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Sags- og Dokumentstrategi 
 
Indledning 

Sags- og dokumentstrategien gælder i og på tværs af alle forvaltningsområder i Køge 

Kommunes administration og dækker sags- og dokumenthåndtering i både fagsystemer 

og i den generelle ESDH-løsning. 

 

Køge Kommunes administration skal forstås bredt og omfatter såvel centrale som decen-

trale enheder. 

 

Selvejende institutioner, associerede virksomheder og lignende, som udfører sagsbe-

handling for Køge kommune, følger nærværende strategi med mindre de bliver fritaget. 

 

Enhver systemanskaffelse skal overholde strategien. 

 

 

Vi understøtter effektive processer gennem digitalisering 

• Ved at minimere dobbeltarbejde og manuelle processer mest muligt. 

 

• Sagsoprettelse kun én gang hvis det er muligt. 

 

• Vi printer mindst muligt og vi arkiverer ikke i papirarkiver længere. 

 

• Aflevering til arkivmyndighed tænkes ind både i forbindelse med systemanskaffel-

se og i den løbende sagsdannelsesproces med henblik på en ressourcemæssig ef-

fektiv proces. 

  

• Køge Kommunes fælles ESDH system anvendes til registrering og dokumentation 

af sagsbehandling i Køge Kommunes administration med mindre sagsbehandlingen 

kan udføres mindst lige så effektivt og sikkert i et fagsystem. 

 

• ESDH systemets dagsordenmodul anvendes til dagsordenproduktion mv. for Byrå-

det, Økonomiudvalget, de stående udvalg samt øvrige udvalg, råd og nævn nedsat 

af byrådet. Andre udvalg, nævn og grupper anvender ligeledes dagsordenmodulet, 

når det findes hensigtsmæssigt. 

 

Vi understøtter fællesskab og tværgående samarbejde i Køge Kommune 

• Ved genbrug af viden og data ud fra et generelt princip om størst mulig åben-

hed/dataadgang inden for gældende regler. 

 

• Vi skal nemt og hurtigt kunne finde alle nødvendige informationer, når vi har brug 

for det. 

 

• For at kunne sammenstille data foretages registrering ud fra entydige nøgler fx 

cpr.nr., CVR-nr., ejendomsnummer og/eller KLE nummer.  

 

• Generelle/administrative sager registreres altid efter KL’s Emnesystematik. 
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• For at sikre aktualitet og overholdelse af mulige svarfrister mm. registre-

res/journaliseres hurtigst muligt. 

 

• Til understøttelse af helhedsorienteret sagsbehandling på person-, virksomheds- 

og ejendomsområder, udstilles personrelaterede data i KMD Sag Personoverblik og 

senere alle datatyper i den kommende SAPA-løsning (Sags- og Partsoverblik). 

 

Vi overholder lovgivningens regler vedrørende sags- og databehandling 

• Persondataloven stiller krav om en effektiv og sikker adgangsstyring til data og 

om overholdelse af slettebestemmelser. 

 

• Adgang til søgning efter eller sagsbehandling af personfølsomme data sker efter 

særskilt autorisation og i øvrigt efter Køge Kommunes sikkerhedsregler. 

 

• Arkivloven indeholder bestemmelser om bevaring og kassation af sager og doku-

menter. Sagsregistrering og opbevaring skal ske efter en fastlagt systematik. 

 

• Offentlighedslovens regler om journaliseringspligt, kommunen er forpligtet til på 

ethvert tidspunkt at have overblik og dokumentation for indhold i kommunens sa-

ger, dette også for at kunne overholde tidsfrister i forbindelse med anmodninger 

om aktindsigt. 

 

• Offentlighedslovens regler om notatpligt i sager, hvor der træffes afgørelse. 

 

• Dokumentation af sagsbehandlingen indebærer som minimum registrering af alle 

sagsrelevante ind- og udgående dokumenter, uanset forsendelsesform samt møde-

ark og -referater, notater og lignende interne dokumenter. 

 

• Ved afsendelse af udgående post journaliseres i ikke redigerbar tilstand, så doku-

mentets bevisværdi sikres. 

 

• Bevisværdien i forbindelse med skanning af modtaget papirpost sikres ved at 

skanning sker efter beskrevet og godkendt procedure. 

 

• Regler om reaktionstider på forskellige typer af henvendelser til kommunen skal 

iagttages. 

 

Vi følger de Fællesoffentlige digitaliseringstiltag, den fælleskommunale digitali-

seringsstrategi, Rammearkitektur herunder Sags- og Dokumentstandarder 

• Vi støtter selvbetjeningsløsninger herunder borgers og virksomheds adgang til bå-

de egen sag og generelt åbne sager, fx byggesager, efterhånden som muligheder 

bliver tilgængelige. 

 

• Digitalisering af sags- og dokumenthåndtering er en forudsætning for selvbetje-

ningsadgang, dette gælder også for relevante dele af papirarkivet. 

 

Køge Kommune har kun ét generelt ESDH system 

• Sagsregistrering sker struktureret efter KL Emneplan, når der sker henvendelse til 

kommunen eller kommunen på eget initiativ starter en sag samt i øvrigt i henhold 
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til gældende ESDH instruks. 

 

• Der er generel adgang til administrative sager for alle sagsbehandlere med mindre 

der efter sagens natur er behov for at afskærme adgangen til en mindre gruppe. 

Den enkelte sagsbehandler søger kun efter information, som er relevant i forhold 

til aktuel arbejdsopgave. 

 

• Undtagelse fra helt eller delvist at anvende ESDH til generelle/administrative sager 

skal godkendes af direktionen. 

 

Vi udnytter vores eksisterende systemer mest og bedst muligt 

• Vi køber ikke nye fagsystemer, hvor der foregår sags- og dokumenthåndtering, 

hvis andet eksisterende system eller vores generelle ESDH system, kan løse opga-

ven på tilstrækkelig effektiv måde, eventuelt efter mindre tilretninger. 

 

• Vi vælger fagsystem eller ESDH system til opgaveløsning ud fra hvilken løsning 

som samlet set vurderes som mest effektiv og/eller økonomisk fordelagtig. 

 

• Ud fra konkret vurdering for hvert enkelt system besluttes om det generelle ESDH 

system skal fungere som dokumentcontainer og dermed også varetage arkivafle-

veringsopgaven samt gennem ESDH systemets snitflade levere data til sags- og 

dokumentindeks med henblik på efterfølgende udstilling i overbliksløsning (SAPA). 

 

• Journalføring i personsager sker i fagsystem hvis det er indrettet til det, ellers an-

vendes den generelle ESDH løsning. Journalskrivning direkte i KMD Sag ophører 

senest ved ibrugtagning af SAPA.  

 

• Der føres en liste over alle sags- og dokumentbærende it-løsninger. 

 

 

Hvad gør vi ikke 

• Der gemmes ikke originale sagsbehandlingsdata lokalt på pc eller på personlige 

drev (H-drevet). 

 

• Vi bruger ikke mail-systemet som arkiv. 

 

• Vi gemmer ikke personhenførbare data ubeskyttet, og ikke i mere end 30 dage 

udenfor systemer med godkendt adgangskontrol og logningsfunktion. 

 

• Vi skaber ikke nye papirarkiver. 

 

• Vi gemmer så vidt muligt ikke de samme data / dokumenter flere steder. 

 

• Vi har ikke flere systemer til løsning af samme opgave. 

 


