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RetningslinjeR 
for journalisering
I juni 2014 blev de to ”Retningslinjer for journalisering i Københavns 

Kommune” og ”Retningslinjer for arkivering i Københavns kommune” 

revideret. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der er en kobling 

mellem journalisering og arkivering.

Journalisering skal sikre kommunens borgere en korrekt sagsbehandling, 

samt at kommunen i praksis udfører God Forvaltningsskik. Journalisering 

tjener også et effektivitetshensyn og et bevis- og dokumentationshensyn. 

Korrekt journalisering letter sagsbehandlingen og kan skabe et overblik 

over sagerne, så de arkivmæssige og bevaringsmæssige forpligtigelser 

efter arkivreglerne kan overholdes. Gode arkivalier for eftertiden skabes 

i nutiden. Når vi journaliserer gør vi det derfor også med henblik på at 

sikre eftertiden. 

Journal- og arkivgruppen i Københavns Kommune, juni 2014.
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1. indledning

Vejledningen ”Retningslinjer for journalisering i Københavns Kommune” er den over-
ordnede ramme for al journalisering i kommunen – uanset hvilken type af sager, der er 
tale om, og uanset hvilket journaliseringssystem, der benyttes. Forvaltningerne kan have 
supplerende vejledninger, f.eks. systemspecifikke vejledninger, så længe disse er i over-
ensstemmelse med de overordnede retningslinjer i denne vejledning.

”Retningslinjer for journalisering i Københavns Kommune” blev implementeret i 2010 
efter, at Økonomiudvalget på møde den 7. december 2010 godkendte de to fælles 
retningslinjer for hhv. journalisering og arkivering, som dermed skal lægges til grund for 
al journalisering og arkivering i Københavns Kommune. I juni 2014 blev retningslinjerne 
revideret, bl.a. med baggrund i den ny offentlighedslov som trådte i kraft 1. januar 2014.

Formålet med journalisering er primært, at dokumenter kan identificeres, at sikre effek-
tiv kontrol med sagsbehandlingen, og at sikre at sagerne er korrekt oplyst. Københavns 
Kommune er som myndighed forpligtet til at sikre, at grundlaget for vores sagsbehan-
dling er korrekt, for at vi kan træffe rigtige afgørelser i vores sager. Journalisering er 
en afgørende forudsætning for dette, og journalisering er også en forudsætning for at 
kunne behandle klagesager, samt anmodninger om aktindsigt og indsigt korrekt. 
Journalisering tjener også et effektivitetshensyn og et bevis- og dokumentationshensyn. 
Korrekt journalisering letter sagsbehandlingen og kan skabe et overblik over sagerne, så 
de arkivmæssige og bevaringsmæssige forpligtigelser efter arkivreglerne kan overholdes.

I offentlighedsloven er ligeledes beskrevet pligten til journalisering.
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2. hvad eR mit ansvaR?

I det følgende kan du se, hvilket ansvar du har som henholdsvis sagsbehandler/adminis-
trativ medarbejder, leder og direktionsmedlem.

2.1. hvad er mit ansvar som sagsbehandler/administrativ medarbejder?

• At sikre at egne sager er fuldstændige. 

Det betyder, at følgende skal journaliseres: 

• Indgående dokumenter (breve, e-mails, sms’er, facebook og lignende), der har 
betydning for sagen (dvs. normalt ikke ”mødet er rykket to timer”).

• Udgående dokumenter (f.eks. breve og e-mails, som du selv har udarbejdet), 
som har betydning for sagen.

• Udgående e-mails, der har betydning for sagen.

• Egne notater.

• Andres notater, der har betydning for sagen (f.eks. hvis I er flere, der arbejder på 
sagen). 

• At sagen er oprettet i relevant journalsystem med alle de tilhørende relevante oplys-
ninger.

• At sørge for at indgående post – såvel elektronisk som papirpost – journaliseres på 
sagen så vidt muligt senest dagen efter modtagelse.

• At sørge for at udgående post – såvel elektronisk som papirpost – journaliseres så 
vidt muligt på sagen samme dag det er afsendt. 

• At jeg – eller min chef – skal sørge for, at der er en stedfortræder til at håndtere min 
post  ved ferie, sygdom eller andet fravær.

• At omjournalisere forkert journaliserede dokumenter til den rigtige sag. 

• At sager lukkes efter færdigbehandling.
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Sager, der behandles og journaliseres efter emneplanen og enkeltsagsprincippet skal 
altid lukkes, når de er færdigbehandlede.

