familierelationer,

Sundhedsdatastyrel 

sen, 1250:E008

identifikationsdata 

(cpr-nummer,

Central 

bevaring
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kasseres behandlinger, aftaler, selve 

journalen. Al Dente er 

beregnet til 

specialtandplejen, hvor der 

anvendes narkose, og 

systemet indeholder derfor 

også oplysninger om 

narkose. TM Tand og Al 

Dente kan også rumme 

dokumenter, i Al Dente 

også billeder.

Sundhedsstyrelsen 

s Centrale 

Odontologiske 

Register (SCOR) 

1972ff (1972-2006 

er afleveret)

kommunekode, 

skolekode, 

klassetrin, 

undersøgelsesdato, 

ydernummer) og 

tanddiagnoser 

(karies, gingivitis og 

marginal 

parodontitis, 

tandstillingsfejl). Der 

indberettes årligt om 

de børn, der i 

kalenderåret fylder 

henholdsvis 5, 7, 12 

og 15 år.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.12 

Misbrugsbehand 

ling 

Kommunens systemer 

(ESDH-systemet, KMD 

Sag EDH osv.). 

Institutionen: 

institutionssystem (PDC 

Klient, Bosted-systemet, 

KMD EKJ, Uniq Liv, 

KINGO) bevares 

identifikationsoplysninger, 

journalnotater, 

samtalenotater, 

behandlingsplaner. 

Danmarks Statistik, 

1308:E048 

Sammenhængende 

socialstatistik 1984-

2007 (slutafleveret) 

Afløst af 

Danmarks Statistik, 

1308:E151 

Offentligt 

forsørgede 

(Arbejdsmarkedets 

udkant) 2007ff 

(2007-12 er 

afleveret) 

Statistikken over 
offentligt forsørgede 
16-64-årige (OF-
statistikken) giver et 
samlet overblik over 
udviklingen i antallet 
af fuldtidsledige, 
fuldtidsdeltagere i 
arbejdsmarkedspoliti 
ske foranstaltninger 
samt øvrige personer 
der er offentligt 
forsørgede, herunder 
modtagere af 
syge/barselsdagpeng 
e, 
førtidspension og 

efterløn fra og med 

2007. Fra og med 

2008 indgår SU-

modtager. 

Oplysningerne er

Lokal og 
central 
bevaring
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personhenførbare og 

stammer fra 

Styrelsen for 

Arbejdsmarked og 

Rekruttering, KMD 

Sociale Pensioner, 

KMD Dagpenge og 

KMD Aktiv.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.12 

Misbrugsbehand 

ling 

Stofmisbrug 

ere 

Sundhedsdatastyrel 

sen, 1250:E020 

Statistikregister 

over stofmisbrugere 

i behandling (SIB) 

1996ff (1996-2005 

er afleveret) 

landsdækkende it-

system over 

stofmisbrugere, der 

modtager eller har 

modtaget 

behandling, med 

socioøkonomiske 

oplysninger, 

stofmisbrugsmønster 

, risikoadfærd, 

behandlingstype og 

omfang og for 

døgnbehandling 

tillige 

behandlingssted 

samt cpr-nummer. 

Oplysningerne 

kommer fra regioner 

og kommuner. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.12 

Misbrugsbehand 

ling 

Stofmisbrug 

ere 

Center for 

Rusmiddelforskning 

, 7573:E034 Dansk 

Registrerings- og 

Informationssystem 

, døgnbehandling 

(DanRIS-døgn) 

1998ff (1998-2012 

er afleveret) 

identifikationsoplysni 

nger, nationalitet, 

samlivsstatus, 

uddannelses-, 

arbejds- og 

indkomstforhold, 

helbredsforhold, den 

modtagne 

behandling,

Central 

bevaring
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medicinordination, 

strafbare forhold, 

væsentlige sociale 

forhold. I årene 

2003-06 blev der 

også indberettet om 

alkoholmisbrugere, 

som derefter findes i 

Sundhedsstyrelsen 

(NAB). Indberettes af 

behandlingsstedet.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.12 

Misbrugsbehand 

ling 

Stofmisbrug 

ere 

Center for 

Rusmiddelforskning 

, 7573:E035 Dansk 

Registrerings- og 

Informationssystem 

, ambulant 

behandling 

(DanRIS-ambulant) 

2008ff (afleveres) 

identifikationsoplysni 

nger, psykosociale 

og fysiske 

belastningsgrad, 

tilbudte ydelser, 

behandlingens 

påbegyndelses- og 

afslutningstidspunkt, 

misbrugerens 

fremmøde. 

