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1. Formål 

KL Emnesystematik er en opgavetaksonomi, der giver kommuner mulighed 
for at tilknytte emne (opgave) og handlingsfacet som sagsoplysninger (meta-
data) på sager ud fra en veldefineret og vedligeholdt systematik. Emner-
ne/opgaverne er defineret og struktureret med udgangspunkt i de retskilder, 
der regulerer kommunal virksomhed. Derudover indgår emner, som vedrører 
kommunens ressourcer (fx personale, bygninger mv.). Handlingsfacetter re-
præsenterer en række kendte og veldefinerede forvaltningshandlinger (fx kla-
gebehandling, dispensationsbehandling, tilsyn, afgørelser efter faste regler 
mv.).  
 
Specifikationen af krav til understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh 
systemer fastlægger, hvordan KL Emnesystematik bedst understøttes i et esdh-
system. Formålet er gennem krav at specificere, hvordan brugere får mest nyt-
te ud af systematikken og de tilhørende støtteredskaber (retskilder, vejlednin-
ger o.lign). Derudover give leverandører og kommuner, der bruger esdh en 
fælles defineret og dokumenteret beskrivelse af opbygning og krav for at sikre, 
at systematikken i esdh-systemer kan anvendes i overensstemmelse med for-
målet og principperne.  
 
Dokumentet er primært en teknisk fremstilling af strukturen og kravene i KL 
Emnesystematik. Strukturen er fastlagt i 3 XML Schema Definitioner (xsd’er) 
der er knyttet til specifikationen. Skærmbilleder fra XML Schemaerne (xsd’er), 
er indsat i teksten som figurer med tilhørende forklaring.  
 
XML Schemaerne fastlægger reglerne for strukturen i et xml-dokument. Med 
XML Schemaerne kan xml-dokumentet med KLE-emneplan og KLE-stikord 
samtidig valideres op imod strukturen fastlagt i XML Schemaet, og dermed 
kontrollere at strukturen i xml dokumentet er overholdt.  
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I XML Schemaerne fastlægges komponent og elementnavne, der gør sprog-
brugen omkring KL Emnesystematikken entydig. Dette har bl.a. fordele i for-
hold til beskrivelsen af krav til understøttelsen af KLE i esdh-systemer. Krav 
kan således beskrives entydigt i forhold til et enkelt elementnavn, og i forhold 
til den gruppe af elementer, der tilsammen udgør en komponent. Desuden 
fastlægger vi med elementnavne og komponentnavne en fælles sprogbrug i 
forhold til brugere. En sprogbrug som leverandører kan indarbejde i systemer, 
esdh-vejledninger og som KL anvender i kommunikations- og kursussammen-
hænge om KLE. Herunder autoriserede forkortelser (se oversigt kap. 8). 
 
Der er primært tale om en teknisk fremstilling. Ellers vil vi henvise til html-
udgaven af KL emnesystematik, kaldet KLE-NEM (Se www.kl.dk/klenem) der 
i vidt omfang rummer de relationer mellem stikord, emner og handlingsfacet-
ter vi opstiller krav til i denne specifikation. Mere avanceret søgefunktionalitet 
kan dog ikke vises i KLE-NEM, men beskrives kun. 
 

2. Læsevejledning 

Først præsenteres den samlede aggregering af KLE XML Schemaerne. Denne 
består af 3 XML Schemaer. Dernæst præsenteres hvert XML Schema for sig, 
hvor dette er foldet helt ud, så alle elementer fremgår. Dernæst brydes defini-
tionen op i komponenter og elementer (se forklaring nedenfor), hvor vi gennemgår 
kravene på følgende måde: 
• En figur med afbildning af XML Schemaet (skærmdump) samt forklaring. 

Til XML Schema designet har vi anvendt programmet Altova XMLSpy de-
signer. En demoversion kan hentes fra Altovas hjemmeside, hvor de publi-
cerede KLE XML Schemaer kan åbnes. 

• Princip fastlægger reglerne for opbygningen i den pågældende komponent 
og som KLE redaktionen vedligeholder.  

• Regel fastlægger hvilke regler der gælder for vedligeholdet, herunder hvad 
lokale redaktører i en kommune har mulighed for at udvide og tilrette in-
den for den pågældende struktur. 

• Krav fastlægger hvilke krav, der stilles til understøttelsen af KLE i et esdh-
system for den pågældende komponent og dets elementer. Kravene er be-
skrevet i en skematisk oversigt, med krav til de enkelte komponenter og 
elementer, samt evt. begrundelse/forklaring. Udover krav til elementer og 
komponenter er beskrevet nogle globale krav i kapitel 6. 
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Vi har forsøgt at gøre elementnavne og komponentnavne så selvforklarende 
som muligt frem for at bruge forkortelser. Dette af hensyn til forståelsen af da-
tamodellen og især hvilke data der er indeholdt i det enkelte element. Desuden 
benytter vi Venetian Blind, hvor det enkelte ord i elementnavnet begynder 
med stort, fx <HovedgruppeNr></HovedgruppeNr> og <Hovedgruppe-
Tekst></HovedgruppeTekst>.1  
 
Krav er knyttet til tre situationer, nemlig hhv. sagsoprettelse, visning af sag 
og søgning af sag. Nogle krav er knyttet til alle 3 situationer, mens andre kun 
er knyttet til fx sagsoprettelse eller til visning af en allerede oprettet sag. 
 
Forklaring til de tre situationer:  
 
• Sagsoprettelse. Dvs. i forbindelse med at en bruger opretter en sag i syste-

met på et indkommende eller egenproduceret dokument.  
• Visning af sag. Dvs. visning af sager, der allerede er oprettet i systemet.  
• Søgning (efter sager). Dvs. brug af søgning i forbindelse med fremfinding 

af sager, der er oprettet i systemet. Det dækker også at en KLE komponent, fx 
servicesider, kan tilgås fra søgebrugergrænseflade.  

 
Som hovedregel beskriver vi ikke, hvordan denne kobling mellem sag og KLE-
systematikken skal fremtræde. Her gælder det globale krav nr 1(jf kapitel 6) om 
fremtrædelsesformen for brugeren.  

 
Komponenter og elementer 
Vi skelner som det fremgår mellem komponenter og elementer. En komponent be-
står af en række elementer. Et element kan på et givent detaljeringsniveau i sig 
selv være en komponent på et højere (=mere detaljeret) detaljeringsniveau. 
Dermed er vi i stand til at beskrive krav på forskellige detaljeringsniveauer.  
 
Fx består komponenten Hovedgruppe af elementerne: 

• HovedgruppeNr 

• HovedgruppeTekst  

• KLEAdm 

• HovedgruppeService-side 

• Gruppe 

• EgneGrupperOverNiog-fyrre HovedgruppeNr  

 

(se figur 3).  

 

Vælger vi større detaljeringsgrad og ser på Gruppe som en komponent, består den af 

elementerne:  

 

                                                 

 
1 De steder hvor ordet Type indgår i komponentfigurerne (se fx fig. 2 HovedgruppeType), er det genereret af XMLSpy som 
type. Det er således ikke en del af elementnavnet.
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• GruppeNr 

• GruppeTekst 

• KLEAdm 

• Retskilde 

• GruppeServiceside 

• KendteFejlDubletter 

• Emne  

 

(se figur 4). 

 
Krav kan være beskrevet i forhold til komponenten som helhed (i tabellen 
markeret med grå baggrund), og krav kan være beskrevet i forhold til de enkel-
te elementer (hvid baggrund). Såvel komponent som element er nummereret.  
 
Derudover eksisterer der en række globale KLE krav i kapitel 6 som supplerer 
de krav, der er beskrevet i forhold til komponenter og elementer. 
 

3. Aggregering af Emneplan-Stikord-
Handlingsfacet i KL Emnesystematik 

Aggregeringen består af følgende 3 XML Schemaer, jvf. fig. 1. 
 
Fig. 1 Aggregering af Emneplan-Stikord-Handlingsfacetter i KLE 

 
• KLE-Emneplan definerer selve registreringsopbygningen i 3 niveauer. 
• KLE-stikord definerer en redaktionel samling af  

⎯ KLValideredeStikord,  
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⎯ RetskildeStikord hvor stikordet består af titlen på retskilden, og et  
⎯ En fast defineret struktur for indbygning af KommunensEgneStikord  

• KLE-handlingsfacetter definerer struktureringen af den administrative 
handling, hvor der til den enkelte handlingsfacet er koblet beva-
ring/kassationsfrister. 

 
I det følgende præsenteres de enkelte XML Schemaer vist i fig. 1, med en fi-
gur, princip for opbygning, regler for vedligeholdelse, krav til understøttelse i 
esdh-systemer og evt. begrundelse. Den første vi gennemgår, er XML Sche-
maet for KLE-Emneplan. 

Komponent 1: Hovedgruppe i KLE-Emneplan 
XML Schemaet 

KLE-Emneplan indeholder 3 niveauer, i form af hovedgruppe, gruppe og em-
ne.  
 

Fig. 2 Komponent 1: Hovedgruppe i KL-Emneplan XML Schemaet 
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Ovenstående fig. 2. viser XML Schemaet vedrørende Hovedgruppe i KLE-
Emneplan, når det er foldet helt ud. Hovedgruppen er øverste niveau i KLE-
Emneplanens 3 niveauer og indeholder elementerne: HovedgruppeNr, Hoved-
gruppeTekst, KLEAdm (anvendt forkortelse for en redaktionel administration 
af KLE), HovedgruppeServiceside, Gruppe og EgneGrupperOverNiogfyrre. 
 