• At sager sendes forsvarligt ved elektronisk fremsendelse, og at fremsendelsesdoku-
mentet journaliseres på sagen. Du skal være opmærksom på en række ting, når du 
sender sager elektronisk: 

• Først og fremmest skal du tjekke, at de oplysninger, du sender modsvarer det 
behov, modtager har for oplysninger, og ikke mere. 

• Dernæst skal du tjekke, om der er personoplysninger i sagen (se afsnit om per-
sonoplysninger herunder).

• Husk at dokumentere på sagen, hvad der er fremsendt, til hvem og hvornår. 

Når du sender person(følsomme) data til en anden myndighed – altså ud af kommunen – 
skal de sendes krypteret, dvs. via kommunens digitale post, herunder kommunens doc2mail. 

• At personoplysninger håndteres korrekt og i overensstemmelse med kommunens 
it-sikkerhedsregulativ.  Link: KS IT sikkerhed 

2.2 hvad er mit ansvar som leder?

• At føre tilsyn med at journaliseringen i egen enhed udføres efter ovenstående retning-
slinjer – jf. ledelsens almindelige tilsyn.

• At sikre at medarbejderne er orienteret om krav til journalisering og korrekt sagsbehandling.

• At der er etableret back-up funktioner bl.a. i forhold til håndteringen af modtaget post 
i tilfælde af sygdom og ferie.

• At medarbejderne er fortrolige med de forholdsregler, der skal tages ved elektronisk 
forsendelse af sager og behandling af persondata.

2.3 direktionernes ansvar

Forvaltningernes direktioner har til enhver tid det overordnede ansvar for, at der sker 
korrekt journalisering efter gældende retningslinjer i deres egne forvaltninger. 

En direktion kan uddelegere opgaven med at føre tilsyn med forvaltningens journaliser-
ingspraksis til en enhed, f.eks. et sekretariat, i den pågældende forvaltning.

http://ks.kkintra.kk.dk/indhold/it-sikkerhed-0
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3. geneRelle foRhold

3.1 hvorfor skal jeg journalisere?

Dokumenter, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og ret-
lig betydning for borgere og myndigheder skal journaliseres. Pligten til journalisering er 
beskrevet i offentlighedsloven. Derudover kan der være dokumenter der har historisk 
værdi, som skal bevares for eftertiden. Disse dokumenter skal også journaliseres for en 
gang med tiden at kunne afleveres til Københavns Kommunes Stadsarkiv.  

Herudover har du notatpligt. Af notatpligten følger, at alt af faktuel betydning for en sags 
afgørelse skal dokumenteres og altså journaliseres. Det vil sige, at alle relevante faktiske 
oplysninger modtaget mundtligt, telefonisk, og evt. pr. e-mail skal noteres og journaliseres 
på sagen. Du kan læse mere om notatpligten på Sagsbehandlerbiblioteket på intranettet.

Det er kommunens ansvar, at der træffes afgørelser i kommunens sager på et tilstrække-
ligt oplyst grundlag. Journalisering er en afgørende forudsætning for at kunne sikre, at en 
sag er tilstrækkeligt oplyst, og at afgørelsesgrundlaget dermed er korrekt, når der træffes 
afgørelse. Journalisering er også en forudsætning for, at kommunen kan behandle event-
uelle klagesager og anmodninger om aktindsigt og indsigt korrekt. 

Retten til aktindsigt/indsigt omfatter som hovedregel alle dokumenter, der vedrører en 
konkret sag, eller alle personoplysninger, der vedrører den registrerede person. Der er 
dog en række undtagelser. Det er derfor vigtigt, at alt materiale er journaliseret korrekt.

Det er en del af sagsbehandlerens daglige arbejde at sørge for, at sager og dokumenter 
journaliseres. Journaliseringen skal være entydig (se afsnit 4 om korrekt journalisering-
spraksis).

God Forvaltningsskik er et udtryk for, hvordan en offentlig myndighed skal agere i for-
hold til den sagsbehandling som finder sted. Af God Forvaltningsskik følger, at sagens 
dokumenter journaliseres så hurtigt som muligt på den relevante sag, så vidt muligt 
senest dagen efter modtagelsen.

3. 2 aktindsigt/indsigtsbegæring

Ved behandling af aktindsigter og indsigtsbegæringer skal du følge reglerne i henholds-
vis Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Persondataloven. Links: Forvaltningsloven, 
Offentlighedslov, og Persondatalov. 