Indberettes af 

behandlingssteder. 

Central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.12 

Misbrugsbehand 

ling 

Stofmisbrug 

ere 

Socialstyrelsen, 

2981:E016 

Ventetider vedr. 

behandlingsgaranti 

for stofmisbrugere 

(VBGS-databasen) 

2007ff (kasseret) 

identifikationsoplysni 

nger, kommune, 

behandlingssted, 

behandlingsomfang, 

behandlingstype, 

dato for henvendelse 

med ønske om 

behandling, dato for 

iværksættelse af 

behandling 

Ingen 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.12 

Misbrugsbehand 

ling 

Alkoholmisbr 

ugere 

Sundhedsdatastyrel 

sen, 1250:E010 

Nationalt

personnummer, 

socioøkonomiske 

karakteristika,

Central 

bevaring
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alkoholbehandlings 

register (NAB) 

2006ff (2006-2010 

er afleveret)

drikkemønster samt 

oplysninger om den 

behandling, der 

gives.

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.13 Brugere af 

botilbud 

(forsorgshjem, 

herberger m.v.) 

Kommunens systemer 

(ESDH-systemet, KMD 

Sag EDH osv.). 

Institutionen: 

institutionssystem (PDC 

Klient, KMD EKJ, Bosted-

Systemet, KINGO m.v.) 

journaler om de enkelte 

beboere, handleplaner, 

dagbogsnotater m.v. 

Ankestyrelsen, 

1856:E007 Register 

over brugere af 

boformer 

(institutioner) efter 

§ 94 i lov om social 

service 1999ff (data 

fra perioden 1991-

2009 er afleveret) 

identifikationsoplysni 

nger og oplysninger 

om 

forsørgelsesgrundlag 

, samt om boforhold 

under og efter ophold 

på en boform drevet 

efter servicelovens § 

94. Oplysningerne 

indsamles og 

indsendes af 

regionerne og 

kommunerne samt 

Møltrup 

Optagelseshjem og 

Kofoeds Skole 

Lokal og 

central 

bevaring 

3. Social- og 

sundhedsområdet 

3.14 

Genoptræning 

Et omsorgssystem (KMD 

Care, Uniq, Avaleo, KMD 

Nexus m.v.) eller et 

genoptræningssystem 

(Complimenta) og en sag 

i kommunens generelle 

system bevares 

▪ Sundhedsdatas 

tyrelsen, 

1250:E012 

Landspatientre 

gistret 1977ff 

(1977-2005 er 

afleveret) 

▪ Sundhedsdatas 

tyrelsen, 

1250:E013 

Register over 

genoptrænings 

ydelser i 

kommunerne 

2007ff 

(bevares) 

kommunerne skal 

indberette 

genoptræningsydels 

er til 

Sundhedsdatastyrels 

en. 

Genoptræningsydels 

er udført på 

regionale sygehuse 

indberettes 

automatisk til 

Landspatientregister 

et. Ydelser udført 

uden for sygehusene 

skal kommunerne 

selv indberette: cpr-

Lokal og 

central 

bevaring
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nummer, borgerens 

bopælskommune, 

fritvalgspatient, dato 

for den udførte 

genoptræningsydels 

e, procedurekode for 

den enkelte 

genoptræningsydels 

e og eventuelle 

tillægskoder.
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4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.1 Fysisk planlægning 

m.v. 

Planregister.dk (tidligere: 

KMD Planregister) 

kasseres 

Miljøtyrelsen, 3085:E008 

PlansystemDK 2007ff 

(afleveres) 

landsdækkende it-

system med planer, 

udarbejdet efter 

planlovens 

bestemmelser (alle 

gældende planer 

tilbage til 1928). 

