Arkivskaber
Hjørring Kommune (1970-2006)

Opgavenøgle (FORM)
14.37 Beskæfigelsesindsats

Emnebeskrivelse (FORM)
ARKIVID (registreringsnummer)
Opgaver vedrørende
AVID.HJK.1049
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Systemets navn
Arbejdsformidlingssystem - KOMMA, KMD

Systemets formål
KOMMA vedrørende aktivering, integration,
kontanthjælp, revalidering samt sociale pensioner, der
indeholder identifikationsoplysninger,
oplysninger om enkeltpersoner, som danner grundlag for
beslutninger om kommunale foranstaltninger,
eksempelvis revalidering og aktivering, og oplysninger
om de foranstaltninger, der har været iværksat over for
den enkelte

Indhold
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer den enkelte klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

FRA
1992-10-01

TIL
2008-12-31

Hirtshals Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.680
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Arbejdsformidlingssystem - KOMMA, KMD

KOMMA vedrørende aktivering, integration,
kontanthjælp, revalidering samt sociale pensioner, der
indeholder identifikationsoplysninger,
oplysninger om enkeltpersoner, som danner grundlag for
beslutninger om kommunale foranstaltninger,
eksempelvis revalidering og aktivering, og oplysninger
om de foranstaltninger, der har været iværksat over for
den enkelte

Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer den enkelte klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

1992-10-01

2006-12-31

Hjørring Kommune (1970-2006)

14.37 Beskæfigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.1020
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Arbejdsformidlingssystem - KOMMA, KMD

KOMMA vedrørende aktivering, integration,
kontanthjælp, revalidering samt sociale pensioner, der
indeholder identifikationsoplysninger,
oplysninger om enkeltpersoner, som danner grundlag for
beslutninger om kommunale foranstaltninger,
eksempelvis revalidering og aktivering, og oplysninger
om de foranstaltninger, der har været iværksat over for
den enkelte

Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer den enkelte klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

1992-10-01

2007-12-31

Hjørring Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.1022
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

Jounal- og notatark indeholder
1992-11-07
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2007-12-31

Hjørring Kommune (1970-2006)

AVID.HJK.1031
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

Bistandssystem, KMD

Formålet med Bisstandssystemet er at give kommunen
et værktøj til beregning, administration og udbetaling af
kontanthjælp og andre forsøgelsesydelser i henhold til
lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og Lov om
børnepasningsorlov samt udbetaling af enkeltydeler i
henhold til serviceloven.

Stamoplysninger (Navn, cpr.nr.), oplysninger om
ægtefælle, civilstand), sagsbehandler, startdato,
kontonr., skatteoplysninger (trækprocent, fradrag,
skatteoplysninger på ægtefælle), flygtningeoplysninger,
boligoplysninger (husleje, støtte, varme, el, gas, vand,
ejendomsskat, bolig tilskud), oplysninger på børn,
sagsbehandler, beregning af ydelse (kontakthjælp,
revalideringsydelse eller andre ydelser).

1995-03-01

2005-12-31

Hirtshals Kommune

AVID.HJK.1032
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

Bistandssystem, KMD

Formålet med Bisstandssystemet er at give kommunen
et værktøj til beregning, administration og udbetaling af
kontanthjælp og andre forsøgelsesydelser i henhold til
lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og Lov om
børnepasningsorlov samt udbetaling af enkeltydeler i
henhold til serviceloven.

Stamoplysninger (Navn, cpr.nr.), oplysninger om
ægtefælle, civilstand), sagsbehandler, startdato,
kontonr., skatteoplysninger (trækprocent, fradrag,
skatteoplysninger på ægtefælle), flygtningeoplysninger,
boligoplysninger (husleje, støtte, varme, el, gas, vand,
ejendomsskat, bolig tilskud), oplysninger på børn,
sagsbehandler, beregning af ydelse (kontakthjælp,
revalideringsydelse eller andre ydelser).

1995-03-01

2005-12-31

Løkken-Vrå Kommune

14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
AVID.HJK.1033
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

Bistandssystem, KMD

Formålet med Bisstandssystemet er at give kommunen
et værktøj til beregning, administration og udbetaling af
kontanthjælp og andre forsøgelsesydelser i henhold til
lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og Lov om
børnepasningsorlov samt udbetaling af enkeltydeler i
henhold til serviceloven.

Stamoplysninger (Navn, cpr.nr.), oplysninger om
ægtefælle, civilstand), sagsbehandler, startdato,
kontonr., skatteoplysninger (trækprocent, fradrag,
skatteoplysninger på ægtefælle), flygtningeoplysninger,
boligoplysninger (husleje, støtte, varme, el, gas, vand,
ejendomsskat, bolig tilskud), oplysninger på børn,
sagsbehandler, beregning af ydelse (kontakthjælp,
revalideringsydelse eller andre ydelser).

