TEMA: DIGITAL FORVALTNING

Det er nu, E-arkiverne
skal reddes
De tekniske forvaltninger i kommunerne skal
forberede sig på, at de
meget snart skal vælge,
hvordan de ønsker at bevare data fra e-arkiverne
/ Af Irene Brandt

”Da amterne lukkede, var der
mange, der var sikre på, at behovet for e-arkiverne med amternes
gamle arkivmaterialer ikke længere ville være der, når regionernes forpligtelse til at hoste arkiverne ville udløbe med udgangen af
2011,” siger direktør i Teknik & Miljø i Herning Kommune, Eva Kanstrup, der er formand for KTC-faggruppen Digital forvaltning. Hun
fortsætter:
”Men vi vidste godt i de tekniske
forvaltninger, at vi ville have behov
for disse data også efter 2011.”
Direktør for Teknik og Miljø i
Holstebro Kommune Søren Gais
Kjeldsen er enig:
”Vi kan se på tallene for udtrækkene fra e-arkivet, at efterspørgslen er dalende; men ser man nærmere på tallene viser det sig, at
mens de andre forvaltningsgre-
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ne stort set ikke længere benytter
data fra e-arkivet, så er trækket fra
de tekniske forvaltninger uændret
gennem årene. De tekniske forvaltninger står derfor også alene
med ønsket om at bevare arkiverne. At de skal bevares, er der ingen
tvivl om, for vi har brug for at kende historikken, der knytter sig til
den geografiske beliggenhed, når
vi skal træffe en lang række afgørelser i de tekniske forvaltninger,”
siger Søren Gais Kjeldsen.
På teknik- og miljøområdet har
der i løbet af foråret 2010 været en del usikkerhed i forhold til,
hvordan kommunerne skal forholde sig til lukningen af E-arkivet
med udgangen af 2011. Derfor
påtog KTC-faggruppen for digital forvaltning og KL sig at komme
med en vurdering og evt. anbefaling af, hvordan kommunerne kan
forholde sig ved lukningen af arkivet, og om E-arkivet bør videreføres i en anden konstruktion.
”Gruppen finder umiddelbart,
at det kan være mest hensigtsmæssigt at e-arkivet hjemtages,
men vi jan ikke negligere, at det
i hvert fald i nogle kommuner vil
være billigere, at e-arkivet videreføres i en fælleskommunal eller
fællesoffentlig løsning, såfremt der

er tilslutning til dette i kommunerne,” siger Eva Kanstrup.

Kjeldsen, der også er KTCs repræsentant i bestyrelsen for DMP.

DMP tager opgaven
Faggruppen finder, at DMP (Danmarks Miljøportal) er det bedste
bud på organisatorisk forankring af
fortsat fælles drift af et E-arkiv. På
foranledning af faggruppen og KL
har DMP derfor besluttet at gennemføre en rundspørge til samtlige kommuner om, hvor mange
kommuner, der ønsker at binde sig
til at deltage i en videreførelse af earkivet i DMP.
Det er ikke nødvendigt at alle
kommuner deltager, men DMP
har behov for tilbagemelding fra
et tilpas stort antal kommuner, for
at det er økonomisk fornuftigt at
gennemføre det. Der vil ske endelig afklaring af, om det fælles earkiv etableres inden udgangen af
2010.
”Vi har på det seneste bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal
vedtaget, at vi vil påtage os denne opgave og lave en beregning til
kommunerne, der viser, hvad det
kan komme til at koste at lave en
løsning. De penge, kommunerne
kommer til at betale til DMP, skal
sikre et rentabelt grundlag at drive E-arkivet på,” siger Søren Gais