Princip: 
Der skal eksistere mindst én hovedgruppe og op til hovedgruppe 99. Elemen-
tet HovedgruppeNr er et 2 cifferet tal fra 00 til 99 (Cifrene 00 og 99 er med).  
 
Elementet HovedgruppeTekst er en emnegruppering i forvaltningsområder i 
den kommunale forvaltning.  
 
KLEAdm (KLEAdministration) vedligeholdes af KLE redaktionen og beriger 
KLE-emnesystematikken med historik. Intentionen er bl.a. at kunne foretage 
KLE kontrollerede søgninger efter historisk materiale, som er arkiveret via KL 
Emnesystematik. Historiske sager kan således være journaliseret på et journal-
nummer, der siden er udgået som følge af ændringer i lovgivningen eller ny 
lov. Derfor er der brug for supplerende at kunne anvende en ”historisk KL 
Emneplan” (dvs. emneplan bestående af udgåede og flyttede emner), som sø-
geindgang.  
 
Elementet OprettetAarMdr skal eksistere, mens elementerne RettetAarMdr, 
FlyttetAarMdr og UdgaaetAarMdr kan eksistere. Der eksisterer i dag ikke fuld 
historik på alle hovedgrupper, grupper og emner. Det betyder bl.a. at angivel-
sen af OprettetAarMdr for en række af emner, vil være det tidligste år vi er sik-
re på, at emnet har eksisteret.  
 
HovedgruppeServiceside er optionel og indeholder elementerne HgS-
Overskrift, HgSTekst og HgSListe (HgS er en forkortelse for Hovedgruppe-
Serviceside). Elementerne HgsTekst og HgSListe er primært defineret med 
henblik på styling. HgSTekst kan eksistere flere gange under samme HgS-
Overskrift, hvilket giver mulighed for at underinddele teksten i afsnit, mens 
HgSListe er defineret med henblik på opstillingen af lister, fx en retskilde liste. 
 
Elementerne Gruppe og EgneGrupperOverNiogfyrre gennemgås i senere af-
snit. 
 
Regel: 
HovedgruppeNr, HovedgruppeTekst, KLEAdm og HovedgruppeServiceside 
vedligeholdes af KLE redaktionen. Brugere af KLE må ikke tilføje nye hoved-
grupper eller redigere i Hovedgruppe komponenten.  

 
Krav: 
Til komponent 1: Hovedgruppe 
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 Indeholder elementerne: 
• HovedgruppeNr 
• HovedgruppeTekst  
• KLEAdm 
• HovedgruppeService-

side 
• Gruppe 
• EgneGrupperOverNiog-

fyrre 

Når brugeren journaliserer en sag på ho-
vedgruppeniveau vælges første 6-cifrede 
emne i pågældende hovedgruppe.  
Ved sagsoprettelse. 

x   

 do Brugeren skal kunne søge på hovedgrup-
peniveau, hvor søgeresultatet er alle sager 
oprettet inden for denne hovedgruppe, dvs. 
også gruppe- og emneniveau. Ved søgning 
af sag. 

  x 

 do Hovedgrupper der er udgåede eller flyttet, 
skal som default ikke fremgå af KL emne-
planen, men skal kunne vises som tilvalg, 
ved søgning af sag.  
Dette styres via KLEAdm elementet: Udgåe-
tAarMdr og FlyttetAarMdr 

  x 

 do Rækkefølgen i emnerne på hovedgruppeni-
veau er betydningsbærende og skal derfor 
være numerisk styret efter rækkefølgen i 
hovedgruppeNr.  

   

1a HovedgruppeNr Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag.  

x x x 

1b HovedgruppeTekst Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag. 

x x x 

1c KLEAdm Historik, i form af data om, hvornår et emne er 
oprettet og evt. rettet, skal kunne hentes frem 
ved sagsoprettelse og visning af sag. 

x  x 

1d HovedgruppeServiceside Skal kunne hentes frem som vejledning ved 
sagsoprettelse, visning af sag, søgning af sag. 

x x x 

1e Gruppe Se komponent 2    

1f  EgneGrupperOverNiogfyrre Se komponent 3    
      

 
Begrundelse: 
Hovedgruppen er øverste niveau i KLE-emneplanens 3 niveauer, og skal kun-
ne anvendes funktionelt i den kommunale administration. Kravet om række-
følgen i emnerne skal være numerisk styret efter rækkefølgen i hovedgruppeNr 
hænger sammen med at hovedgruppe 00 dækker kommunens prokura fx det 
samlede budget og regnskab, nedsættelse af kommunalbestyrelsen og økono-
miudvalg mv, hovedgrupperne 01-79 dækker kommunal virksomhed, dvs. op-
gaver i forhold til borger og virksomhed, og hovedgruppe 81-99 dækker kom-
munens ressourcer i form af personale, kommunens ejendomme og lign. 

                         9 

 



KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

Komponent 2: Gruppe i KLE-emneplan XML 
Schemaet 

Gruppe udgør 2. niveau i KL emnesystematikken, og rummer en mere detalje-
ret beskrivelse af opgaven for kommunen. 
 

Fig. 3 Komponent 2: Gruppe i KLE-emneplan XML Schemaet 
 

 
 

Princip:  
Komponenten Gruppe skal forekomme mindst én gang, og indeholder 4 ele-
menter (mandatory): tocifferet GruppeNr, GruppeTekst, KLEAdm (anvendt 
forkortelse for KLEAdministration) og Emne.  
 
Derudover rummer komponent 3 Retskilde som kan eksistere, samt Gruppe-
Serviceside og KendteFejlDubletter som kan eksistere (se forklaring under be-
grundelse).  
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Retskilde indeholder 3 elementer: RetskildeTitel, RetskildeParagraf og Retskil-
deURL, der skal eksistere, når Retskilde komponenten rummer indhold (dvs. 
at der findes en retskilde knyttet til emnet). 

 
Regel: 
GruppeNr, GruppeTekst fra ##.00 til ##.49 vedligeholdes af KLE redaktio-
nen. Brugere må ikke redigere inden for disse grupper.  
Retskilder koblet til grupperne fra ##.00 til ##.49 vedligeholdes af KLE re-
daktionen. Ved normalisering af Retsinformations (retsinfo.dk) tekstdatabase 
ændres det eksisterende URL ikke. (Fremgår i KLE af elementet RetskildeRet-
sinfoURL). Derfor kan der med udgangspunkt i henvisningen til en retskilde 
hos Retsinformation vises historik til senere versioner af den pågældende rets-
kilde. Er retskilden opdateret vises den tidligere version på retsinfo.dk med 
grøn baggrund. 
 
GruppeServiceside fra ##.00 til ##.49 vedligeholdes af KLE-redaktionen. 
 
Krav: 
Til komponent 2: Gruppe i KLE-emneplan XML Schemaet. 
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Gruppe 
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 Indeholder elementerne: 
• GruppeNr 
• GruppeTekst 
• KLEAdm 
• Retskilde 
• GruppeServiceside 
• KendteFejlDubletter 
• Emne 
• EgneEmnerOverNiog-

fyrre 

Når brugeren journaliserer en sag på Grup-
peniveau vælges første 6-cifrede emne i 
den pågældende Gruppe. Ved sagsoprettel-
se. 

x   

 do Brugeren skal kunne søge på gruppeni-
veau, hvor søgeresultatet er alle sager op-
rettet inden for denne gruppe, dvs. også 
emneniveau. Ved søgning af sag. 

  x 

 do Grupper der er udgåede eller flyttet, skal 
som default ikke fremgå af KL emneplanen, 
men skal kunne vises som tilvalg, ved søg-
ning af sag.  
Dette styres via KLEAdm elementet: Udgåe-
tAarMdr og FlyttetAarMdr 

  x 

2a GruppeNr Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag.  

x x x 

2b GruppeTekst Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag. 

x x x 
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2c KLEAdm Historik, i form af data om, hvornår et emne er 
oprettet og evt. rettet, skal kunne hentes frem 
ved sagsoprettelse og visning af sag. 

x x  

2d RetskildeTitel (indeholdt i 
retskilde) 

Skal fremgå eller kunne hentes frem ifm sag-
soprettelse og visning af sag. 

x x  

 RetskildeParagraf (indeholdt i 
retskilde) 

Skal fremgå eller kunne hentes frem ifm sag-
soprettelse og visning af sag. 

x x  

3e RetskildeRetsinfoURL (inde-
holdt i Retskilde) 

Selve retskilden skal kunne hentes frem fra ret-
sinfo.dk via URL'en ifm sagsoprettelse, visning 
af sag. 

x x  

2f GruppeServiceside    Skal kunne hentes frem som vejledning ifm sag-
soprettelse. 

x x x 

2g KendteFejlDubletter Skal kunne hentes frem som vejledning ifm 
søgning og visning af sag. 

 x x 

2h Emne Se komponent 4    
2i EgneEmnerOverNiogfyrre Se krav beskrevet i komponent 5, med den for-

skel at EgneEmnerOverNiogfyrre er knyttet til 
eksisterende KLE grupper, og at emnerne skal 
være over niogfyrre, dvs. fra ##.##.50 til 
##.##.99. 

