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Forord
Traditionen tro forelægger KOMBIT årsrapport for 
2019 for FBS-projektet i KOMBIT. Årsrapporten rede-
gør for de organisatoriske tiltag, driften og videreud-
viklingen for FBS samt vores forventninger til 2020.

KOMBIT er ny indkøber (bestiller) af ydelser fra DBC 
A/S pr. 1. januar 2020. Derfor har vi valgt at udvide 
rapporten med emner om Fælles Biblioteksinfrastruk-
tur (FBI).
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Beretning for 2019

Fælles Bibliotekssystem
2019 blev året, hvor brugertilfredsheden på FBS fort-
sat steg støt. Den årlige FBS brugertilfredshedsun-
dersøgelse, der blev gennemført i januar 2020, viste 
en stigning på næsten alle parametre. Den overord-
nede tilfredshed havde en score på 3,7 (hvor 5 er hø-
jest mulige), og det peger på, at vi er på rette vej med 
brugertilfredsheden. Det er helt afgørende, at biblio-
tekssektoren oplever it-løsningen som et godt og un-
derstøttende redskab, og vi tror på, at ambitionen om 
at nå en score på 4,0 er realistisk. Det vil vi arbejde 
mod i det kommende år. 

Ser vi på den daglige gang på bibliotekerne, er også 
driftsstabiliteten i løsningen meget væsentlig. Stør-
stedelen af 2019 var kendetegnet ved en høj grad af 
driftseffektivitet	og	tilgængelighed.	Der	har	 i	 løbet	af	
det forgangne år været enkelte nedbrud, som altid 
opleves forstyrrende. I KOMBIT arbejder vi tæt sam-
men med vores leverandør for at forhindre tilsvarende 
nedbrud fremover. 

I løbet af året blev der i FBS implementeret 32 for-
bedringer fordelt på 18 releases. Blandt mange gode 
tiltag vil vi især fremhæve kommunernes overgang til 
Cicero Surf, som har givet medarbejdere på de Pæ-
dagogiske Læringscentre og deres elever på folke-
skolerne et langt mere brugervenligt værktøj. Skoler-
ne har forventeligt taget godt imod Cicero Surf, hvilket 
den seneste brugertilfredshedsundersøgelse bekræf-
ter. Derudover vil vi også fremhæve forbedringen af 
processen for mellemværender, der bl.a. fremover 
giver mulighed for automatisk udsendelse af saldo-
opgørelser.

I den kommende tid kan kommunerne blandt andet se 
frem til, at FBS overgår til den nye debitorintegration 
version 3. De nye krav er på plads, og der er indgået 
en aftale med leverandøren om implementering. Vi 
forventer at integrationen tidligst er klar i slutningen af 
2. kvartal 2020, og KOMBIT orienterer kommunerne 
yderligere om, hvordan de skal forholde sig, når im-
plementeringsplanen er klar.

Alt i alt er FBS-løsningen kendetegnet ved at være 
en moden it-løsning; der er ingen kritiske fejl i løsnin-
gen, og antallet af fejl er ganske få. Det betyder, at 

løsningen nu er dér, hvor den daværende FBS-styre-
gruppe ønskede; styregruppen havde netop fokus på 
at modne FBS-løsningen de første år af løsningens 
levetid, hvorefter omfanget af videreudvikling skulle 
reduceres. Også fremover vil videreudviklingsbudget-
tet – netop i lyset af løsningens modenhed – være 
lavere, end det var de første år.

I 2019 bad KL på kommunernes vegne KOMBIT om 
at varetage den såkaldte bestillerfunktion – indkøber-
rollen – for DBC. Overtagelsen skulle ske samtidig 
med, at kommunerne fra 2020 ville få ansvaret for at 
etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre en række 
systemer og data, som bruges på de danske bibliote-
ker. Det skulle ske i regi af en ny en dedikeret organi-
sation til drift og udvikling kaldet projekt FBI - Fælles 
Biblioteksinfrastruktur. 

Med udgangen af 2019 opløste den daværende sty-
regruppe Fællesskabet FBS som led i den transition, 
der skulle til, for at KOMBIT kunne overtage bestiller-
funktionen. Dermed kunne FBS den 1. januar 2020 
overgå til den nye samlede organisering - Biblioteker-
nes Data og It (BDI), som foruden FBS også omfatter 
FBI. Den nye BDI-organisering skal sikre synergi på 
tværs af biblioteksområdet.