Kommunerne 

indberetter og har 

ansvaret for kvaliteten 

af lokal- og 

kommuneplaner, 

kommuneplanrammer, 

kommuneplantillæg, 

kommuneplanstrategier 

og zonekort. Afløser 

KMD’s Planregister.dk. 

Central 

bevaring 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.1 Fysisk planlægning 

m.v. 

▪ Geodatastyrelsen, 

2422:E040 

Matrikelregistret 1884-

2007 (data om perioden 

1809-2007 er afleveret) 

▪ Geodatastyrelsen, 

2422:E041 Digitalt 

matrikelkort 1988ff 

(2001-11 er afleveret) 

▪ Geodatastyrelsen, 

2422:E059 Matrikulær 

database 2008ff 

(bevares) 

▪ Geodatastyrelsen, 

Danmarks 

AdresseRegister (DAR) 

2015ff (anmeldes) 

Den grundlæggende 

registrering af 

ejendomme i Danmark 

og indplacering på 

matrikelkortet. 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.2 Bygnings- og 

boligregulering m.v. 

KOMBIT Byg og Miljø 

kasseres 

Byg og Miljø er en 

webløsning til

▪ SKAT, Hovedcentret 

3041:E110 Bygnings- og

http://Planregister.dk
http://Planregister.dk
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Byggesagssystem (ProFile 

Byggesag, GeoEnviron 

Byggesag, DOB, KMD 

Structura) og/eller 

kommunens ESDH-system 

bevares 

Digitaliserede byggesager 

(FilArkiv eller WebLager) 

bevares 

KMD Ejendoms- og 

miljødatabase (kasseres) 

KOMBIT Ejendomsskat og 

Ejendomsbidrag kasseres

borgere og 

virksomheder til 

ansøgninger om 

byggetilladelser 

inklusiv 

nedrivnings- og 

miljøtilladelser. 

Selve 

dokumenterne 

bevares i 

kommunens 

ESDH- eller 

fagsystem.

boligregistret (BBR) 

1977ff (1977-2011 er 

afleveret) 

▪ Danmarks Statistik, 

1308:E152 

Boligopgørelsen 1981ff 

(kasseres, samkøring af 

BBR og CPR) 

▪ Udlændinge-, 

Integrations- og 

Boligministeriet, 

0062:E001 Informations- 

og forvaltningssystem for 

støttet byggeri og 

byfornyelse (Bossinfo 

BYF) 2012ff 

▪ Miljøstyrelsen, 

3124:E011 Det centrale 

Fredningsregister 1986ff 

(data om perioden 1894-

2012 er afleveret) 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.3 Veje og trafik Et eller flere af systemer 

fra Vejdirektoratet 

(Vejman, Vinterman, 

iMastra, kMastra, Danbro) 

eller COWI (VejPC og 

VejUdstyr) kasseres 

▪ Vejdirektoratet, 

1186:E015 Vejsektorens 

Informationssystem (VIS) 

- Vejdata 1976ff (data 

om perioden 1972-2008 

er afleveret) 

▪ Vejdirektoratet, 

1186:E063 Vejsektorens 

Informationssystem (VIS) 

- Uheldsdata 1995ff 

(1995-2010 er afleveret) 

▪ Vejdirektoratet, 

1186:E065 DANBRO 

2001ff (data om perioden 

1893-2005 er afleveret)

VIS indeholder også 

data fra de kommuner, 

som anvender iMastra 

eller kMastra.
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▪ Vejdirektoratet, 

1186:E039 MASTRA 

(trafikdata) 1993ff (1993-

2009 er afleveret) 

▪ Vejdirektoratet, 

1186:E073 Central Sti og 

Vej Fortegnelse 2006ff 

(2006-12 er afleveret)

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.4 

Forsyningsvirksomhed 

(kloak, ledninger, 

spildevandsanlæg) 

Et ledningsregister for 

vand- og kloakforsyning 

(DanDasGraf, Vandgraf, 

VarmeGraf eller ElGraf). Et 

system til afregning af 

forbrugsafgifter (FAS) 

kasseres 

▪ By- og 

Landskabsstyrelsen, 

3085:E001 

Vandrensningsanlæg 

1975-2007 (slutafleveret) 