Kommunespecifikke udtræk
Samtlige kommuner har tidligere
modtaget en henvendelse fra firmaet Dithmer, der tilbyder at etablere kommunespecifikke udtræk
fra E-arkivet. Fristen for at svare
på denne henvendelse er sat til
den 30. september 2010. KL har
talt med firmaet, der er indforstået
med, at der er behov for at denne
frist udskydes for kommuner, der
er interesseret i at deltage i en evt.
drift af et fælles e-arkiv.
Kommuner har således fortsat
tre valgmuligheder for fremover at
tilgå søgning af sager fra amterne.
De tre muligheder er,
1. Anmode statens arkiver om at
søge efter relevante sager og
bestille disse herfra
2. 
hjemtage kopi af e-arkivet til
søgning i papirsager, som så
derefter skal bestilles hos statens arkiver, eller
3. Deltage i fælles offentlig videreførelse af e-arkivet, så der ad
denne vej bliver mulighed for at
søge i de gamle papirsager, som
så derefter skal bestilles hos statens arkiver
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Der er forskellige omkostninger
ved de tre løsninger, og det er ikke
muligt at opstille generelle beskrivelser af disse omkostninger.

Økonomiske konsekvenser
af de forskellige muligheder:
Statens Arkiver
Samtlige bevaringsværdige sager
fra de nedlagte amter er pr. 1. januar 2012 overført til statens arkiver. Statens arkiver har i januar
2010 meddelt, at ’Amternes efterfølgermyndigheder kan hjemlåne
arkivalier, skabt af amterne til administrativ sagsbehandling.
Statens Arkiver forventer i den forbindelse at kunne tilbyde følgende
services:
• Bestilling af papirsager til afhentning på læsesal.
• Bestilling af papirsager til fremsendelse pr. post.
• Bestilling af papirsager til scan-

ning og levering gennem sikker
e-post.
• Bestilling af sager afleveret i digital form til levering gennem sikker e-post.
• Identifikation af sager m.v. såfremt journalnummeret ikke er
kendt samt andre former for opslag i arkivalier.
Servicen træder i kraft, når Statens Arkiver har modtaget de første afleveringer fra mellemarkiverne, som forventes at finde sted i 2.
kvartal af 2011.
I forbindelse med etableringen
af servicen vil Statens Arkiver fastsætte priser for ydelserne samt beskrive, hvor hurtigt de forskellige
ydelser kan leveres.
Kommunerne betaler hver
gang de rekvirerer en sag, og prisen afhænger af, hvor svært, det er
et finde sagen, og hvor mange dokumenter, der indgår i sagen.
Statens arkiver har meddelt,

at det må forventes, at ekspeditionstiden af identificerede sager vil
være 1-4 dage.

Hjemtage kopi af e-arkivet
Samtlige kommuner har modtaget henvendelse fra Firmaet Dithmer om muligheden for at bestille et udtræk af e-arkivet, der vil
skulle dække kommunen behov
for søgninger i e-arkivet. Firmaet
har også angivet en pris på dette udtræk.
Kommunen skal dertil forvente
omkostninger til serverkapacitet og
opsætning samt drift i egen kommune sammen med øvrige egne
løsninger. De fleste kommuner
skal derfor beregne en engangsomkostning, der er større end den,
firmaet har angivet, og omkostninger til løbende drift. Firmaet Dithmer har oplyst, at der er behov for
en SQL-server, og at der ikke vil
være stor belastning af systemet.
”Her i herning forventer vi at

have store engangsudgifter på
omkring 250.000 kr. og udgifter
til drift på op til 80.000 kr. pr. år;
men som nævnt vil det være forskelligt fra kommune til af kommune afhængigt af, hvor meget man
har i forvejen. For os gælder det,
at vi er nødt til at holde udgifterne
op mod hinanden og lave en hård
økonomisk beregning, for vi er
nødt til at lægge opgaven dér, hvor
det giver kommunen den bedste
forretning,” siger Eva Kanstrup.

Fælles videreførelse
af e-arkiv
Alternativt kan den enkelte kommune som nævnt oven for vælge
at tilmelde sig en fælles videreførelse af e-arkivet, som Danmarks
Miljøportal vil stå for. Udgiften vil
afhænge af, hvor mange kommuner, der melder sig til denne løsning. Den fælles videreførelse vil
være tidsbegrænset til en kortere
årrække.

Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
Håndtering af overskudsjord
Rensning af forurenet jord
Genanvendelse af slagger
Kartering af jord
Modtage-/behandlingsanlæg i hele landet
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