Fælles Biblioteksinfrastruktur
KOMBIT overtog som bekendt bestillerfunktionen 
over for DBC A/S pr. 1. januar 2020. Forud for det-
te lå en større indsats for KOMBIT med at forberede 
transitionen, herunder i 2019 at gennemføre en for-
analyse,	 der	 bidrog	 til	 at	 identificere	de	opgaver	 og	
nødvendige tiltag, der skulle til for at kunne overtage 
bestillerfunktionen. 

Med KOMBITs overtagelse foreligger der nu en afta-
le om drift og videreudvikling af bibliotekernes fælles 
infrastruktur mellem leverandøren DBC og KOMBIT. 
Derudover er der udarbejdet de nødvendige tilslut-
ningsaftaler og databehandleraftaler mellem KOM-
BIT og kommunerne samt KOMBIT og FFU- og GA-
EB-biblioteker. Vi vurderer, at der på den baggrund nu 
er skabt grundlag for at sikre en gennemsigtig styring 
af leverandørydelsernes kvalitet og pris. Du kan læse 
meget mere om FBI, BDI og organiseringen i denne 
årsrapport.

Steffen	Nissen
Sekretariatschef i Odense 
Bibliotekerne og tidligere for-
mand i FBS-styregruppen 

Jesper Munch Jespersen

Projektchef KOMBIT

Steffen Nissen Jesper Munch Jespersen
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KOMBIT overtager bestiller
funktionen overfor DBC

Hvad er en bestillerfunktion? 
En bestiller er ”brobygger” mellem bibliotekerne 
og it-leverandørerne. Bestilleren påtager sig de 
planlæggende, rapporterende, faciliterende, for-
midlende og styrende opgaver, der skal til for at 
skabe et konstruktivt samarbejde mellem parter-
ne	og	en	effektiv	it-drift	og	-videreudvikling.

Som bekendt overtog kommunerne den 1. januar 
2020 ansvaret for at etablere, vedligeholde og til-
gængeliggøre en række systemer og data, som bru-
ges på de danske biblioteker. Det omfatter en række 
større eller mindre systemer herunder “databrønden” 
og bibliotek.dk. Hidtil har staten og kommunerne løst 
denne opgave i fællesskab via selskabet DBC, Dansk 
Bibliotekscenter, et ansvar som kommunerne nu har 
overtaget.

Opgaven er beskrevet i lovgivningen (Lov nr. 501 af 
01/05/2019 - Lov om ændring af lov om biblioteksvirk-
somhed).

KL har i den forbindelse bedt kommunernes it-fæl-
lesskab KOMBIT om at varetage bestillerfunktionen 
for DBC. Dette i regi af en ny dedikeret organisa-
tion til drift og udvikling kaldet projekt FBI - Fælles 
Biblioteks infrastruktur. 

KOMBIT står i forvejen for indkøb og kontraktstyring i 
forbindelse med FBS – Fælles Bibliotekssystem. Der-
med	bliver	indkøbet	og	styringen	af	flere	løsninger	på	
biblioteksområdet samlet et sted, og det giver gode 
muligheder for sammenhæng, gennemsigtighed og 
overblik.

For at udnytte muligheden for synergier og stordrifts-
fordele vil FBS og FBI blive samlet i en fælles organi-
sering kaldet Bibliotekernes Data og It.
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Opløsning af Fællesskabet FBS
Styregruppen for Fællesskabet FBS valgte den 21. 
november 2019 at følge KOMBITs indstilling om op-
løsning af Fællesskabet FBS. En beslutning som var 
nødvendig for Fælles Bibliotekssystem kunne blive en 
del af den nye organisering Bibliotekernes Data og It 
(BDI) pr. 1. januar 2020.

Som resultat af beslutningen har KOMBIT opdateret 
FBS-tilslutningsaftalerne med kommunerne.

Ny organisering – Bibliotekernes Data og 
It
Organiseringen omfatter en styregruppe, en porteføl-
jegruppe, et prioriteringsudvalg samt faggrupper for 
FBS og FBI.

Styregruppens	ansvar	er	at	træffe	beslutning	om	den	
strategiske	retning	og	træffe	beslutninger	om	indsat-
ser mv. Styregruppen følger op på økonomien og bi-
drager til at bibliotekerne bliver involveret i beslutnin-
ger og opgaver. Derudover arbejder styregruppen for 
gennemsigtighed i økonomi og leverancer. 

Porteføljegruppen rådgiver styregruppen om strategi-
ske spørgsmål, og arbejder for at der er overensstem-
melse mellem bibliotekernes forskellige strategier og 
strategien for FBI.

