
 

  

 

 

Nyhedsbrev til kommunerne vedrørende arkivering af KMD Sag 
 
23. september 2014 
 
Dette nyhedsbrev er tiltænkt It- og Digitaliseringschefer, arkiv-ansvarlige, SAPA-kontaktpersoner og KMD 
Sag-systemejere i kommunerne. 
 
Dette nyhedsbrev vedrører KOMBITs arbejde med KMD om tilbud fra KMD om arkivering af 
bevaringsværdige data fra KMD Sag. Nyhedsbrevet introducerer en kort vejledning til kommunerne, som det 
anbefales alle kommuner at sætte sig ind i hurtigst muligt. 
 
I efteråret 2013 modtog KOMBIT henvendelser fra en række kommuner angående et tilbud fra KMD om 
lovpligtig arkivering af sager i KMD Sag. KOMBIT anbefalede via KITA kommunerne at sætte eventuelle 
kontraktindgåelser med KMD i bero, indtil kommunerne i fællesskab havde forholdt sig til KMDs tilbud. I maj 
måned 2014 blev en task force etableret i KOMBIT, og med støtte fra en primært kommunal referencegruppe 
gik KOMBIT og KMD i dialog om en række aspekter af de fremsendte tilbud og tilhørende kontrakter, 
herunder forhandling om pris. 
 
I denne sammenhæng har KOMBIT og KMD indgået følgende aftale: 
 
KMD giver kommuner, som indgår en aftale om arkivering af KMD Sag, Journal og evt. EDH inden d. 31-12-
2014, en rabat på 10 % på både faste og variable priser. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter. 
 
Ud over denne aftale er der i fællesskab udarbejdet et notat med en række overordnede anbefalinger til 
kommunerne. 
 

Notatet forholder sig overordnet til arkivering og sætter det i relation til det fælleskommunale monopolbrud 

på KMD Sag. Nedenfor er angivet de væsentligste pointer fra notatet. 

- Kommunerne kan nu og bør snarest muligt begynde opgaven med arkivering af sager fra KMD Sag. 

- Tilbud og kontrakt fra KMD vedrørende arkivering af sager fra KMD Sag er blevet revideret, og de 

ydelser, der kun kan leveres af KMD, er nu omfattet af Transitionsaftalen. 

- Kommuner, der ønsker at benytte en anden leverandør end KMD til arkivering, kan indlede dialog 

med KMD om køb af dataudtræk til brug ved arkivering, og hermed købe videre ydelser relateret til 

arkivering på baggrund af dataudtrækket hos en anden leverandør. 

- For disse videre ydelser skal kommunerne være opmærksomme på tærskelværdierne for 

annoncerings- og udbudspligt. 

For at få overblik over opgavens omfang og økonomi, kan kommuner, især de med KMD Sag EDH, med 
fordel købe en arkiveringsrapport, der er en analyse af den relevante datamængde, af KMD. Denne koster 
ifølge KMD 12.000 kr. 
 
Spørgsmål til ovenstående eller til den udarbejdede vejledning kan rettes til følgende: 
 
 
KL 
Flemming Nielsen 
24 78 39 04 
fln@kl.dk 

KOMBIT 
Kenneth Møller Johansen  
24 96 26 38   
kmj@kombit.dk 

KMD 
Kasper Gubi Petersen 
41 78 30 21 
kgu@kmd.dk 
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