   

      
 

Note: Retskilde er i sig selv en komponent der indeholder de 3 elementer, 
RetskildeTitel, RetskildeParagraf og RetskildeRetsinfoURL. Kravene i skemaet 
er af praktiske årsager beskrevet på dette elementniveau. 
 
Begrundelse:  
Gruppen er 2. niveau i KLE-emneplanens 3 niveauer. Den løbende redaktio-
nelle vedligeholdelse af KLE kan betyder, at der kan oprettes flere emner i en 
gruppe, for at opnå en yderligere detaljering i forbindelse med journaliserings-
opgaven. 
 
Emnesystematikkens forankring i lov indebærer, at det i forbindelse med jour-
naliseringen skal være muligt at slå op i selve lovteksten. Lovteksten kan enten 
hentes via URL ned i Retsinformation, eller via en ”egen opsat proxy”. KLE 
redaktionen påfører linkadressen ned i Retsinformation, enten på fuldtekstni-
veau (hele lovteksten) eller ned til det enkelte paragrafanker i Retsinformations 
fuldtekst.  

 
Retskildeopbygningen sikrer at journaliseringen samt dato så vidt muligt re-
flekterer aktuelt gældende lovgivning på journaliseringsdatoen. Metoden ud-
nytter den særlige feature som Retsinformation stiller til rådighed ved opdate-
ring af retskilden, idet retskildedokumentet farves ”grøn”, i forbindelse med 
opdatering hos Retsinformation. Samtidig med denne opdatering, påføres på 
retsinfo.dk et link til den nye opdaterede retskilde. Metodikken sikrer således 
at ethvert link til Retsinformation besidder fuld historik.  
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

KendteFejlDubletter er med for at håndtere, at der enkelte steder i KL Emne-
systematikken gennem tiden har været genbrug af numre, med forskelligt ind-
hold. KendteFejlDubletter bruges på gruppeniveau og emneniveau i KL Em-
neplanen og tilsvarende i stikordene. Elementet indeholder i denne sammen-
hæng den tidligere gruppes nummer og emnetekst, der vil eksistere som tidli-
gere anvendt nummer. Det samme nummer som er gældende, men med et an-
det emne vil eksistere i den gældende emneplan. 

 

Komponent 3: EgneGrupperOverNiogfyrre i KLE-
emneplan XML Schemaet 

Fig 4: EgneGrupperOverNiogfyrre i KLE-emneplan XML Schemaet 

 
 

Princip: 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

Komponenten EgneGrupperOverNiogfyrre giver mulighed for at en lokal re-
daktør /redaktion i kommunen selv kan oprette egne grupper inden for en 
KLE kontrolleret struktur. Selve indholdet er styret af kommunen selv, og bør 
så følge principperne for opbygningen af KL Emneplanen i øvrigt. Opbygnin-
gen af datamodellen gør det muligt at skille egne grupper ud fra de KLE kon-
trollerede grupper i forbindelse med ajourføring af den fælles emneplan.  
 
Regel: 
GruppeNr, GruppeTekst, Retskilde, KendteFejldubletter og Gruppeservice-
side i EgneGrupperOverNiogfyrre vedligeholdes af en lokal redaktør 
/redaktion i kommunen selv i det omfang kommunen ønsker egne suppleren-
de grupper. Brugere må tilføje egne grupper fra ##.50 op til ##.99. Kompo-
nenten er optionel, og skal hvis den findes indeholde GruppeNr, Gruppe-
Tekst, OprettetAarMdr og EgneEmnerOverNiogfyrre. 
 
Retskilde, KendteFejldubletter og Gruppeserviceside kan eksistere (optionel). 
 
Krav: 
Til komponent 3: EgneGrupperOverNiogfyrre i KLE-emneplan XML Sche-
maet.  

 

E
le

m
e
n

tn
r 

Elementer i komponent 3: 
EgneGrupperOverNiogfyrre 

Krav O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

 Indeholder elementerne: 
• GruppeNr 
• GruppeTekst 
• EgenAdm 
• Retskilde 
• GruppeServiceside 
• Kendte fejldubletter 
• EgneEmnerOverNiog-

fyrre 

Når brugeren journaliserer en sag på Grup-
peniveau vælges første 6-cifrede emne i 
den pågældende Gruppe. Ved sagsoprettel-
se. 

x   

 ditto (do) En lokal bruger/redaktion skal kunne tilfø-
je nye grupper fra ##.50 og op til ##.99 
(Dette omfatter alle elementer i komponent 
3.) 

x x x 

 do Brugeren skal kunne søge på gruppeni-
veau, hvor søgeresultatet er alle sager op-
rettet inden for denne gruppe, dvs. også 
emneniveau. Ved søgning af sag. 

  x 

 do Grupper der er udgåede, skal som default 
ikke fremgå af KL emneplanen, men skal 
kunne vises som tilvalg, ved søgning af 
sag.  
Dette styres via EgenAdm elementet: Ud-
gåetAarMdr og FlyttetAarMdr 

  x 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

3a GruppeNr Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag.  

x x x 

3b GruppeTekst Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag. 

x x x 

3c EgenAdm Historik, i form af data om, hvornår et emne er 
oprettet og evt. rettet, skal kunne hentes frem 
ved sagsoprettelse og visning af sag. 

x x  

2d RetskildeTitel (indeholdt i 
retskilde) 

Skal fremgå eller kunne hentes frem ifm sag-
soprettelse og visning af sag. 

x x  

 RetskildeParagraf (indeholdt i 
retskilde) 

Skal fremgå eller kunne hentes frem ifm sag-
soprettelse og visning af sag. 

x x  

3e RetskildeRetsinfoURL (inde-
holdt i Retskilde) 

Selve retskilden skal kunne hentes frem fra ret-
sinfo.dk via URL'en ifm sagsoprettelse, visning 
af sag. 

x x  

3f GruppeServiceside    Skal kunne hentes frem som vejledning ifm sag-
soprettelse. 

x x x 

3g KendteFejlDubletter Skal kunne hentes frem som vejledning ifm 
søgning og visning af sag. 

 x x 

3h EgneEmner Se komponent 5    
      
Note: Med undtagelse af kravet om at en lokal bruger/redaktion skal kunne tilføje nye grupper er kra-
vene identiske med kravene til de KLE kontrollerede grupper. 

Komponent 4: Emne i KLE-emneplan XML 
Schemaet 

Fig. 5. Komponent 4: Emne i KLE-emneplan XML Schemaet 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

 
 

Princip:   
Komponenten Emne udgør KL Emnesystematikkens tredje niveau. Kompo-
nenten Emne skal forekomme mindst én gang. Komponenten Emne rummer 
elementerne EmneNr (mandatory), EmneTekst (mandatory), KLEAdm (man-
datory), komponenten Retskilde (Optionel (Kan eksistere)) og EmneService-
side (Optionel) og KendteFejlDubletter (optionel).  
 
EmneServiceside indeholder elementerne ESOverskrift, ESTekst og ESListe 
(ES er en forkortelse for EmneServiceside). Elementerne ESTekst og ESListe 
er primært defineret med henblik på styling. ESTekst kan eksistere flere gange 
under samme ESOverskrift, hvilket giver mulighed for at underinddele teksten 
i afsnit, mens ESListe er defineret med henblik på opstillingen af lister, fx en 
retskilde liste. 
 
Regel: 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

EmneNr, EmneTekst fra ##.##.00 til ##.##.49 vedligeholdes af KLE re-
daktionen. Brugere må ikke redigere inden for disse Emner. Retskilde vedlige-
holdes af KLE redaktionen. EmneServiceside vedligeholdes af KLE-
redaktionen fra ##.##.00 til ##.##.49.  
 
Krav: 
Til Komponent 4: Emne i KLE-emneplan XML Schemaet 

E
le

m
e
n

tn
r 

Elementer i komponent 4 
Emne 

Krav O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

 Indeholder elementerne: 
EmneNr 
EmneTekst 
KLEAdm 
Retskilde 
EmneServiceside 

 
 
 
 
 

   

 do Emne skal påføres ved sagsoprettelse x   
 do Emner, der er udgåede eller flyttet , skal 

som default ikke fremgå af KL emneplanen, 
men skal kunne vises som tilvalg, ved søg-
ning af sag.  
Dette styres via KLEAdm elementet: Udgåe-
tAarMdr og FlyttetAarMdr 

  x 

 do Rækkefølgen af grupper følger som princip 
opbygningen i retskilderne, og skal derfor 
være numerisk i visningen i esdh-systemet. 

   

4a EmneNr Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag. Featuren skal kunne vælges til 
og fra. 

x x x 

4b EmneTekst Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag 

x x x 

4c KLEAdm Historik, i form af data om, hvornår et emne er 
oprettet og evt. rettet, skal kunne hentes frem 
ved sagsoprettelse og visning af sag.  

x x  

4d RetskildeTitel (indeholdt i 
retskilde) 

Skal fremgå eller kunne hentes frem ifm sag-
soprettelse og visning af sag. 

x x  

4e RetskildeParagraf (indeholdt i 
retskilde) 

Skal fremgå eller kunne hentes frem ifm sag-
soprettelse og visning af sag. 

x x  

4f RetskildeRetsinfoURL (inde-
holdt i Retskilde) 

Selve retskilden skal kunne hentes frem fra ret-
sinfo.dk via URL'en ifm sagsoprettelse, visning 
af sag. 

x x  

4g EmneServiceside Skal kunne hentes frem som vejledning ifm sag-
soprettelse, visning af sag, søgning af sag 

x x x 

4h do En lokal redaktion skal kunne tilføje supplerende 
GruppeServicesideTekst.  