Prioriteringsudvalget prioriterer videreudviklingspro-
jekter i forhold til den vedtagne strategi. 

Sammensætningen af styregruppen, porteføljegrup-
pen og prioriteringsudvalget kan ses på kombit.dk/
bdiorganisering.

De enkelte faggrupper hjælper med faglige afklarin-
ger,	 spørgsmål	 om	 brugeroplevelser,	 kravspecifice-
ringer, kvalitetssikring og test for henholdsvis FBS og 
FBI.

Dele af den nye styregruppe for BDI ved styregruppemødet i februar 2020.

https://share-it.kombit.dk/P0018/Styringsdokumenter/kombit.dk/bdiorganisering
https://share-it.kombit.dk/P0018/Styringsdokumenter/kombit.dk/bdiorganisering
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FBS releases 2019

For at skabe en kortere planlægningshorisont og 
dermed	mulighed	for	større	fleksibilitet	i	planlægning	
ændrede leverandøren Systematic i 2019 længden af 
hovedreleases fra tre til to måneder.

Ændringen medførte dog hverken ændringer i relea-
senummereringen eller i antallet af releases (nye ver-
sioner). Disse bliver stadig frigivet hver 14. dag med 
undtagelse af sommerperioden og omkring jul og på-
ske.

I 2019 frigav Systematic i alt 21 releases til FBS. Her-
af indeholdt 18 releases tilsammen 32 nye funktionali-
teter, som var bestilt af KOMBIT på vegne af kommu-
nerne. De øvrige tre releases indeholdt udelukkende 
fejlrettelser og ny funktionalitet til standardsystemet 
Cicero.

Ændringerne i 2019 fordeler sig på styregruppens 
strategiske prioriteter:  

1. Tiltag, der forbedrer låneoplevelsen for borgerne 
2. Tiltag, der understøtter eller forbedrer integratio-
ner til bibliotekernes systemlandskab og andre rele-
vante systemer
3. Tiltag,	der	forbedrer	og	effektiviserer	arbejdsgan-
ge og brugervenlighed for systemets professionelle 
brugere.

Ændringer, der kan henføres til prioritet 1: 

• Cicero Surf
• Flere forbedringer til booking-funktionaliteten i FBS, 

fx er det ikke længere muligt at booke materialer 
til levering på lukkedage og på dage, som ikke er 
køredage

• Reservationskø	kan	udregnes	på	filial-niveau
• Udvidet (avanceret) søgning i Cicero Surf
• Forbedringer til webservicen CULR, som muliggør 

Single Sign-on (slutbrugerne kan hoppe fra den lo-
kale	 webgrænseflade	 DDB	 CMS	 til	 fx	 Filmstriben	
uden at skulle logge ind igen).

Ændringer, der kan henføres til prioritet 2:

• Tilføjelse	af	EAN-	og	P-nummer	 ved	oprettelse	af	
virksomheder og biblioteker i låneregisteret

• Noter	angivet	de	administrative	systemer	som	fx	Ta-
bulex og IST importeres ikke længere til notefeltet 
i FBS

• Automatisk indberetning til Slots-og Kulturstyrel-
sens beregning af biblioteksafgift

• Automatisk indberetning af folkebiblioteksstatistik til 
Danmarks Statistik

• Levering af data fra FBS til FAKTOR, statistikløs-
ning i Danskernes Digitale Bibliotek.

Ændringer, der kan henføres til prioritet 3:

• Automatisk sletning af inaktive lånere
• Oprette,	ændre	og	slette	filialer
• Udskrive	pluklister	der	dækker	flere	filialer
• Håndtering af reservationer der ikke kan opfyldes, 

hvis materialet bortkommes
• Ændre gebyrtilskrivning til gældende lovgivning
• Ny	og	forenklet	proces	for	håndtering	af	mellemvæ-

render
• Afskrivning af forældede mellemværender
• Mulighed for at tilrette erstatningspriser inden af-

sendelse
• Periode kan indsættes i opsætning for abonnemen-

ter i Cicero statistikmodul.
Det var planlagt, at hovedreleases 2019-DEC bl.a. 
også skulle have indeholdt:

• Forbedringer til installation af klienten i FBS, så de 
kommunale it-afdelinger lettere kan styre opdaterin-
ger og rettigheder

• Understøttelse af bogbusholdepladser som afhent-
ningsfilial,	når	slutbrugeren	bestiller	materialer	gen-
nem bibliotek.dk, eller når den professionelle bruger 
bestiller gennem netpunkt.dk

