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Spørgsmål til KOMBIT om tykke eller tynde fagsystemer

I forbindelse med udarbejdelsen af ESDH strategi for vores kommuner, har vi haft en 
diskussion af brugen af tykke og tynde fagsystemer, hvor vi har brug for en afklaring omkring 
konsekvenser af brugen. 

Det er bl.a. drøftet med Fredensborg kommune samt kommunerne, der er med i APOS-regi 
som bl.a. omfatter København, Odense, Århus, Ballerup, Vejle

Vores forståelse af tykke/tynde fagsystemer er:

at tykke fagsystemer er fagsystemer, der på et afgrænset område i KLE med adgang til �

brug af alle facettyper varetager sagsdannelse, beregninger, notatskrivning evt. med 
tekstbehandlingsfunktionalitet, besked/hændelsesfunktionalitet og dokumentopbevaring 
sker i samme system, dvs. at sagsbehandleren kun vil skulle arbejde i det pågældende 
system. Det tykke system vil derfor kunne indeholde facetter som Ø, A og K. Systemet vil 
de facto være et ESDH system, der dækker et afgrænset område i forhold til KLE.

at tynde fagsystem er fagsystemer svarende til en række af de nuværende fagsysteme,r �

der på et afgrænset område i KLE med brug af begrænset antal facetter typisk G facet og 
varetager sagsdannelse, beregninger, notatskrivning uden tekstbehandlingsmuligheder 
samt besked/hændelsesfunktionalitet; men hvor dokumentopbevaring sker i et selvstændigt 
arkiv. Systemet vil stort set svare til f.eks. KMD Aktiv med elementer fra KMD Sag basis.

I det eksisterende KMD systemlandskab af fagsystemer med sammenhæng til KMD Sag basis 
skal der efter den gældende arkivlovgivning ikke ske aflevering til offentligt arkiv. Med mindre 
der er valgt brug af facetter, der gør aflevering obligatorisk, f.eks. ved brug facetterne A, K og 
Ø. Da dokumentopbevaring typisk sker i et fælles ESDH system er antallet af afleveringer 
begrænset til få systemer, der henvises her til systemer, der er omfattet af KMD Arkivering.

Såfremt kommunerne vælger at benyttet tykke fagsystemer vil det betyde, at der skal ske 
aflevering fra disse, fordi der vil forekomme klager eller aktindsigt, der skal behandles i det 
tykke fagsystem, og dermed vil disse systemer blive afleveringspligtige efter arkivlovens 
nuværende regler.

Det er vores antagelse, at aflevering typisk skal ske hvert fjerde år for at overholde 
persondatalovens sletningsbestemmelser, og det vil med det nuværende prisniveau være en 
udgift på kommunerne på mellem 50-100.000 kroner pr system pr. år, foruden udgifter til 
integrationer til bl.a. digital post fra hvert system.

Vores spørgsmål går derfor på, om vores forståelse af tykke og tynde fagsystemer stemmer 
overens med KOMBITT’s opfattelse af det kommende systemlandskab, herunder om de øgede 
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udgifter til aflevering er indregnet i businesscasen?

Vores ønske er med baggrund i referencearkitektur for sag- og dokumentområdet at få 
tydeliggjort muligheder for en åben snitflade til arkiv, altså om der i arkitekturen er en 
sammenhæng mellem et ESDH system og såvel de tynde som de tykke fagsystemer, med 
andre ord er ”legoklodsen” der hedder arkiv er tænkt ind i forhold til tynde og tykke 
fagsystemer?

Vi ser frem til jeres bemærkninger  og præcisering i forhold til den kommende arkitektur.

Venlig hilsen

Hanne Hviid Milwertz
IT konsulent