Vær opmærksom på om din egen forvaltning har udarbejdet interne vejledninger for 
håndtering af aktindsigter/indsigtsbegæringer. 

http://ks.kkintra.kk.dk/indhold/lovgrundlag
http://ks.kkintra.kk.dk/indhold/lovgrundlag


8

4. KoRReKt jouRnaliseRingspRaKsis

Som myndighed skal Københavns Kommune sikre, at det daglige, administrative arbe-
jde afvikles effektivt og i overensstemmelse med gældende regler. I den forbindelse skal 
Kommunen kunne dokumentere bl.a. sagsforløb og opgavesammenhæng. En forudsæt-
ning for dette er et velfungerende journaliseringssystem til sikring af, at sager og doku-
menter er entydigt identificerede, så alt materiale nemt kan fremsøges også længe efter 
at sagen er afsluttet.

der skelnes mellem central og decentral forvaltning når det gælder 
journalpligt

I offentlighedsloven skelnes der mellem den centrale og den decentrale forvaltnings 
journalpligt. Det gør der fordi de decentrale enheder ikke er underlagt samme krav om 
journalisering. I decentrale enheder er formkravet mindre, dvs. journalisering af ind- og 
udgående post, som opbevares i f.eks. et ringbind er acceptabelt. Det er dog forudsat, 
at de pågældende decentrale enheder modtager vejledning i, i hvilket omfang der skal 
foretages journalisering. Decentrale enheder er på linje med de centrale enheder altid 
underlagt overholdelse af god forvaltningsskik samt lovkrav til sagsbehandling.

Spørg i din forvaltning efter vejledning.

hvad er ”den centrale forvaltning”

Udtrykket ”den centrale forvaltning” tager sigte på de adskilte enheder af den kommu-
nale forvaltning, i det omfang disse enheder helt eller delvist har til opgave at servicere 
udvalg og borgerrepræsentationen samt varetage den centrale personaleadministration 
og organisatoriske planlægning vedrørende hele kommunen. Centrale enheder vil her-
udover også kunne varetage myndigheds- og driftsopgaver. Centrale enheder kan f.eks. 
være et borgmestersekretariat, stabsenheder og lign.

hvad er ”den decentrale forvaltning”

Uden for ”den centrale forvaltning” falder herefter organisatorisk adskilte institutioner 
og enheder i kommunen, der hovedsageligt beskæftiger sig med driftsopgaver. Dette 
omfatter f.eks. daginstitutioner, sygehuse, plejehjem og plejecentre, bosteder efter so-
ciallovgivningen, skoler og andre undervisningsinstitutioner, herunder flere af sådanne 
institutioner med fælles ledelse.
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Spørg i din forvaltning hvis du er i tvivl om hvorvidt en enhed er central eller decentral. 

selvejende institutioner

Som det fremgår af offentlighedsloven (§3, stk. 1, §15) er journaliseringspligt generelt 
undtaget for selvejende institutioner. Der er dog åbnet mulighed for at det senere kan 
indføres. De enkelte forvaltninger bør overveje, at henstille til de selvejende institutioner, 
at borgerne skal have mulighed for at få indsigt i deres sagsbehandling. En vis systematik 
og registrering af sager er således tilrådeligt.

4.1 særligt om Københavns Kommunes journalplan, KKenem, og edoc

KKeNem er Københavns Kommunes elektroniske journalplan, som du skal anvende, når 
du skal oprette nye sager og journalisere dem i eDoc. Link: KKeNem. 

Journalplanen er udarbejdet på baggrund af Kommunernes Landsforenings journalplan. 
En lignende journalplan anvendes af en lang række kommuner i Danmark. Journalisering 
efter journalplanen KKeNem er baseret på enkeltsagsprincippet (se afsnit 4.2). 

Når du skal registrere en sag på et emneord, skal du starte med at spørge dig selv: 
”hvad handler sagen om?”. Dette spørgsmål er med til at afgrænse såvel din søgen efter 
emneord som din sag. Emneplanen er delt i tre klumper. Dels de helt overordnede 
kommunale opgaver, dels alle de borgerrettede opgaver og dels de interne opgaver 
(f.eks. personaleadministration, IT-opgaver m.m.). Dette gør, at du lidt nemmere kan nav-
igere i emneplanen for at finde dit emneord.

Når du har besvaret det første spørgsmål gå du videre til næste: ”hvordan behandler vi 
sagen?”. Dvs. hvad gør vi som myndighed ved denne sag. På denne måde vil du kunne 
finde frem til den anden del af emneplanen – handlingsfacetten. Der findes en lang ræk-
ke handlingsfacetter som alle beskriver behandlingen af en sag – altså er det et projekt, 
en klage, rutinemæssig økonomi, information osv.