 
 

 
 

 
 

4i KendteFejlDubletter Skal kunne hentes frem som vejledning ifm 
søgning og visning af sag. 

 x x 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

Komponent 5: EgneEmner i KLE-emneplan XML 
Schemaet 

Fig. 6. Komponent 5: EgneEmner i KLE-emneplan XML Schemaet 

 
Princip:   
Komponenten EgneEmner udgør KL Emnesystematikkens tredje niveau, der 
supplerer de KLE kontrollerede emner såfremt kommunen ønsker egne em-
ner. Komponenten EgneEmner skal forekomme mindst én gang, hvis der er 
oprettet en tilhørende EgneGrupper niveauet over.  
 
Komponenten rummer elementerne EmneNr (mandatory), EmneTekst (man-
datory), KLEAdm (mandatory), komponenten Retskilde (Optionel (Kan eksi-
stere)) og EmneServiceside (Optionel) og KendteFejlDubletter (optionel).  
 
Regel: 
Lokale redaktører/brugere af KLE må tilføje EgneEmner fra og med 
##.##.00 og op til ##.##.99. Brugere må tilføje egen EmneServicesideTekst 
fra ##.##.00 og op til ##.##.99. Derudover skal der være mulighed for at 
brugerne kan tilføje en Retskilde til Emnet. 
 
Krav: 
Til Komponent 5: EgneEmner i KLE-emneplan XML Schemaet 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

E
le
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e
n
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Elementer i komponent 5 
EgneEmner 

Krav O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n
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g

 

 Indeholder elementerne 
EmneNr 
EmneTekst 
EgenAdm 
Retskilde 
EmneServiceside 
KendteFejlDubletter 

 
 
 
 
 

   

 do (ditto) En lokal redaktion skal kunne tilføje nye 
Emner fra ##.##.00 og op til ##.##.99 

   

 do Emne skal påføres ved sagsoprettelse x   
 do Emner, der er udgåede, skal som default 

ikke fremgå af KL emneplanen, men skal 
kunne vises som tilvalg, ved søgning af 
sag.  
Dette styres via EgenAdm elementet: Ud-
gåetAarMdr og FlyttetAarMdr 

  x 

 do Rækkefølgen af emner følger som princip 
opbygningen i retskilderne, og skal derfor 
være numerisk i visningen i esdh-systemet. 

   

5a EmneNr Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag. Med mindre bruger vælger vis-
ning af EmneNr fra. 

x x x 

5b EmneTekst Skal fremgå ved sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag 

x x x 

5c Retskilde Skal fremgå eller kunne hentes frem ifm sag-
soprettelse. 

x   

5d EgenAdm Historik, i form af data om, hvornår et emne er 
oprettet og evt. rettet, skal kunne hentes frem 
ved sagsoprettelse og visning af sag.  

x  x 

5e RetskildeRetsinfoURL (inde-
holdt i Retskilde) 

Selve retskilden skal kunne hentes frem fra ret-
sinfo.dk via URL'en ifm sagsoprettelse, visning 
af sag og oprettet sag. 

x x x 

5f EmneServiceside Skal kunne hentes frem som vejledning ifm sag-
soprettelse, visning af sag, søgning af sag 

x x x 

5g KendteFejlDubletter Skal kunne hentes frem som vejledning ifm 
søgning og visning af sag. 

 x x 

      
Note: Med undtagelse af kravet om at en lokal bruger/redaktion skal kunne tilføje nye emner (Eg-
neEmner) er kravene identiske med kravene til de KLE kontrollerede Emner. Bemærk at kravne til 
EgneEmnerOverNiogfyrre (se komponent 2 ) er de samme som ovenfor, med den forskel at EgneEm-
nerOverNiogfyrre er knyttet til eksisterende KLE grupper, og at emnerne skal være over niogfyrre, dvs. 
fra ##.##.50 til ##.##.99. 
 
 

4. XML Schema KLE-stikord 

 

                         19 

 



KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

Fig. 7. XML Schema KLE-stikord 

 
 

Fig. 7 viser XML Schemaet vedr. KLE-stikord, der er en redaktionel samling 
af KLValideredeStikord, RetskildeStikord, hvor stikordet består af titlen på 
retskilden, og en struktur for indbygning af KommunensEgneStikord i en fast 
defineret struktur. 
 
I det følgende præsenteres de enkelte komponenter i figur 7, med en figur, 
princip for opbygning, regler for vedligeholdelse, krav til understøttelse i esdh-
systemer og evt. begrundelse. Den første vi gennemgår, er komponenten for 
KLValideredeStikord. 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

Komponent 6: KLValideredeStikord i KLE-
stikord XML Schema 

Fig. 8. Komponent 6: KLValideredeStikord i XML Schemaet 

 
Ovenstående figur 8 viser komponenten KLValideredeStikord når den er helt 
foldet ud (bortset fra KLEAdm, der er identisk med dem præsenteret oven-
for). KLValideredeStikord indeholder elementerne StikordTilEmneKategori, 
StikordTilHandlingsfacet , StikordTilEmneOgHandlingsfacet og KendteFejl-
Dubletter. 
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KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

 
Princip: 
KLValideredeStikord er en kontrolleret samling af stikord og fraser. En Sti-
kordTilEmneKategori henviser enten til en Hovedgruppe, Gruppe eller til 
Emne i KL-Emneplan og et StikordTilHandlingsfacet henviser til en facet i 
KLE-handlingsfacetter (beskrevet i kap. 5), mens et StikordTilEmneOgHand-
lingsfacet henviser til et Emne i KL-Emneplan og en Handlingsfacet i KLE-
Handlingsfacetter. Henvisninger er kun til de KLE kontrollerede emner og 
handlingsfacetter. 
 
Regel:  
Alle Hovedgrupper, Grupper, Emner, Handlingsfacetter i KLE-emneplan har 
et tilhørende sæt af stikord der vedligeholdes af KLE redaktionen.  
 
Krav 
Til Komponent 6: KLValideredeStikord  

E
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Elementer i komponent 6 
KLValideredeStikord 

Krav O
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ø
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n

in
g

 

 Indeholder elementerne 
StikordTilEmneKategori 
StikordTilHandlingsfacet 
StikordTilEmneNrOgHand-
lingsfacet 
KendteFejlDubletter 

KLValideredeStikord skal være en søgeind-
gang til Emne (dvs. EmneNr og EmneTekst) 
ifm sagsoprettelse, visning af sag, og søg-
ning af sag. 

x x x 

 ditto (do) KLValideredeStikord skal være en søgeind-
gang til Handlingsfacet (dvs.  Handlingsfa-
cetKode og HandlingsfacetTekst) ifm sag-
soprettelse, visning af sag, og søgning af 
sag. 

x x x 

 do KLValideredeStikord skal være en søgeind-
gang til Emne kombineret med Handlings-
facet (færdigt KLE-journalnummer) ifm 
sagsoprettelse, visning af sag, og søgning 
af sag. 

x x x 

 do Det skal kunne søges både på nummer og 
tekst i KLValideredeStikord, ved sagsopret-
telse, visning af sag, og søgning af sag. 

x x x 

 do Det skal kunne søges trunkeret både på 
nummer og tekst i KLE-stikord, (dvs. num-
mer og tekst i StikordTilEmne, StikordTil-
Handlingsfacet, StikordTilEmneNrOgHand-
lingsfacet), ved sagsoprettelse, visning af 
sag, og søgning af sag 

x x x 
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 do KLValideredeStikord skal kunne søges i 
samme søgefelt / opslag.  
 
(dvs StikordTilEmne, StikordTilHandlings-
facet, StikordTilEmneNrOgHandlingsfacet 
skal kunne søges samlet), ved sagsopret-
telse, visning af sag, og søgning af sag 

x x x 

 do En søgning i KLValideredeStikord skal re-
turnere et søgeresultat fra KLValidere-
deStikord (i form af tekster og tilhørende 
numre fra KLValiderdeStikord). Dvs. at ud-
faldsrummet er genereret fra KLValider-
deStikord. 

x x x 

6a StikordTilEmneKategori Se komponent 7    
6b StikordTilHandlingsfacet Se komponent 8    
6c StikordTilEmneNrOgHand-

lingsfacet 
Se komponent 9    

6d KendteFejlDubletter Skal kunne hentes frem som vejledning ifm 
søgning og visning af sag. 

 x x 

6e KLEAdm Historik i form af data om hvornår et emne er 
oprettet og evt. rettet og udgået/flyttet skal 
kunne hentes frem ved sagsoprettelse og vis-
ning af sag. 

x x  

      

Komponent 7: StikordTilEmneKategori i KLE-
Stikord XML Schemaet 

Fig. 9. Komponent 7: StikordTilEmneKategori i KLE-stikord XML Sche-
maet 
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Princip: 
StikordTilEmneKategori henviser enten til en hovedgruppe, gruppe eller emne 
i KLE-emneplanen. StikordTilHovedgruppe består af HovedgruppeNr, Ho-
vedgruppeStikordTekst og KLEAdm. StikordTilGruppe består af GruppeNr, 
GruppeStikordTekst og KLEAdm. StikordTilEmne består af EmneNr, Em-
neStikordTekst og KLEAdm. 
 