▪ Styrelsen for 

Dataforsyning og 

Effektivisering, 

2972:E012 

Ledningsejerregistret 

2005ff (kasseret) 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.5 

Beredskabsvirksomhed 

Området er overgået til de 

19 nye beredskaber 

Beredskabsstyrelsen, 

1261:E017 ODIN 2005ff 

(kasseret) 

1) udrykning 

(alarmeringen, anvendt 

køretøj, anvendt 

personel, 

skadestedsadresse, 

oplysninger om brand- 

og redningsindsatser, 

uheld med farlige 

stoffer) og 2) 

stamoplysninger om 

redningsberedskabet 

(kommunale 

oplysninger, 

oplysninger om 

redningsberedskabet, 

beredskabsstation(-er), 

personel og køretøjer).
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4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.6 Ejendomme og 

lokaler 

Et ejendomsdriftssystem 

(DBD-Ejendomsdrift, DBD 

Energi) og/eller et 

boligadministrationssystem 

(ITR Bolig, Unik Bolig, EG 

Bolig) kasseres 

Intet 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4. Kirkegård Et kirkegårdssystem (EG 

Brandsoft, 

Kirkegårdssystemet) 

kasseres 

Kirkegårdssystemet 

er et administrativt 

system til 

registrering og 

styring af 

gravsteder, 

begravede, aftaler 

og legater. 

CPR-kontoret, 1249:E001 

CPR-registret 

1968ff/Kirkeministeriet, 

0016:E003 Elektronisk 

kirkebog 2001ff (1968-2013 

er afleveret) 

oplysning om 

begravelsessted 

(oplysningen afgives af 

bedemanden/de 

pårørende). 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.8 Affald og genbrug En affaldsdatabase 

(Orbicon NetAffald, 

GeoEnviron Affald) 

kasseres 

Drift vedr. 

affaldsbeholdere 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E021 Register over 

kemikalieaffaldsdepoter 

(ROKA) 1982-2008 

(slutafleveret) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E018 ISAG 

Vejedataregistrering 

1993-2009 (slutafleveret) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E067 

Affaldsdatasystemet 

2010ff (bevares) 

▪ Danmarks Statistik, 

1308:Exx 

Affaldsregnskab (bygger 

på Miljøstyrelsens 

affaldsdata) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E066 Den 

nationale

Regulativdatabasen 

anvendes af 

kommunerne til at 

udarbejde deres 

regulativer for 

husholdnings- og 

erhvervsaffald, ved at 

kommunerne skriver 

direkte ind i databasen.
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regulativdatabase 2010ff 

(kasseret)

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.9 Vand En række systemer vedr. 

badevand (Mermaid), 

vandløbsadministration 

(PROKA), vandløb, søer 

og marine områder 

(STOQ), 

bundfaunaundersøgelser i 

søer og marine områder 

(WinRambi) og smådyr, 

vandplanter, 

elektrobefiskninger og 

fysiske forhold i 

vandløbene (WinBio). 

Bortset fra 

badevandsdata, der går til 

Miljøstyrelsen, indberettes 

der fra disse systemer til 

Danmarks 

Miljøundersøgelser. 

Kasseres 

Danmarks Miljøportal, 

3126:E003 Danmarks 

Arealinformation (DAI) 

2007ff (bevares) 

DAI viser et bredt 
udvalg af 
fællesoffentlige 
stedbestemte miljødata 
på kort og flyfotos. Der 
findes data om 
punktkilder, overflade- 
og grundvand, 
naturforvaltning, 
fredninger, bygge- og 
beskyttelseslinjer, 
landbrug, planlægning, 
jordforurening, råstoffer 
og støj. 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.9 Vand Grundvand, 

drikkevand og 

boringer 

▪ GEUS, 1473:E034 

Jupiter 1973ff (bevares i 

institutionen) 

▪ GEUS, 1473:E038 

Gerda 1998ff (bevares i 

institutionen) 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.9 Vand Overfladevand 

– tilstandsdata 

▪ Aarhus Universitet, DCE 

– Nationalt Center for 

Miljø og Energi, 

7573:E015 Den Marine 

Database 1988ff (data 

om perioden 1892-2005 

er afleveret) 