Når du har valgt dit emneord og din handlingsfacet har du sammensat dit emneord, 
som senere hen vil være med til at identificere din sag.

http://kke.kle-online.dk/emneplan/85
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4.2 sagsprincipper

Der findes overordnet følgende sagsprincipper:

• Enkeltsagsprincippet

• Samlesagsprincippet

• Dossiersagsprincippet

Kommunen har bestemt, at enkeltsagsprincippet skal anvendes i videst muligt omfang, 
da enkeltsager gør sagerne mere overskuelige for kommunen selv.

Dossiersager og samlesager bør kun bruges til at opsamle information og ikke til at do-
kumentere egentlig sagsbehandling. 

hvad er enkeltsagsprincippet

Enkeltsagsprincippet betyder, at der oprettes en sag pr. afgørelse, beslutning eller admin-
istrativ proces. Der oprettes således en ny sag for hver ny henvendelse eller hændelse, 
som skal behandles. Når sagen er færdigbehandlet, afslutter du den. 

Ved anvendelse af enkeltsagsprincippet sikres det, at kun relevante dokumenter findes i 
den konkrete sag. Herved overholdes lovgivningen omkring aktindsigt. Derudover giver 
det sagsbehandleren et godt overblik over, hvilke sager der er under behandling.

hvad er samlesager

Dokumenterne indeholder oplysninger om et bestemt emne af mere abstrakt karakter. 
Sådanne sager kaldes samlesager.

Ved anvendelse af samlesagsprincippet registreres dokumenter, som vedrører samme 
person eller emne fortløbende på en sag. Sådanne sager er oftest opdelt efter år, hvor-
for man afslutter den hidtidige sag og opretter en ny ved hvert årsskifte.

Samlesager egner sig ikke til egentlig sagsbehandling af typen ”henvendelser udefra” som 
enkeltsager. Samlesager er derimod udmærkede til løbende dokumentation af emner 
med værdi for arbejdet internt i organisationen. Samlesager skaber tematisk overblik. 
Dog er det vigtigt at være opmærksom på at undgå, at disse sager bliver for omfangs-
rige.
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Eksempler på samlesager:

• Samling af dagsordener og referater fra afdelingsmøder året 2014.

• Samling af alle pressemeddelelser året 2014.

hvad er dossiersager

Dokumenterne indeholder oplysninger om en bestemt person eller et bestemt objekt 
som f.eks. en person, et hus, en vej eller lignende. Sådanne sager kaldes dossiersager.

5. hvad sKal jeg jouRnaliseRe? 

Du skal altid journalisere alt, hvad der knytter sig til en verserende sag. Alt hvad der 
medvirker til at dokumentere aspekter af et sagsforløb, skal altså være journaliseret 
på en sag – det gælder også interne dokumenter. Dokumenter er typisk indgående og 
udgående breve, e-mails, notater, telefonnotater, sms’er, facebook m.v. (se endvidere 
afsnit 2.1). Som hovedregel er det bedre at journalisere for mange end for få doku-
menter. 

Det er altid indholdet af dokumentet og ikke mediet, der er afgørende for, om et dokument 
skal journaliseres. Det betyder, at du ikke skal tage stilling til om det er e-mails, papirdoku-
menter, filer og lignende, men alene skal forholde dig til om indholdet er af betydning for 
den relevante sag.

En indgående e-mail og svaret på denne skal betragtes som to selvstændige dokumenter, og 
derfor skal de som hovedregel journaliseres enkeltvis.

Dokumenter skal journaliseres så hurtigt som muligt på den relevante sag, dvs. så vidt 
muligt senest dagen efter modtagelsen af dokumentet. 
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6. hvad sKal undtages foR jouRnaliseRing? 

Som udgangspunkt skal du journalisere alt af relevans for en sag. Der er dog en række 
undtagelser. Du skal ikke journalisere: 

• Generel information eller vejledning via telefon, e-mail, brev, personlig henvendelse 
med navngiven borger – medmindre informationen er omfattet af den generelle no-
tatpligt.

• Generel ”anonym” udsendelse eller udlevering af blanketter, ansøgningsskemaer og 
lignende materiale.

• Modtaget informations- / reklamemateriale, som ikke kræver sagsbehandling.

Du skal altid vurdere, om din korrespondance, også e-mailkorrespondance, er relevant i 
forhold til sagsbehandling af en sag. Det er kun relevant korrespondance, der skal jour-
naliseres. 

7. jouRnaliseRing af sageR til de politisKe 
udvalg 

Skal du udarbejde en indstilling til politisk behandling i et af de stående udvalg, Økono-
miudvalget eller Borgerrepræsentationen, skal sagen, hvorpå indstillingen skal ligge, 
oprettes på en særlig måde i dagsordensystemet eDoc Agenda. . Alle dokumenter til en 
indstilling skal journaliseres i eDoc – også bilag. Du kan finde en vejledning i oprettelse 
af indstillinger i eDoc Agenda, men vær opmærksom på, om der også findes lokale ret-
ningslinjer i de enkelte forvaltninger.

