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Systemer med planlagt udfasning 

En række systemer vil som konsekvens af f.eks. den fælleskommunale 

digitaliseringsstrategi blive udfaset. Udfasningen af systemet er styret af 

en plan om indførsel af et nyt system, som afløser det gamle. 

 

Køge kommune skal ikke indkøbe og investere i forbedringer og udvidelser 

af systemer som forventes nedlagt indenfor en kortere årrække, medmin-

dre der er helt særlige begrundelser og årsager hertil. Køge kommune skal 

heller ikke ibrugtage et system som planlægges udfaset på nye områder i 

kommunen, medmindre der er helt særlige omstændigheder som taler for 

dette. IT afdelingen vedligeholder nedenstående liste over disse systemer 

og vil løbende rådgive fagforvaltningerne omkring dette i forbindelse med 

nyindkøb og udvidelser. 

 

Kriterier 

 

Kriterierne for IT systemerne på denne liste er: 

1) Det er tale om et IT/fagsystem som Køge kommune anvender 

2) Der foreligger en plan eller beslutning om udfasningen som fast-

lægger en tidshorisont for indførslen af det nye system 

3) Udfasning af gammelt system og indførsel af nyt er besluttet fra 

centralt hold – eksempelvis den fællesoffentlige digitaliseringsstra-

tegi eller 

4) Udfasning af gammelt system og indførsel af nyt er besluttet i Di-

rektionen eller 

5) Køge kommune har indgået en fælles tilslutningsaftale på området. 

 

Dokumentation for udvidelser og indkøb  

 

Hvis der er behov for nyanskaffelser eller udvidelser i et system på listen 

nedenfor, skal den systemansvarlige dokumentere behovet og business 

casen bag beslutningen. Investeringen bør tjene sig selv hjem indenfor 

restlevetiden på systemet.  
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System Afløser Tids-

horisont 

Beslutning 

KMD sag SAPA 2016 Monopolbrudsløsning under den fæl-

leskommunale digitaliseringsstrategi 

2012-2015 

KMD aktiv Ydelsessystem 2016 Monopolbrudsløsning under den fæl-

leskommunale digitaliseringsstrategi 

2012-2015 

KMD Dagpenge Sygedagpenge 2016 Monopolbrudsløsning under den fæl-

leskommunale digitaliseringsstrategi 

2012-2015 

ESR/ Ejendom Data forventes at 

indgå i andre sy-

stemer fx Byg og 

Miljø 

 Monopolbrudsløsning under den fæl-

leskommunale digitaliseringsstrategi 

2012-2015 

Workbase    

DPR Serviceplatformen 2017 Rammearkitektur, omkostingsreduk-

tion, end-of-support på DPR 

 

 