• Automodtagelse af tidsskrifter
• Forbedret mulighed for at fremsøge reservationer 

og foretage handlinger på reservationer med tilføjel-
se af fanen Reservation i F7

• Rapport til Stikprøvekontrol af servicemål for mate-
rialeoverbygningen (centralbibliotekerne)

• Forbedringer til Cicero Surf:
• Øget brugervenlighed i forbindelse med oprettelse 
af bookinger
• Visning af udlånte materialer på bookinger
• Visning af beholdning på online poster
• Leveringssted på bookinger med lånerens tilhørs-
filial	som	default

Ovenstående ændringer blev dog i stedet leveret i 
2020-FEB hovedreleasen med slutdato den 3. marts 
2020. Det betyder, at regnskabet for videreudvikling 
i 2019 viser et mindre forbrug, da KOMBIT først blev 
faktureret, da leverandøren havde leveret ændringer-
ne.

Listen over releases i 2019 og deres indhold kan se 
på www.kombit.dk/fbsreleases. 

http://www.kombit.dk/fbsreleases
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Fakta og driftsstatus på FBS i 
2019

Fakta om FBS 2019
Her får du et overblik over udviklingen af antal oprettede lånere, materialer, antal forespørgsler og svartider i 
FBS i 2019 sammenlignet med 2018.

Gennemsnit 2018 Gennemsnit 2019
Oprettede lånere 4.800.000 4.122.436
Materialer 68.600.000 52.727.021
Antal forespørgsler 155.000.000 187.250.000
Svartider (ms) 128 95,5
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Driften af FBS i 2019
FBS er en meget driftssikker løsning. Selv om der i 
2019 var enkelte graverende fejl, står kommunerne 
stadig med en velfungerende og tilgængelig it-løs-
ning.

Der var udfordringer med FBS’ infrastruktur i måne-
derne april, oktober og december, hvor leverandøren 
Systematic ikke nåede servicemålet for tilgængelig-
hed og derfor kom i bod. 

De enkelte hændelser blev håndteret professionelt, 
hurtigt og med så lidt påvirkning af det daglige arbej-
de som muligt.

Antallet af transaktioner er fordelt stabilt hen over 
året på mellem 155 og 193 millioner per måned, og 
svartiderne er holdt godt i ave, selv om der cirka hver 

fjortende dag kommer ny funktionalitet på løsningen. 
Svartiderne inkluderer kald til andre systemer som fx 
Databrønden hos DBC, så svartiderne ligger derfor 
på et meget tilfredsstillende niveau.

Antallet af fejl er meget lavt, og de fejl vi typisk ser, er 
ikke kritiske for bibliotekerne (C eller D fejl).

KOMBIT og Systematic har et rigtigt godt samarbej-
de omkring FBS-løsningen, og KOMBIT monitorerer 
kontinuerligt de aftalte forbedringer på infrastruktu-
ren,	så	vi	forventeligt	i	2020	kan	minimere	effekten	af	
komponentfejl.

KOMBIT afviklede i 2019 alle planlagte aktiviteter i 
samarbejdet med Systematic, herunder bl.a. revisi-
onserklæring, kontrol af brugerkonti og disaster/re-
covery test, som alle blev løst tilfredsstillende.

Antal transaktioner pr. måned med tilhørende gennemsnitlige svartider. En transaktion er en handling i systemet fx foranlediget af en 
forespørgsel. 
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Driftseffektiviteten i de primære måleperioder (MP1 og MP2)
MP 1: Arbejdsdage 06:30-17:00 og MP 2: Arbejdsdage 17:00-23:00, samt lør-, søn- og helligdage 06:30 - 23:00

Incidents pr. måned. Et incident er en fejl i systemet, som fx kan blive opdaget gennem projektets overvågning, eller fordi den er blevet 
indberettet til supporten. Incidents er opdelt i fire prioriteter:
A - Kritisk Fejl/Mangel, B - Alvorlig Fejl/Mangel, C - Betydende Fejl/Mangel og D - Mindre betydende Fejl/Mangel
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Farvel til Skoleportalen – 
goddag til Cicero Surf
I 2019 udskiftede folkeskolernes pædagogiske læ-
ringscentre og fællessamlinger Skoleportalen (Cicero 
Web) med Cicero Surf.