1995-03-01

2005-12-31

Sindal Kommune

AVID.HJK.1034
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

Bistandssystem, KMD

Formålet med Bisstandssystemet er at give kommunen
et værktøj til beregning, administration og udbetaling af
kontanthjælp og andre forsøgelsesydelser i henhold til
lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og Lov om
børnepasningsorlov samt udbetaling af enkeltydeler i
henhold til serviceloven.

Stamoplysninger (Navn, cpr.nr.), oplysninger om
ægtefælle, civilstand), sagsbehandler, startdato,
kontonr., skatteoplysninger (trækprocent, fradrag,
skatteoplysninger på ægtefælle), flygtningeoplysninger,
boligoplysninger (husleje, støtte, varme, el, gas, vand,
ejendomsskat, bolig tilskud), oplysninger på børn,
sagsbehandler, beregning af ydelse (kontakthjælp,
revalideringsydelse eller andre ydelser).

1995-03-01

2005-12-31

Hjørring Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

AVID.HJK.1050
Opgaver vedrørende
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

1992-11-07
Jounal- og notatark indeholder
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2008-12-31

Hjørring Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

AVID.HJK.1161
Opgaver vedrørende
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

1992-11-07
Jounal- og notatark indeholder
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2009-12-31

Hjørring Kommune (1970-2006)

AVID.HJK.1164
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.

KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

2001-03-01

2006-12-31

Løkken-Vrå Kommune

AVID.HJK.1165
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.

KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

2001-03-01

2006-12-31

Sindal Kommune

AVID.HJK.1166
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.

KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

2001-03-01

2006-12-31

Hirtshals Kommune

AVID.HJK.1167
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.

KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

2001-03-01

2006-12-31

Hjørring Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

Journal og notatark

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

1992-11-07
Jounal- og notatark indeholder
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2006-12-31

AVID.HJK.12
Opgaver vedrørende
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

1992-11-07
Jounal- og notatark indeholder
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2010-12-31

14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
AVID.HJK.580
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.

KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

1998-06-18

2005-06-01

Hjørring Kommune (1970-2006)

AVID.HJK.590
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.

KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
afgørende for beregningen
af tildelt hjælp), boligoplysninger og
flygtningeoplysninger

1998-06-18

2005-06-01

Hirtshals Kommune

AVID.HJK.600
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

2005-06-01

AVID.HJK.610
14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.
(Form-Oline)

KMD Aktiv

KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
KMD Aktiv kan indeholder Identifikationsoplysninger,
som er de oplysninger, som identificerer den enkelte
klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger

1998-06-18

Sindal Kommune

KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.
KMD Aktiv er et system til sagsstyring og beregning af
ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, Lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, Lov om social service og
integrationsloven. De ydelser som udregnes i KMD Aktiv
udbetales i KMD Udbetaling. KMD Aktiv kan bl.a. løse
følgende opgaver såsom Styring af kontering, sende
advis, ændrer beregning af ydelse, ægtefællereduktion,
loftberegning, overføre oplysninger om flygtning fra CPRreg. Registrere vigtige indberetninger og hændelser fra
Journal- og Notatark, og styre rådighedsoplysninger om
borgerne.

1998-06-18

2005-06-01

Hjørring Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

Løkken-Vrå Kommune

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.1228
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Løkken-Vrå Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.660
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Arbejdsformidlingssystem - KOMMA, KMD

Hjørring Kommune (1970-2006)

14.37 Beskæfigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.670
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Arbejdsformidlingssystem - KOMMA, KMD

Sindal Kommune

14.37 Beskæfigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.690
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Arbejdsformidlingssystem - KOMMA, KMD

Hjørring Kommune (1970-2006)

14.37 Beskæftigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.750
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

Hirtshals Kommune

14.37 Beskæftigelsesindsats

AVID.HJK.760
Opgaver vedrørende
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

Løkken-Vrå Kommune

14.37 Beskæftigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.770
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

KOMMA vedrørende aktivering, integration,
kontanthjælp, revalidering samt sociale pensioner, der
indeholder identifikationsoplysninger,
oplysninger om enkeltpersoner, som danner grundlag for
beslutninger om kommunale foranstaltninger,
eksempelvis revalidering og aktivering, og oplysninger
om de foranstaltninger, der har været iværksat over for
den enkelte

Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
identificerer den enkelte klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
KOMMA vedrørende aktivering, integration,
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
kontanthjælp, revalidering samt sociale pensioner, der identificerer den enkelte klient, herunder
indeholder identifikationsoplysninger,
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
oplysninger om enkeltpersoner, som danner grundlag for oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
beslutninger om kommunale foranstaltninger,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
eksempelvis revalidering og aktivering, og oplysninger
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
om de foranstaltninger, der har været iværksat over for der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
den enkelte
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som
KOMMA vedrørende aktivering, integration,
kontanthjælp, revalidering samt sociale pensioner, der identificerer den enkelte klient, herunder
CPR-nummer, navn, adresse, civilstandskode,
indeholder identifikationsoplysninger,
oplysninger om enkeltpersoner, som danner grundlag for oplysninger om evt. samlever/ægtefælle,
beslutninger om kommunale foranstaltninger,
statsborgerskab, ledighedsperioder. Oplysninger om
eksempelvis revalidering og aktivering, og oplysninger
enkeltpersoner og de foranstaltninger,
om de foranstaltninger, der har været iværksat over for der har været iværksat over for den enkelte, kan f.eks.
den enkelte
være oplysninger om beskæftigelsestilbud,
personens deltagelse i kommunal aktivering,
handlingsplansoplysninger, hændelsesoplysninger
(oplysninger om ændringer i klientens forhold, som er
Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
Jounal- og notatark indeholder
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
notatark samt ajourføring af informationer om sager
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
nemmere
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