Regel: 
StikordTilEmne består af KL kontrollerede stikord. Stikordsteksten kan være 
lig emneteksten, eller synonyme ord.  
 
Krav: 
Til Komponent 7: StikordTilEmneKategori i KLE-stikord XML Schemaet 
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Elementer i komponent 7 
StikordTilEmneKategori 

Krav O
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  StikordTilHovedgruppe 
StikordTilGruppe 
StikordTilEmne 

     

7a StikordTilHovedgruppe StikordTilHovedgruppe (HovedgruppeNr og Hoved-
gruppeStikordTekst) skal være søgbar til at finde 
relevante KLE-emne ifm sagsoprettelse, visning af 
sag, søgning af sag. 

x x x 

7b do Det enkelte StikordTilHovedgruppe skal, udover 
visningen af selve de søgte stikord, kunne vise den 
tilhørende Hovedgruppe (HovedgruppeTekst og 
HovedgruppeNr) i KLE-Emneplanen.  
 
Fra denne hovedgruppe i KLE-Emneplanen skal 
brugeren kunne åbne / se underliggende Grupper 
ifm sagsoprettelse, visning af sag, søgning af sag. 
(Eksempel vist under begrundelse) 

x x x 

7c StikordTilGruppe StikordTilGruppe (GruppeNr og GruppeStikord-
Tekst) skal være søgbar til at finde rette KLE-emne 
ifm sagsoprettelse, visning af sag, søgning af sag. 

x x x 

7d do Det enkelte StikordTilGruppe skal, udover visnin-
gen af selve de søgte stikord, kunne vise den tilhø-
rende Gruppe (GruppeTekst og GruppeNr) i KLE-
emneplanen.  
 
Fra denne Gruppe skal brugeren kunne åbne / se 
underliggende Emner, ifm sagsoprettelse, visning 
af sag, søgning af sag. 

x x x 

7e StikordTilEmne Skal være søgbar til at finde rette KLE-emne ifm 
sagsoprettelse. 

x x x 
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7f do Det enkelte StikordTilEmne skal, udover visningen 
af selve de søgte stikord, kunne vise det tilhørende 
Emne (EmneTekst og EmneNr) i KLE-emneplanen 
ifm sagsoprettelse, visning af sag, søgning af sag. 

x x x 

      

 
Begrundelse: 
Som nævnt er stillet krav om, at det enkelte StikordTilHovedgruppe skal kun-
ne vise den tilhørende Hovedgruppe (HovedgruppeTekst og HovedgruppeNr) 
i KLE-Emneplanen. Kravet gælder tilsvarende for gruppenivaeu, hvor neden-
stående eksempel illustrerer sammenhængen. Der er en række stikord der hen-
viser til hovedgruppe og især gruppenivaeu. Det betyder at stikordet har en 
generel karakter, hvor der potentielt eksisterer et mere præcist emne at påføre 
sagen. Formålet er at hjælpe brugeren med dette overblik. Samtidig giver det 
brugeren mulighed for at validere KLE emnet ift sagens indhold. 
 
Stikord  

Affaldshåndtering, hovedgruppe 07 → henviser til 
Hovedgruppe 

07 Affald og genanvendelse 

 
Fra denne hovedgruppe i KLE-Emneplanen skal brugeren kunne åbne / se 
underliggende Grupper ifm sagsoprettelse, visning af sag, søgning af sag. 
 
Grupper i hovedgruppen  
07.00 Affald og genanvendelse    

07.01 Affalds- og genanvendelsesordninger    

07.03 Lossepladser mv.  

07.04 Behandlingsanlæg mv.    

07.08 Genanvendelse og renere teknologi 

07.13 Farligt affald   

07.15 Affald af elektriske og elektroniske produkter   

07.20 Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål    

07.22 Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål 

 

Komponent 8: StikordTilHandlingsfacet i KLE-
stikord XML Schema 
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Fig. 10. Komponent 8: StikordTilHandlingsfacet i KLE-stikord XML 
Schema 

 
Princip: 
StikordTilHandlingsfacet henviser til en facet i KLE-handlingsfacetter (be-
skrevet i kap. 6) og består af en HandlingsfacetKode og en HandlingsfacetSti-
kordTekst. 
 
Regel: 
StikordTilHandlingsfacet består af KL kontrollerede stikord. Stikordsteksten 
kan være lig teksten til handlingsfacetter, eller synonyme ord.  
 
Krav: 
Til Komponent 8: StikordTilHandlingsfacet i KLE-stikord XML Schema 
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 E
le

m
e
n

tn
r 

Elementer i komponent 8 
StikordTilHandlingsfacet 

Krav 

O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

  HandlingsfacetKode 
Handlingsfacet 
StikordTekst 

Skal være søgbar til at finde rette Handlings-
facet ifm sagsoprettelse, visning af sag, søg-
ning af sag. 

x x x 

  do Det enkelte StikordTilHandlingsfacet skal, 
udover visningen af selve de søgte stikord, 
kunne vise den tilhørende Handlingsfacet 
(Tekst og Kode) i KLE-handlingsfacetter ifm 
sagsoprettelse, visning af sag, søgning af sag. 

x x x 

            

 
Begrundelse: 
Formålet med at kunne vise den tilhørende Handlingsfacet er at brugeren skal 
kunne validere om handlingen identificeret via stikordsopslag stemmer overens 
med sagsindholdet. Eksemplet er vist nedenfor.  
Stikord 
Klager (ikke ankesager), se emne + K02 → henviser til 

Handlingsfacet 

K02 Klager til kommunen/ institutionen vedr. eget kompetenceområde 

Komponent 9: StikordTilEmneOgHandlingsfacet 
i KLE-stikord XML Schema 

 
Fig. 11. Komponent 9: StikordTilEmneOgHandlingsfacet i KLE-stikord 
XML Schema 
 

 
 

Princip: 
StikordTilEmneOgHandlingsfacet henviser til et emne i KLE-Emneplan og en 
facet i KLE-Handlingsfacetter. Den består af et EmneNr, en Handlingsfacet-
Kode og EmneOgHandlingsfacetStikordTekst. 
 
Regel: 
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StikordTilEmneOgHandlingsfacet består af KL kontrollerede stikord. Stik-
ordsteksten rummer fraser. 
 
Krav: 
Komponent 9: StikordTilEmneOgHandlingsfacet E
le

m
e
n

tn
r 

Elementer i komponent 9 
StikordTilEmneOgHandlingsfacet 

Krav 

O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

  EmneNr 
HandlingsfacetKode 
EmneOgHandlingsfacet 
StikordTekst 

Skal være søgbar til at finde rette Emne og 
Handlingsfacet ifm sagsoprettelse, visning af 
sag, søgning af sag. 

x x x 

  do Det enkelte StikordTilEmneOgHandlingsfacet 
skal, udover visningen af selve de søgte stik-
ord,  kunne vise det tilhørende Emne (Tekst 
og Nr) og den tilhørende Handlingsfacet 
(Tekst og Kode).  
 
Kravet gælder ifm sagsoprettelse, visning af 
sag, søgning af sag. 

x x x 

      

 
Begrundelse: 
Formålet med at kunne vise den tilhørende Handlingsfacet er at brugeren skal 
kunne validere om handlingen identificeret via stikordsopslag stemmer overens 
med sagsindholdet. Eksemplet er vist nedenfor.  
Stikord 
Afløbsregulativ, kloakker 06.01.00 P24 → henviser til 

Emne 

06.01.00 Kloakker og ledningsnet samt private spildevandsanlæg i almindelighed 

hhv 

Handlingsfacet 

P24 Vedtægter og regulativer 

Komponent 10: RetskildeStikord i KLE-stikord 
XML Schema  

Fig. 12. Komponent 10: RetskildeStikord i KLE-stikord XML Schema  
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Princip: 
RetskildeStikord rummer en stikordstekst hentet i retskildetitlen hos Retsin-
formation (www.retsinfo.dk). Retsinformation anvender benævnelsen på rets-
kilde efter faste regler, f.eks. lov, bekendtgørelse, lovbekendtgørelse, regle-
ment, m.fl. Desuden findes hos Retsinformation retskildens populærtitel, f.eks. 
serviceloven, affaldsbekendtgørelsen. Hvis en retskilde har en populærtitel, an-
vender vi denne som RetskildeStikord. Det betyder at retskildetitlen lov om 
social service ikke findes som stikord, men derimod alene som populærbeteg-
nelsen serviceloven.  
 
Findes retskilden ikke som populærtitel på retsinfo.dk anvendes retskildens 
fulde titel, hvor bekendtgørelse er forkortet bek., lovbekendtgørelse forkortes 
lbk., etc. RetskildeStikord giver brugeren en retskildeindgang til relevante emne 
eller gruppe i KLE-emneplanen og udgør dermed en supplerende søgeindgang 
på linie med KLE-stikord.  
 
Regel:  
Alle retskildestikord findes hos Retsinformation og kombineres med relevante 
gruppe eller emne, der kontrolleres af KLE redaktionen. KLE-retskildestikord 
er struktureret (prioriteret) så det altid eksisterer, når der eksisterer en retskil-
dehenvisning til et KLE-emne. Der findes ikke retskilder til alle Emner i KLE-
emneplanen, hvorfor samtlige emnenumre ikke vil være repræsenteret i Rets-
kildeStikordslisten.  
  