8. deling af eleKtRonisKe sageR mellem  
foRvaltningeRne

Elektroniske sager kan med fordel deles mellem forvaltningerne. Fælles systemer, der 
håndterer sager og dokumenter skal indrettes på en sådan måde, at der er mulighed for 
at dele sager på tværs af forvaltningerne. På den måde undgås dobbeltregistrering – i 
værste fald registrering i samtlige forvaltninger. 
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9. hvoRnåR sKal jeg omjouRnaliseRe?

Det er vigtigt, at dokumenter og sager er korrekt journaliserede. Du vil derfor kunne 
komme ud for at skulle omjournalisere både sager og dokumenter. På den måde sikrer 
du, at forvaltningens sager og dokumenter er journaliserede systematisk.
Du skal omjournalisere et dokument, hvis dokumentet er journaliseret på en forkert 
sag. Sager skal være fuldstændige og indeholde alt relevant og korrekt materiale. Du skal 
sikre, at der ikke ligger dokumenter på en sag, som ikke er relevante for sagen og en evt. 
afgørelse i sagen.

10. papiRaRKiv med sammenhæng til  
eleKtRonisK jouRnaliseRing

Der findes dokumenter, der skal forblive og opbevares i sin originale fysiske form, for at 
beholde sin gyldighed. Der er typisk tale om papirdokumenter: pantebreve, kontrakter, 
forskellige typer af attester, legitimationsbeviser og lignende. 

Selvom disse dokumenter opbevares fysisk, skal det være muligt at kunne fremfinde 
dem via den elektroniske journalsag ved en entydig identifikation af det fysiske doku-
ment i den elektroniske journal.

Følgende procedure følges ved journaliseringen af fysiske dokumenter: 

• Det fysiske dokument skal indskannes og journaliseres for at have en fuldstændig sag 
elektronisk. Bemærk dog, at det indskannede dokument ikke kan erstatte det orig-
inale, og det fysiske dokument skal fortsat opbevares. På det fysiske dokument skal 
det elektroniske sagsnummer påføres, og arkivpladsen skal anføres i det elektroniske 
system, så der til hver en tid er overensstemmelse mellem de to versioner.

• For de ikke skanningsegnede dokumenter gælder, at du skal oprette en dokumentfor-
side i den pågældende sag, med titel og en henvisning til papirarkivet i resumefeltet. 
Derefter skal dokumentet opbevares som oven for beskrevet med relevant sagsnum-
mer og dokumentnummer. 

Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til opbevaring af bestemte juridiske 
dokumenter, eksempelvis kontrakter. Det kunne f.eks. være krav om brandsikker opbev-
aring, opbevaring i aflåste skabe eller andet.

Vær opmærksom på at der er frister for hvornår dokumenter skal afleveres til Stad-
sarkivet. 
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11. sKanning

Skanning af dokumenter skal foretages, når papirdokumenter skal indgå i en elektronisk 
sagsbehandling. De skannede dokumenter journaliseres på den relevante sag. På den 
måde kan dokumentationen af sagsbehandlingen være fuldstændig og samlet et sted.

11.1 hvad skal skannes og hvad skal ikke skannes? 

Sagsrelateret materiale i papirform skal skannes, men der findes en række dokumenter, 
som enten ikke kan eller skal skannes. Det er typisk dokumenter, som forvaltningen har 
identificeret som værende uden betydning for sagsbehandlingen, eller som håndteres i 
papirjournaler eller på anden måde. 

12. KvalitetssiKRing

Det er forvaltningernes ansvar, at journalisering og sagsdannelse kvalitetssikres. Det er 
en del af det ledelsesmæssige tilsyn at sikre at dokumentationen for sagsbehandling/
opgaveløsning er i orden. Kvalitetssikring kan foregå stikprøvevis i enkelte sager eller via 
systemudtræk, såfremt der sagsbehandles elektronisk (se afsnit 2.2 og 2.3). 
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13. linKs til væRKtøjeR

13.1 interne links

Arkivering og Journalisering i BUF (Børne- og Ungdomsforvaltningen)

Journalisering i eDoc (Kultur- og Fritidsforvaltningen)

eDoc i Socialforvaltningen (Socialforvaltningen)

eDoc i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)

eDoc i TMF (Teknik- og Miljøforvaltningen)

Juridisk rådgivning i Borgerrepræsentationens Sekretariat (Økonomiforvaltningen)

KK journalpraksis (Koncernservice)
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