1992-10-01

2006-12-31

1992-10-01

2006-12-31

1992-10-01

2006-12-31

1992-11-07

2006-12-31

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

1992-11-07
Jounal- og notatark indeholder
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2006-12-31

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

1992-11-07
Jounal- og notatark indeholder
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2006-12-31

Sindal Kommune

14.37 Beskæftigelsesindsats

Opgaver vedrørende
AVID.HJK.780
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet. (FORM-Online)

Journal og notatark

Jounal- og notatark er selvstændigt system, hvor
sagsbehandler kan oprette og gemme jounaler og
notater elektronisk. Systemet kan anvendes
enkeltstående eller via et af KMD's andre systemer.
Formålet skulle være at gøre udsøgning af journal- og
notatark samt ajourføring af informationer om sager
nemmere

1992-11-07
Jounal- og notatark indeholder
identifikationsoplysninger. Det kan være cpr.nr., navn,
cvr-nummer, ejedomsnummer, administrativ enhed mv.
Der kan være emneord eller søgeord, som oprettet til et
jounal- eller notatark. Der er oplysninger om hvornår et
journal- eller notatark er oprettet, hvornår der er sket
ændringer. Hvilken sagsbehandler har oprettet notat- og
journalarket og hvilken sagsbehandler har evt. lavet
ændringer i det. Endelig er der oplysninger om
kommunes navn samt forvaltningsområde.

2006-12-31

Hjørring Kommune

14.37 Beskæftigelsesindsats

Opgaver vedrørende
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet.

AVID.HJK.6

SBSYS

SBSYS er et sags- og dokumenthåndteringssystem
(ESDH). SBSYS indeholder moduler, som er afpasset
brugerens behov

2007-01-01
SBSYS indelholder emnesager med tilhørende
dokumenter (sagsbehandling), også kommunens
korrespondance i form af email, kort (GIS), brevgenering,
dagsordner, journalark, sagspart
(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder
så som cpr.nr. og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger
om genstande (ejendomsnummer, ejerlaug,
matrikelnummer, adresse mv.)

2013-12-31

Hjørring Kommune

14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
AVID.HJK.6
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.

SBSYS

SBSYS er et sags- og dokumenthåndteringssystem
(ESDH). SBSYS indeholder moduler, som er afpasset
brugerens behov

2007-01-01
SBSYS indelholder emnesager med tilhørende
dokumenter (sagsbehandling), også kommunens
korrespondance i form af email, kort (GIS), brevgenering,
dagsordner, journalark, sagspart
(identifikationsoplysninger på borgere og virksomheder
så som cpr.nr. og cvr.nr mv.), byggesager, oplysninger
om genstande (ejendomsnummer, ejerlaug,
matrikelnummer, adresse mv.)

2013-12-31

Hjørring Kommune

14.37 Beskæftigelsesindsats

AVID.HJK.14

KMD Sag

KMD Sag er et journalnotatsystem, som skal understøtte
de kommunale opgaver. KMD sag giver et samlet
sagsoverblik over en person samt de personer, som er
tilknytte vedkommende.

KMD sag indeholder emne-/søgeord, journalnotat og 2003-01-01
raport, sagspart (borgers cpr, adresse, oplysninger om
ægtefælle, forældre og børn), sagsbehandler,
afdeling/forvaltning og kommune. KMD indeholder sagsog advisoplysninger.

2017-09-30

Hjørring Kommune

14.40 Arbejdsmarkedsrelaterede Arbejdsmarkedsrelaterede
AVID.HJK.14
ydelser
ydelser til borgere ved nedsat
arbejdsevne, midlertidig fravær
fra arbejdsmarkedet og ledighed.
Dækker også ydelser og tilskud til
arbejdsgivere vedrørende
virksomhedsrettet aktivering.

KMD Sag

KMD Sag er et journalnotatsystem, som skal understøtte
de kommunale opgaver. KMD sag giver et samlet
sagsoverblik over en person samt de personer, som er
tilknytte vedkommende.

KMD sag indeholder emne-/søgeord, journalnotat og 2003-01-01
raport, sagspart (borgers cpr, adresse, oplysninger om
ægtefælle, forældre og børn), sagsbehandler,
afdeling/forvaltning og kommune. KMD indeholder sagsog advisoplysninger.

2017-09-30

Opgaver vedrørende
jobrådgivning, aktivering,
fastholdelse på og
tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet.