Der kan eksistere ParagrafEllerKapitel element, og til rodelementet KLE-
retskildestikord eksisterer enten GruppeNr eller EmneNr. Dvs. et retskilde-
stikord henviser enten til en gruppe eller et emne. 
 
Listen over retskildestikord genereres som ny liste fra samtlige retskildehen-
visninger til grupper og emner ved hver ajourføring. 
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Krav: 
Til komponent 10: Retskildestikord E

le
m

e
n

tn
r 

Elementer i komponent 10 
RetskildeStikord 

Krav O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

  StikordTilGruppe 
StikordTilEmne 

Retskildestikord skal være en søgeindgang til 
hhv. GruppeNr og EmneNr i forbindelse med 
sagsoprettelse, visning og søgning af sag. 

x x x 

10a StikordTilGruppe (indeholder 
GruppeNr, GruppeStikordTekst 
og ParagrafEllerKapitel) 

Det skal kunne søges trunkeret på StikordTilGrup-
pe ifm sagsoprettelse, visning af sag, søgning af 
sag. 

x x x 

10b do Det enkelte StikordTilGruppe skal, udover visnin-
gen af selve de søgte stikord, kunne vise den tilhø-
rende Gruppe (GruppeTekst og GruppeNr) i KLE-
emneplanen. 
 
Fra denne Gruppe skal brugeren kunne åbne / se 
underliggende Emner, ifm sagsoprettelse, visning 
af sag, søgning af sag. 

x x x 

10c StikordTilEmne (indeholder 
EmneNr, EmneStikordTekst og 
ParagrafEllerKapitel) 

Det skal kunne søges trunkeret på StikordTilEmne 
ifm sagsoprettelse, visning af sag, søgning af sag. 

x x x 

10d do Det enkelte StikordTilEmne skal, udover visningen 
af selve de søgte stikord, kunne vise det tilhørende 
Emne (EmneTekst og EmneNr) i KLE-emneplanen. 

x x x 

      

 
Begrundelse: 
Nedenfor illustreres kravet "Det enkelte StikordTilGruppe skal, udover visnin-
gen af selve de søgte stikord, kunne vise den tilhørende Gruppe (GruppeTekst 
og GruppeNr) i KLE-emneplanen", samt kravet "Fra denne Gruppe skal bru-
geren kunne åbne / se underliggende Emner, ifm sagsoprettelse, visning af sag, 
søgning af sag".  
Formålet er at kunne validere søgningen op imod listen med RetskildeStikord 
og herfra videre kunne validere søgeresultatet op imod emneplanen og hvor-
vidt emnet er dækkende for sagsindholdet. 
RetskildeStikord 

indsatsplaner → giver resultatet  
Resultat 

Bek. om indsatsplaner 13.02 der således henviser til et GruppeNr. Herfra skal kunne vises 

den tilhørende gruppe 13.02: 

Gruppe 

13.02 Vandforsyning → visning af underliggende emner 

Emne 

13.02.00 Vandforsyning i almindelighed  

13.02.01 Vandindvinding  

13.02.02 Private boringer  

13.02.03 Private vandværker  
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13.02.04 Pumpestation/trykforøgerstation  

13.02.06 Husinstallationer/vandmålere  

13.02.10 Nyanlæg, ledninger, vandforsyning  

13.02.11 Vedligeholdelse, renovering, ledninger, vandforsyning  

13.02.15 Tekniske installationer, vandforsyning 

 

Komponent 11: KommunensEgneStikord i KLE-
stikord XML Schema  

Fig. 13. Komponent 11: KommunensEgneStikord i KLE-stikord XML 
Schema 

 
 
Princip: 
Komponenten KommunensEgneStikord giver mulighed for at en lokal redak-
tør /redaktion i kommunen selv kan oprette egne stikord inden for en KLE 
kontrolleret struktur. Selve indholdet er styret af kommunen selv, og bør følge 
principperne for opbygningen af KLE-stikord i øvrigt.  
 
Opbygningen af datamodellen gør det muligt at skille egne stikord ud fra de 
KLE kontrollerede stikord i forbindelse med ajourføring af den fælles Stik-
ordsliste. 
 
Regel: 
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KommunensEgneStikord vedligeholdes af en lokal redaktør /redaktion i 
kommunen i det omfang kommunen ønsker egne supplerende stikord. Brugere 
må tilføje stikord  
• der henviser til grupper fra ##.00 op til ##.99. De KLE kontrollerede grup-

per dækker ##.00 op til ##.49. 
• der henviser til emner fra ##.##.00 op til ##.##.99. De KLE kontrollerede 

emner dækker ##.##.00 op til ##.##.49. 
• der henviser til facetter fra X00 op til X99, hvor X er A, P, S, Ø, G eller I 

 
Komponenten er optionel, og skal hvis den findes indeholde GruppeNr, 
GruppeStikordTekst, EgenAdm (OprettetAarMdr som skal være der, og Rettet 
AarMdr, som kan være der, FlyttetAarMdr og UdgaaetAarMdr som kan være 
der.) Desuden findes komponenten KendteFejldubletter, som er optionel, og 
rummer en stikordsliste med fejldubletter. 
 
Krav: 
Til Komponent 11: KommunensEgneStikord i KLE-stikord XML Schema 

E
le

m
e
n

tn
r 

Elementer i komponent 
11: 
KommunensEgneStikord 

Krav O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

 StikordTilGruppe 
StikordTilEmne 
StikordTilHandlingsfacet 
StilordTilEmneOgHand-
lingsfacet 
KendteFejlDubletter 

    

 StikordTilGruppe 
 

En lokal redaktion skal kunne tilføje Stikord-
TilGruppe fra ##.00 og op til ##.99 

   

 do Derudover følger kravene beskrevet i element 
7c, 7d (StikordTilGruppe) 

   

 StikordTilEmne 
 

En lokal redaktion skal kunne tilføje StikordTi-
lEmne fra ##.##.00 og op til ##.##.99 

   

 do Derudover følger kravene beskrevet i element 
7e og 7f (StikordTilEmne) 
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 StikordTilHandlingsfacet 
 

En lokal redaktion skal kunne tilføje StikordTil-
Handlingsfacet fra X00 og op til X99, hvor X er 
A, P, S, Ø, G eller I.  

   

 do Derudover følger kravene beskrevet i kompo-
nent 8 

   

 StilordTilEmneOgHandlings-
facet 
 

En lokal redaktion skal kunne tilføje StikordTi-
lEmne fra ##.##.00 og op til ##.##.99 kombi-
neret med StikordTilHandlingsfacet fra X00 og 
op til X99, hvor X er A, P, S, Ø, G eller I. 

   

 do Derudover følger kravene beskrevet i kompo-
nent 9 

   

 KendteFejlDubletter En lokal redaktion skal kunne tilføje KendteFejl-
Dubletter på en liste. 

   

 

5. XML Schema KLE-Handlingsfacetter 

KLE-Handlingsfacetter beriger KL-Emnesystematik med en anvisning af den 
administrative handling. Handlingsfacetterne giver bl.a. mulighed for 
værdisætning af myndighedens informationer, fx ved angivelse af sager der er 
behandlet som en principsag, dispensationssag eller procedurebeskrivelse.  
 
Princippet er at sager der er blevet behandlet på en bestemt måde, har en or-
ganisatorisk værdi for flere sagsbehandlere, eksempelvis principper stillet over 
for ekspeditionssager efter faste regler. Derfor har det betydning at kunne sag-
sadministrere disse særskilt i myndighedens sagsportefølje.  
 
Knyttet til handlingsfacetter er bevarings- og kassationsfrister. KL anbefaler 
fortsat anvendelse af disse fordi 
• de giver mulighed for at frasortere afsluttede rutinesager, fra forvaltningsarki-

vet og fordi 
• muligheden for at ændre den nuværende bevaringspraksis sikres, hvis Statens 

Arkiver på et senere tidspunkt ændrer de nugældende regler om (næsten) to-
talbevaring.  

 
Fig. 14. XML Schema KLE-Handlingsfacetter 
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Fig. 14 viser XML Schemaet vedr. KLE-Handlingsfacetter foldet helt ud. Den-
ne indeholder tre komponenter i form af HandlingsfacetKategori, Handlings-
facet og EgneHandlingsfacetter. Kravene beskrives nedenfor i forhold til disse 
tre komponenter. 

Komponent 12: HandlingsfacetKategori i KLE-
Handlingsfacetter XML Schemaet 
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Fig. 15. Komponent 12: HandlingsfacetKategori i KLE-
Handlingsfacetter XML Schemaet 

 
 

Princip:  
HandlingsfacetKategori udgør samlebetegnelsen for hver af de 7 kategorier, 
der rummer henholdsvis forvaltningshandlinger vedr. A Organisering mv., P 
Planlægning, regler, vedtægter og principielle afgørelser, S Overordnet økono-
mi, Ø Rutinepræget økonomi, G Konkrete rutineprægede sager, K Kontrol og 
klager og I Informativt materiale.  
 
Regel: 
HandlingsfacetKategori vedligeholdes af KLE redaktionen. Brugere må ikke 
oprette nye kategorier. 
 