▪ Aarhus Universitet, DCE
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– Nationalt Center for 

Miljø og Energi, 

7573:E014 Fisk i søer 

1989ff (1989-2003 er 

afleveret) 

▪ Aarhus Universitet, DCE 

– Nationalt Center for 

Miljø og Energi, 

7573:E016 Hydrometri 

(HYMER) 1994ff (data 

om perioden 1917-2003 

er afleveret) 

▪ Aarhus Universitet, DCE 

– Nationalt Center for 

Miljø og Energi, 

7573:E026 

Stationsbeskrivelser for 

vandløb 1989ff (1989-

2003 er afleveret) 

▪ Aarhus Universitet, DCE 

– Nationalt Center for 

Miljø og Energi, 

7573:E025 Stations- og 

oplandsbeskrivelser for 

søer 1989ff (1989-2003 

er afleveret) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E010 Danmarks 

Badevand (kasseres) 

▪ Danmarks Statistik, 

1308:Exxx Vand og 

spildevand 2010ff (ikke 

anmeldt, data kommer 

fra GEUS og 

Miljøstyrelsen) 

4. Miljø- og 4.10 Industri og En række systemer vedr. Danmarks Miljøportal, DAI viser et bredt
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teknikområdet landskab vandløb, søer og marine 

områder (STOQ), regn 

(WinRis) og spildevand 

(WinSpv) og jordforurening 

(GeoEnvirion 

Jordforurening, JAGG, 

KMD Structura Miljø). Data 

fra disse systemer 

indberettes til 

Miljøstyrelsen samt 

Miljøstyrelsen. 

Jordforureningsdata 

indberettes nu til 

regionerne. Kasseres

3126:E003 Danmarks 
Arealinformation (DAI) 
2007ff (bevares)

udvalg af 
fællesoffentlige 
stedbestemte miljødata 
på kort og flyfotos. Der 
findes data om 
punktkilder, overflade- 
og grundvand, 
naturforvaltning, 
fredninger, bygge- og 
beskyttelseslinjer, 
landbrug, planlægning, 
jordforurening, råstoffer 
og støj. 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.10 Industri og 

landskab 

Punktkilder - 

udledningsdata 

▪ Miljøstyrelsen, 

3085:E002 Udledning fra 

spredt bebyggelse 1991-

2007 (slutafleveret) 

▪ Miljøstyrelsen, 

3085:E004 Industrielle 

punktkilder 1988-2007 

(slutafleveret) 

▪ Danmarks Miljøportal, 

3126:E002 

Punktkildedatabase 

(PULS) 2012ff (bevares) 

▪ Miljøstyrelsen, 

3085:E001 

Vandrensningsanlæg 

1975-2007 (slutafleveret) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E023 

Ferskvandsdambrug 

1993ff (1993-2011 er 

afleveret) 

▪ Miljøstyrelsen,
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1895:E057 Havbrug og 

saltvandsdambrug 2001ff 

(kasseres) 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.10 Industri og 

landskab 

Jordforurening ▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E021 Register over 

kemikalieaffaldsdepoter 

(ROKA) 1982-2008 

(slutafleveret) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E030 

Oliebranchens miljøpulje 

1994-2008 (slutafleveret) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E029 Miljøtilsyn i 

amter og kommuner 

1986-2015 (1991-2007 

er afleveret, 2008-2015 

under aflevering) 

▪ Miljøstyrelsen, 

1895:E100 Digital Miljø 

Administration (DMA) 

2015ff (bevares) 

▪ Danmarks Miljøportal, 

3126:E001 DKJord 2011 

(bevares) 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.10 Industri og 

landskab 

Råstoffer Sagsområdet er overgået 

til regionerne i 2014 

▪ Miljøstyrelsen, 

3085:E005 

Råstofadministrationsreg 

ister 1991ff (1991-2007 

er afleveret) 

▪ GEUS, 1473:E034 

Jupiter 1973ff (bevares i 

institutionen) 

▪ Danmarks Statistik, 

1308:E137 

Råstofindvinding i
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Danmark 1996ff (1996-

2014 er afleveret) 

