K06 Undersøg om kommunen benytter
kommunespecifikke KLE-emner
Fase
Tema
Prioritet
Slutdato
Mål
Beskrivelse

Planlægning
Konfiguration
Obligatorisk
1 måned før kommunens idriftsættelsesdato
Målet med opgaven er at undersøge, om kommunen har kommunespecifikke
KLE-emner, der skal indlæses i STS Klassifikation.
Ved siden af de fælles nationale KLE-emner er der mulighed for, at den
enkelte kommune kan oprette kommunespecifikke KLE-emner, dvs. KLEemner, der kun har betydning inden for kommunen. KL har fastsat regler for,
hvilke nummerserier der må benyttes til dette formål, se her.
Kommunespecifikke KLE-emner kaldes også for lokale KLE-emner, egne
KLE-emner eller manuelle KLE-emner. Mange kommuner benytter sig ikke
af kommunespecifikke KLE-emner.
KLE-emner er inddelt i 3 numeriske niveauer:
Hovedgrupperne, niveau 1
Niveau 1 er forbeholdt KL.
Grupper, niveau 2
Man kan oprette kommuneindividuelle grupper på niveau 2 i intervallet 8099.
Emner, niveau 3
Intervallet for tilladte kommuneindividuelle emner afhænger af, om gruppen
(niveau 2) er landsdækkende eller kommuneindividuel.
Hvis gruppen er landsdækkende, kan man kun oprette emner på niveau 3 i
intervallet 80-99, men hvis gruppen er kommuneindividuel, kan man oprette
emner på niveau 3 i hele intervallet fra 00-99.
Eksempel på et kommunespecifikt KLE-emne:
KLE: 23.05.92
Titel: Logiværtgruppen
Hvis en sag er opmærket med et kommunespecifikt KLE-emne, skal dette
KLE-emne være indlæst i STS Klassifikation, hvis sagen skal kunne
fremsøges eller dataafgrænses på KLE-nummer i SAPA.
Kommunen skal derfor undersøge, om der i kommunen bruges
kommunespecifikke KLE-emner for de typer sagsdata, der skal vises i SAPA.
Er det tilfældet, skal de kommunespecifikke KLE-emner indlæses i STS
Klassifikation.

Metode og
fremgangsmåde
Resultat

Opgaven løses ved at spørge de personer i kommunen, der har ansvar for
kommunens brug af KLE-emner.
Status på, om kommunen har kommunespecifikke KLE-emner eller ej, og i
bekræftende fald, en liste over de kommunespecifikke KLE-emner, der skal
indlæses i STS Klassifikation.

SAPA-projektleder.
Anbefalet
udfører
Kvalitetskriterier At der tages en velunderbygget beslutning om behovet for evt. indlæsning af

Involverede
parter

kommunespecifikke KLE-emner.
STS-projektleder, it-systemansvarlige, evt. den dataansvarlige i kommunen.

