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Politik for sag- og dokument 

• Brug de fællesoffentlige standarder 

• Anvend komponentgjort it-arkitektur og 
kommunernes rammearkitektur 

• Tænk arkivering ind fra starten 









Tilsvarende udveksling 

• Organisation – projekt er i gang (APOS) 

– Odense har over 10 systemer med organisations-
oplysninger, der er ved at kunne udveksle 
informationer 

– Ballerup udvikler yderligere integrationer 

• Klassifikation – projekt er i gang (KOMBIT) 

– KLE, FORM, STORM, Stillingsbetegnelser … 

 

 



Devoteam rapport 

• Situationen i kommunen 

– Der er ikke opnået de ønskede gevinster (det er 
dokumenteret i ESDH-rapporten 2011, Devoteam) 

– Dyr ESDH-integration  

 



Devoteams anbefalinger 

• Fremtidens ESDH skal være integreret del af 
den digitale arbejdsproces 

• Sagsoprettelse skal ske automatisk 

• Myndighedens viden skal være tilgængelig for 
både medarbejdere og ledelse 

• Større grad af selvbetjening og medbetjening 

• ESDH-integration skal gøres bedre og billigere 

 



Forslag til videre behandling 
• Politik ok med anbefaling om operationalisering 

• Nedsæt arbejdsgruppe på sag- og dokumentområdet 

– anvisninger på hvordan man kan opnå gevinster på sag- og 
dokumentområdet 

– anviser fælles integrationsmodel til ESDH-systemer 

– anviser automatisering af rutineopgaver  

– Anviser procesintegration mellem fagsystemer og sag- og 
dokumentsystemer 

– Rapporterer til næste arkitekturrådsmøde 

 

 



ESDH 

Værdi 
Op til 5 timer pr. sag 

Historisk arkiv 

1 time 

Organisation Sag & Dokument 

2 timer 
Sted Regel 

Administration 

Sagsbehandler Ansøger 

Min Digitale Byggesag 

2 timer 

Kommunalt 
Fagsystem 
(eks. DesktopGIS) 

Parters 
Fagsystem 
(eks. byggeweb) Andre parter 

Klassifikation 
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BBR 

Tid 

Opretter sag 

Besvarer henvendelse 

Gennemfører partshøring 

Tildeler fuldmagt 

Journaliserer henvendelse 

Gennemfører naboorientering 

Træffer afgørelse 

Fastlægger sagspart 

Arkiverer sag 

Udarbejder rykker 

Opfølger sag 

Opkræver gebyr 

Afslutter sag 

Behandler politisk  

Behandler aktindsigt 