Krav: 
Til Komponent 12: HandlingsfacetKategori i KLE-Handlingsfacetter XML 
Schemaet. 

 E
le

m
e
n

tn
r 

Elementer i komponent 12 
HandlingsfacetKategori 

Krav 

O
p

re
tte

lse
 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

  Indeholder elementerne 
HandlingsfacetKategoriKode 
HandlingsfacetKategoriTekst 
HandlingsfacetKategoriVejledning 
KLEAdm 

Sager må ikke kunne journaliseres på 
dette niveau, ved sagsoprettelse. 

x   

 do Sager der er oprettet skal kunne søges 
på kategoriniveau 

  x 

12a HandlingsfacetKategoriKode Skal fremgå ifm sagsoprettelse og visning af 
sag. x 

x  

12b HandlingsfacetKategoriTekst Skal fremgå ifm sagsoprettelse og visning af x   
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sag. 
12c HandlingsfacetKategoriVejledning Skal kunne hentes frem som vejledning ifm 

med sagsoprettelse, og visning af sag. 
x x  

12d KLEAdm Historik i form af data om hvornår en facet 
er oprettet og evt. rettet samt udgået/flyttet 
skal kunne hentes frem ved sagsoprettelse 
og visning af sag. 

x x  

            
 

Komponent 13: Handlingsfacet i KLE-
Handlingsfacetter XML Schemaet 

Fig. 16. Komponent 13: Handlingsfacet i KLE-Handlingsfacetter XML 
Schemaet 

 
 

Princip:  
Komponenten Handlingsfacet består af en HandlingsfacetKode (et bogstav og 
2 cifre), en HandlingsfacetTekst, en HandlingsfacetVejledning og en Bevarrin-
gOgKassationsKode. Historikken styres via KLEAdm. 
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Regel: 
Handlingsfacetter vedligeholdes af KLE redaktionen, fra #00 til #74. Hand-
lingsfacet skal eksistere i forbindelse med journalisering (dvs. både emne og 
handlingsfacet skal være påført).  
 
Krav: 
Til Komponent 13: Handlingsfacet i KLE-Handlingsfacetter XML Schemaet E

le
m

e
n

tn
r 

Elementer i komponent 13 
Handlingsfacet 

Krav 

O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

  Indeholder elementerne 
HandlingsfacetKode 
HandlingsfacetTekst 
HandlingsfacetVejledning 
BevaringsOgKassationsKode
KLEAdm 

Facetten skal påføres ved sagsoprettelse  x   

13a HandlingsfacetKode Skal fremgå ifm sagsoprettelse, visning af sag, og 
søgning af sag. 

x x x 

13b HandlingsfacetTekst Skal fremgå ifm sagsoprettelse, visning af sag, og 
søgning af sag. 

x x x 

13c HandlingsfacetVejledning Skal kunne hentes frem som vejledning ifm med 
sagsoprettelse. 

x x x 

13d BevaringsOgKassationsKode Skal kunne ændres ifm sagsoprettelse, visning af 
sag, og søgning af sag. Denne skal kun kunne 
ændres "opad", dvs. fra K5 til K10 eller B, eller fra 
K til K5, K10 eller B. 

x x x 

13e do Skal fremgå ifm sagsoprettelse, visning af sag, og 
søgning af sag. 

x x x 

13f KLEAdm Historik i form af data om hvornår en facet er op-
rettet og evt. rettet samt udgået/flytet skal kunne 
hentes frem ved sagsoprettelse og visning af sag. 

x  x   

            
 

Komponent 14: EgneHandlingsfacetter i KLE-
Handlingsfacetter XML Schemaet 

Fig. 16. Komponent 14: EgneHandlingsfacetter i KLE-Handlingsfacetter 
XML Schemaet 
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Princip:  
Komponenten EgneHandlingsfacetter består af en HandlingsfacetKode (et 
bogstav og 2 cifre), en HandlingsfacetTekst, en HandlingsfacetVejledning og 
en BevarringOgKassationsKode og indeholder således de samme elementer 
som de KLE-kontrollerede. Forskellen er historikken, der styres via EgenAdm 
(dvs. kommunens egen administration af historik på handlingsfacetter). 
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Regel:  
Handlingsfacetter vedligeholdes af en lokal redaktion i kommunen selv, fra 
#75 til #99 og bør følge principperne for opbygningen af handlingsfacetter i 
øvrigt, for at sikre konsistens i systematikken. Handlingsfacet skal eksistere i 
forbindelse med journalisering (dvs. både emne og handlingsfacet skal være 
påført).  
 
Krav: 
Til Komponent 14: EgneHandlingsfacetter i KLE-Handlingsfacetter XML 
Schemaet. E

le
m

e
n

tn
r 

Elementer i komponent 14 
EgneHandlingsfacetter 

Krav 

O
p

re
tt. 

V
isn

in
g

 

S
ø

g
n

in
g

 

  Indeholder elementerne 
HandlingsfacetKode 
HandlingsfacetTekst 
HandlingsfacetVejledning 
BevaringsOgKassationsKode
EgenAdm 

En lokal redaktion skal kunne oprette EgneHandlings-
facetter fra #75 til #99. 

    

  Derudover følger kravene beskrevet i elementerne 
13a – 13e 

   

 

6. Globale krav til KLE (udover element / 
komponentkrav)  

 
  Globale krav til KLE (udover element / komponentkrav) 

1 I forbindelse med sagsoprettelse skal KLE emne, KLE handlingsfacet, KLE stikord fremgå på 
en overskuelig måde for brugeren, sådan at de samme oplysninger ikke behøver indtastes 
manuelt (fx i overskriftfelt, resumefelt).  
 
Formålet er at give brugeren et nemt overblik over det registrerede KLE emne og KLE hand-
ling på sagen, alene ud fra KLE registreringen ved sagsoprettelse. Det samme skal gøre sig 
gældende ved visning af sag, og søgning af sag.  

2 Det skal være muligt for brugeren at lave sagsrelationer mellem enkeltsager i esdh-sytemet. 
 
Dette skyldes, at KL emnesystematikken bygger på enkeltsagsprincippet. Dvs. sager, hvor 
dokumenter og øvrige oplysninger tilsammen afspejler en bestemt administrativ proces. "De 
oplysninger, der ligger til grund for en afgørelse eller beslutning.” (ombudsmandes definiti-
on). (jvf Arkivkompendium version 1.01).  
 
Sagsrelationerne repræsenterer den sammenhæng af enkeltsager som brugeren har brug 
for. Nogle gange er denne sammenhæng lig med en enkeltsag, andre gange kan det være en 
gruppe af enkeltsager. 

3 Det skal være muligt at ajourføre KL Emnesystematikken én gang årligt. (1. feb). Optionelt 
skal systemet kunne tilgodese en hyppigere opdateringsfrekvens for brugere. 
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4 Alle Emner (med 6 cifre ##.##.##) i KLE-emneplanen skal kunne kombineres med alle 
Handlingsfacetter KLE-handlingsfacetter 

5 Det skal være muligt at foretage journalisering ved direkte opslag i KLE-emneplanen og KLE-
handlingsfacetter. 

6 Rækkefølgen af grupper og emner og den tilhørende nummerering følger som princip opbyg-
ningen i retskilderne, og skal derfor følges i visningen i esdh-systemet.  

7 Det skal være muligt for brugeren, der har oprettet en sag, at ændre emne og handlingsfa-
cet. Såvel den ene som begge. Ved sagsoprettelse og visning af sag.  

8 Brugeren skal kunne søge trunkeret i KLE emneplanens tekster og numre (dvs. dele af tekst 
eller numre). Ved søgning af sag. 

    
 

7. Sletning af sager med personhenfør-
bare oplysninger 

Fra februar 2006 er sletningsfrister fra kommunernes fællesanmeldelser til Da-
tatilsynet indarbejdet i KL Emnesystematik, som et redskab til at håndtere 
sletning i konkrete elektroniske sager. 
 
Formålet i dette kapitel er at beskrive, hvilke elementer der med fordel kan an-
vendes for at en kommune kan håndtere persondatalovens krav til sletning af 
personhenførbare oplysninger (jvf Persondatalovens § 5 stk 5). Der er således 
ikke tale om specificering af krav, som i det foregående.  
 
I ”Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn – en vejledning til kommunale myn-
digheder (2005), fra Statens Arkiver hedder det:  
 
 ”I ESDH-systemer, hvor visse af sagerne skal slettes iht. lov om behandling af 
personoplysninger, mens andre kan blive i systemet så længe, som kommunen 
har behov for det, kan man overveje at indføre en markering af ”til sletning”, 
evt. kombineret med markering af ”arkiveret”. 
 
Reglen eksisterer samtidig med, at alle dokumenter og sager i et esdh-system, 
med nogle få undtagelser, skal bevares for eftertiden. (Jf. Bekendtgørelse om 
bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne § 4. Undtagelser 
fremgår af § 6).  
 
Det betyder i praksis, at før en kommune sletter sager med personhenførbare 
oplysninger, skal der laves et afleveringsudtræk, der afleveres til et § 7 arkiv 
(efter arkivloven) eller Statens Arkiver.  
 