4. Miljø- og 

teknikområdet 

4.11 Skov og natur System vedr. planlægning 

for skovbrug (PLANKAT) 

kasseres 

Miljøstyrelsen, 2394:E043 

PROTEUS 

(skovplanlægnings- og 

arealforvaltningssystem) 

1989ff (1989-2009 er 

afleveret, 2009-2014 under 

aflevering)
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5. Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.1 Grundskolen Et 

elevadministrationssyste 

m (KMD Elev, Tabulex 

Tea) bevares 

Intranetløsninger 

(SkoleIntra) kasseres 

KOMBIT 

samarbejdsplatformen 

Aula (erstatter SkoleIntra) 

bevares efter nærmere 

vurdering 

elevoplysninger, 

skoleoplysninger, notater 

vedr. elever om 

forskellige emner. Kan 

være forældremyndighed 

eller andre følsomme 

oplysninger. 

Aula er den del, der skal 

give elever, lærere og 

forældre adgang til 

informationer fra skolen 

og dagtilbud. 

▪ Danmarks Statistik, 

1308:E017 

Uddannelsesstatistikr 

egister (elevregistret) 

1970ff (1970-2011 er 

afleveret) 

▪ Undervisningsministe 

riet, 0017:E116 

Eksamensdatabasen 

2004ff (afleveres) 

▪ Undervisningsministe 

riet, E113 Nationale 

test og digitale prøver 

2007ff (anmeldt) 

▪ Undervisningsministe 

riet, 0017:E084 

elevplan.dk 2000ff 

(kasseret) 

▪ Undervisningsministe 

riet, 0017:E118 Puls 

(kompetencedækning 

i folkeskolen) 2013ff 

(anmeldt) 

Elevregistret omfatter 

uddannelseskarriere fra 

børnehaveklasse til 

forskeruddannelser på 

universitetsniveau, for 

grundskolens 

vedkommende både 

offentlige og private 

skoler. Rummer 

oplysninger på 

personniveau om 

uddannelse, nomenklatur 

for uddannelserne, køn, 

alder, herkomst, 

civilstand, elevens bopæl, 

institution, skolens 

beliggenhed og 

ejerforhold, nomenklatur 

for institutionerne, til- og 

afgangstidspunkter, 

beståede afgangsprøver 

for grundskolen, 

eksamenskvotient og 

valg/tilvalgsfag ved 

studenter/hf-eksamen. 

5. Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.2 Pædagogisk-

psykologisk 

rådgivning 

Et PPR-system (Dansk 

Microsofts WINPPR, 

KINGO, WISC III) 

bevares 

identifikationsoplysninger, 

forældreoplysninger, 

foranstaltninger, 

psykologvurderinger, 

indgribende og 

foregribende indsats, 

adviser, notater, 

vurderinger. 

Korrespondance og 

dokumenter kan være i 

ESDH. 

Intet centralt ud over 

Danmarks Statistiks 

elevregister.

http://elevplan.dk
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5. Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.3 Musikskolen Et musikskolesystem 

(Damus, Tabulex MIA, 

MusikSys) kasseres 

▪ Kulturstyrelsen., 

2987:EE004 Register 

over 

musikskolevirksomhe 

d 1991ff-2012 

(kasseret) 

▪ Danmarks Statistik, 

Musikskoler 

2012/13ff 

Kulturstyrelsen udgav en 

årlig ”Rapport om 

musikskolevirksomheden” 

2002-12 med oplysninger 

på et overordnet niveau. 

De mere detaljerede 

oplysninger kunne ses i 

en acces-database på 

styrelsens hjemmeside. 

Danmarks Statistik: 

nøgletal for musikskoler, 

elevaktiviteter, 

personaleopgørelser og 

udvalgte økonomiske 

nøgletal, primært opgjort 

på enkeltkommuneniveau. 

Data kommer fra 

musikskolernes systemer 

5. Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.4 

Ungdomsskolen 

Et ungdomsskolesystem 

(Tabulex Lara) kasseres 

identifikationsoplysninger, 

holdoplysninger. 

Ungdomsskolen 

indberetter statistiske 

oplysninger om elevantal, 

alders- og kønsfordeling, 

fag/hold, antal ansatte til 

Ungdomsskoleforeningen 

, der er en privat 

interesseorganisation. 