Sletningsfrister er typisk 5 eller 10 år efter en sags afslutning eller seneste akti-
vitet på sagen, men der er også en række mere specifikke sletningsfrister, der 
kan gøre det vanskeligt at overskue præcist, hvornår en sag skal afleveres til 
anden arkivmyndighed og derefter slettes som følge af sletningsbestemmelsen.  
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Kombinationen af emnenummer og sletningsfrist som er koblet sammen i 
KLE kan benyttes til sikring af afleverings- og sletningsprocedurer i sagssty-
ringssystemer (esdh). Udnyttelse af sletningsfrister i KLE og genbrug af denne 
funktion forudsætter, at funktionaliteten indarbejdes i kommunens esdh sy-
stem.  
 
Bemærk ligeledes, at sletningsfrister kun gælder sager, hvor der indgår behand-
ling af persondata omfattet af fællesanmeldelserne. Det er til enhver tid kom-
munalbestyrelsens overordnede ansvar at vurdere, hvornår en kommune ikke 
længere har administrativt eller retligt brug for oplysninger. Det er samtidig 
kommunalbestyrelsens overordnede ansvar at anmelde behandling af person-
henførbare data og i den forbindelse afklare sletningsbestemmelserne. 
De indbyggede sletningsfrister fra fællesanmeldelserne er således alene vejle-
dende til brug i kommunens tilrettelæggelse af sletninger.  
 
Den udarbejdede oversigt dækker kun de kommunale fællesanmeldelser. Den 
indgår i cd’en KL sender til systemleverandøren samt ligger tilgængelig på 
www.kl.dk/journalisering. Kommunen kan selv tilføje egne anmeldte slet-
ningsfrister fra egne systemer til oversigten, fx på ungdomsskoleområdet. Des-
uden kan kommunen have egne sletningsfrister på sager, som er nævnt i fæl-
lesanmeldelserne.  
 

Håndtering af sletningsfrister i esdh 

Sletningsfrister kan håndteres ved at kombinere dem med tilstande en sag kan 
befinde sig i, og som vi benævner sagstilstande. Som minimum anbefales at 
skelne mellem tre sagstilstande, der kan identificeres i en sagsproces (jvf. ”den 
administrative sagsproces” fra Arkivkompendium version 1.01). (En sagspro-
ces kan dog indeholde flere sagstilstande, der kan tjene andre praktiske formål 
at inddrage, det gælder fx sag afgjort).  
 
De tre tilstande vi anvender er: 
 
• SagOpstået  
• SagAfsluttet  
• SagAfleveret  
 
Ved SagOpstået oprettes sagen. Her påføres journalnummer og sletningsfrist 
hentes fra koblingen til emnenummer i KL emneplanen, eller fra kommunens 
egne anmeldelser, som tilsvarende med fordel kan kobles til emnet. Se eksem-
pel nedenfor. 

                         41 

 

http://www.kl.dk/journalisering


KL specifikation af krav / Understøttelse af KL Emnesystematik (KLE) i esdh systemer 

 
KL vil i løbet af 2006 udbygge relationen mellem emne og sletningsfrister fra 
fællesanmeldelserne, således at sletningsfrister minimum er knyttet til gruppen. 
Koblingen er tænkt således at en alle emner (6 cifre) arver sletningsfristen fra 
den tilhørende gruppe (4 cifre). 
 
Da det kun er sager omfattet af persondataloven, fx en borgersag om hjælpe-
midler, skal informationen om, at en sag er omfattet af sletningsbestemmelser-
ne enten påføres manuelt eller hentes fra et register. Dette sammenhæng skal 
designes i esdh systemet. Er sletningsfristen fx 5 år, skal det kunne markeres 
hvornår sagen er afsluttet og ikke længere er juridisk administrativ relevant, 
skal SagAfsluttet, påføres sagen. Tilstanden SagAfsluttet markeres fx af sags-
behandler.  
 
5 år efter skal sagen iht anmeldelsen slettes, men ind da, skal der laves en arki-
veringsversion af sagen. Arkiveringsversionen skal afleveres til et § 7 arkiv eller 
Statens Arkiver, og denne skal godkendes af modtager, inden sagen må slettes i 
esdh-systemet. I eksemplet tager vi kun udgangspunkt i én sag, men en arkive-
ringsversion vil ikke kun rumme én sag, da man typisk afleverer en mængde 
sager. I forbindelse med denne sagsgang markeres sagen med tilstanden Sa-
gAfleveret. 
 
Det er kun de sager, der indeholder personhenførbare følsomme oplysninger, 
der er omfattet af persondatalovens sletningskrav. Øvrige sager, der ligger i et 
esdh-system skal bevares, men ikke slettes. Kommunen kan vælge selv at beva-
re disse sager. Den kan aflevere til offentligt arkiv eller Statens Arkiver og der-
efter slette dem. Den kan også aflevere til offentligt arkiv og stadig selv opbe-
vare sagerne.  
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Bevarings- og kassationsfristerne der er koblet til handlingsfacetterne er pri-
mært beregnet på papirsager, idet sager i esdh med få undtagelser skal bevares. 
KL og Statens arkiver anbefaler dog fortsat at bruge bevarings- og kassations-
fristerne på sager i esdh-systemer. Dels giver de mulighed for at foretage kas-
sation i esdh-sager hvis reglerne senere laves med tilbagevirkende kraft. Dels 
kan de bruges til at lave udsortering af sager, der er afsluttede rutineprægede 
sager fx G01 sager. Bevarings- og kassationsfristerne bliver således et redskab 
til at flytte sager, der ikke længere har juridisk eller administrativ relevans, ud 
af det administrative arkiv.  
 

8. KLE begrebsliste og forkortelses-
oversigt 

Begrebslisten anvendes til bl.a. feltnavne. Dvs. den tekst der beskriver hvilket 
dataindhold der er i et felt overfor brugeren. Formålet er opnå en fælles sprog-
brug, og at leverandører over kommunekunder kan beskrive egne feltnavne op 
i mod KLE feltnavne. Listen ajourføres ligesom specifikationen een gang år-
ligt. Ønskes flere begreber tilføjet listen mailes de til fln@kl.dk. 
  
Begreb forklaring evt. forkortel-

se/betegnelse 

Journalnummer Består af det 6 cifrede emnenummer og 
handlingsfacetkode fx 05.07.02 K02.  

Jnr. 

Emne Består af det 6 cifrede emnenummer og 
emnetekst fx 05.07.02 Vintervedligeholdel-
se. 

Emne 

Emnenummer Består af det 6 cifrede nummer i KLE fx 
05.07.02 

Emnenr. 

Hovedgruppe-
nummer 

Består af det 2 cifrede nummer i KLE fx 
05. 

Hoved-
gruppenr. 

Gruppenummer Består af det 4 cifrede nummer i KLE fx 
05.07. 

Gruppenr. 

Emnetekst Består af det teksten til det 6 cifrede emne-
nummer fx Vintervedligeholdelse. 

 

Handlingsfacet Består af handlingsfacetkode og handlings-
facettekst fx K02 Klager til kommunen/ 
institutionen vedr. eget kompetenceområde.  
 
(De hed tidligere funktionsfacetter, men er 
af hensyn til forklaringskraften ændret til 
handlingsfacetter, afledt af forvaltnings-
handling).  

Facet el. 
handling 

Retskildestikord Består af titlen på retskilden (når retsinfor-
mation angiver populærtitel anvendes den) 

Lovstikord 
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evt. § og tilhørende emnenr. eller gruppenr. 
fx Miljøbeskyttelsesloven §§50 07.04.00.  

KLValiderede-
Stikord  

Består af stikordstekst og nr. (emnenr., 
gruppenr. eller hovedgruppenr.) 

Stikord 

KL-journalplan Er en kommunal opgavetaksonomi, der 
udgives en gang årligt af forlaget Kommu-
neinformation a/s. KL-journalplan findes 
også i en elektronisk udgave til brug i esdh-
sytemer. Ajourføres 2 gange årligt. KL-
journalplanen er et udtræk fra KL Emnesy-
stematik. 

KL-j. 

KL Emnesyste-
matik 

Er en kommunal opgavetaksonomi der 
anvendes som grundlag for udtræk til KL-
journalplan, elektroniske udgaver af KL-
journalplan og HTML versioner af opgave-
taksonomi. Til forskel fra KL-journalplanen 
indeholder KLE også retskildeadgang, kob-
ling til blanketter, kobling til sletningsfrister 
fra fællesanmeldelserne til datatilsynet. 
KLE strukturen og dataelementer er fra 1. 
februar 2006 fastlagt i en datamodel og der 
er udarbejdet en specifikation af krav til 
hvordan KLE integreres i esdh-systemer. 
Specifikationen revideres efter behov en 
gang årligt.  
 
Det er alle data fra KLE, der sendes på cd-
rom til systemleverandørerne, når kunde-
kommunen har tegnet elektronisk abonne-
ment. 

KLE 

KLE-
Emneplan/ KL 
Emneplan 

Indeholder selve opgavetaksonomien i KL 
Emnesystematik, samt servicesider 

Emneplan el. 
opgave 

Bevarings- og 
kassationskode 

Er koden for hhv bevaring og kassation af 
papirsager. Anvendes i esdh-systemer til 
udsortering af afsluttede sager til historisk 
arkiv, og anbefales forsat anvendt af Sta-
tens Arkiver, hvis regler for bevaring af 
elektroniske arkivalier senere revideres. 

Bevaring og 
kassation el. 
B/K 
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