Hovedtal indgår også i 

kommunernes 

indberetninger til 

Danmarks Statistik. 

Intet centralt. 

5. Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.5 Ungdoms- 

og 

uddannelsesvejl

 Et system til 

ungdomsuddannelsesvejl 

edning (UV

identifikationsoplysninger, 

uddannelsesoplysninger, 

uddannelsesvejledning,

Der er ikke nogen central 

opsamling af data. 

Undervisningsministeriet,

Ungedatabasen stiller 

data om unges 

uddannelses- og
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edning (UU) Specialvejledning, UVvej, 

IST Tabulex 

Ungdomsskole Lara, 

MinFremtid) kasseres

uddannelsesønsker, 

specialvejledning.

0017:E115 

Ungedatabasen 2011ff 

(kasseres)

beskæftigelsesmæssige 

status til rådighed for 

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 

(unge fra 15 til og med 24 

år) og for jobcentrene i 

kommunerne (unge til og 

med 29 år). Data kommer 

bl.a. fra kommunale UU-

centre og 

Undervisningsministeriets 

statistik. 

5. Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.6 Special- og 

voksenundervisn 

ing 

Et system til 

administration af 

undervisningen (Ludus, 

PacerData, UV-special) 

kasseres 

identifikationsoplysninger, 

specialvejledning, notater 

og dokumenter vedr. 

sagsforløb. 

Danmarks Statistik, 

1308:E043 Det 

tværgående 

kursistregister for voksen- 

og efteruddannelser 

1970’erne ff (kasseret) 

Data kommer fra 

sammenstilling af 

forskellige registre. 

5. Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.6 Special- og 

voksenundervisn 

ing 

Udlændinge-, 

Integrations- og 

Boligministeriet, 

0059:E002 

Danskundervisningsdatab 

asen 2004ff (2004-09 er 

afleveret) 

Stamoplysninger og 

forløbsoplysninger om 

kursister, der modtager 

danskuddannelse, 

herunder tilbudte timer, 

fraværstimer, kursistens 

progression. Desuden er 

der oplysninger om 

kursistens medbragte 

uddannelses- og 

erhvervserfaring samt 

oplysninger om hvilken 

kategori kursisten er 

henvist til undervisningen 

efter. Oplysningerne 

indberettes af udbyderne 

af danskundervisning. 

5. Undervisnings- 5.7 Biblioteker Et bibliotekssystem Kulturstyrelsen, Danmarks Statistik har fra
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og kulturområdet (Aleph, Mikromaster, 

Bibliomatik, Integra, 

DDElibra) kasseres 

KOMBIT Fælles 

Bibliotekssystem 

kasseres 

Et it-system eller 

fællesdrev til bibliotekets 

administrative sager, hvis 

biblioteket ikke bruger 

kommunens ESDH-

system

2500:E005 Folke- og 

Biblioteksstatistik -2009 

(kasseres) 

 

Danmarks Statistik, 

Folkebiblioteker 2010ff 

(anmeldes)

2010 overtaget opgaven 

og indsamlet oplysninger 

om: bestand, afgang, 

tilvækst, udlån, fornyelse 

af udlån og interurbanlån, 

bibliotekernes 

regnskaber. Data kommer 

fra folkebibliotekernes 

administrationssystem. 

5.8 Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.8 Kommunale 

museer og 

arkiver 

Museer Museerne skal bruge 

Regin til indberetning til 

Slots- og Kulturstyrelsens 

centrale kulturarvsregistre 

Kunstindeks Danmark og 

Museernes Samlinger. 

Kulturarvsstyrelsen, 

2974:E011 Museernes 

Samlinger 2004ff 

(anmeldt) 

Kulturarvsstyrelsen, 

2974:E003 Kunst Indeks 

Danmark 1999ff 

(bevares) 

5.8 Undervisnings- 

og kulturområdet 

5.8 Kommunale 

museer og 

arkiver 

Arkiver Arkiverne: system til 

registrering af arkivalier 

(Starbas, Arkibas, eget 

system, regneark) 

kasseres 

Intet centralt.
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