Samtlige	pædagogiske	læringscentre	(PLC)	fik	i	2019	
adgang til Cicero Surf, og i begyndelsen af september 
lukkede Skoleportalen (Cicero Web) stort set i ube-
mærkethed. De brugere, som herefter har forsøgt at 
tilgå Cicero Web, bliver nu henvist til Cicero Surf, når 
de taster den gamle URL.

Det blev altså et udramatisk skifte til Cicero Surf, og 
det må tilskrives, at Cicero Surf på alle områder bare 
er et bedre produkt; det er designet til at tilpasse sig 
den	enhed,	det	vises	på,	grænsefladen	er	intuitiv,	og	
det	har	et	bedre	workflow	i	booking-forløbet.

I forbindelse med skiftet til Cicero Surf bestilte KOM-
BIT på vegne af kommunerne en række ændringer, 
som i løbet af 2019 gjorde Cicero Surf endnu bedre.

Af forbedringer til Cicero Surf i 2019 kan nævnes:

• Forbedringer til Booking-kalender
• Avanceret søgning
• Booking-længde er identisk med materialets udlån-

stid

• Mulighed for at have forskellige antal forberedelses-
dage på de enkelte materialetyper

• Booking-længde kan ikke overskride udlånstiden 
angivet på materialet

• Kø-nummer kan beregnes på baggrund af behold-
ningen	 i	filialen	 (skolen)	 i	stedet	 for	på	agency-ni-
veau

• Der kan ikke bookes materialer til levering på luk-
kedage

• Der kan ikke bookes materialer til levering på dage, 
som ikke er køredage.

I inkrement 2020-FEB som blev afsluttet den 3. marts 
2020, blev der leveret yderligere en række forbedrin-
ger til Cicero Surf:

• Øget brugervenlighed i forbindelse med oprettelse 
af bookinger

• Visning af udlånte materialer på bookinger
• Visning af beholdning på online poster
• Leveringssted på bookinger er som default låne-
rens	tilhørsfilial.

Listen over releases i 2019 til Cicero Surf kan ses på 
www.kombit.dk/fbsreleases

http://www.kombit.dk/fbsreleases
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Lass Bundsgaard Lassen
Pædergogisk it-vejleder

Helle Stangerup
PLC-vejleder

“Men Cicero Surf gør det ikke alene. Det kræver også 
en lokal indsats i forhold til at oplære eleverne og læ-
rerne i at bruge Surf. Det i kombination, tror jeg på, 
er med til at rykke i retning af at nå vores mål om at 
få flere børn til at læse bøger”, siger Lass Bundgaard 
Lassen, som er pædagogisk it-vejleder på Frederiks-
bjerg Skole i Aarhus.

I maj 2019 skiftede alle pædagogiske læringscentre 
som nævnt Skoleportalen (Cicero Web) ud med Cice-
ro Surf. Årets brugertilfredshedsundersøgelse viste, 
at brugerne er tilfredse med Cicero Surf. Tilfredshe-
den er nemlig steget fra 2,9 i 2018 (Skoleportalen) til 
3,8	i	2020	(Cicero	Surf)	–	en	meget	flot	fremgang	på	
0,9 point.

Brugervenligt layout øger interessen for 
at søge og låne bøger blandt eleverne
Denne positive fremgang er i overensstemmelse med 
den oplevelse, vi får, da vi snakker med Helle Stan-
gerup, PLC-vejleder på Skibets Skole i Vejle og Lass 
Bundgaard Lassen.

De er begge enige om, at overgangen til Cicero Surf 
på	deres	skoler	har	haft	en	positiv	effekt	på	elevernes	
interesse for at søge og reservere bøger.

“Det er dejligt, at systemet er intuitivt og let at gå til. 
Jeg ser rigtig mange elever, som søger i Surf af sig 

selv. Og jeg ser rigtig mange, som er gode til at få 
reserveret bøger gennem Surf og få afhentet dem”, 
siger Helle Stangerup om elevernes brug af Surf.

Helle nævner også, at tilbagemeldingerne fra elever-
ne er positive. De glæder sig over den nye mulighed 
for at skrive en serie i søgefeltet, og så kommer alle 
bøger i serien frem. Det er med til at gøre søgningen 
nemmere for dem.

En af de ting, som Lass peger på af afgørende betyd-
ning for sine elever, er layoutet på forsiden på Surf:

“At man på forsiden af Surf får præsenteret forslag 
til kategorier og får vist et billede af forsiden på de 
forskellige bøger, er med til at skærpe appetitten hos 
eleverne og faktisk også øge udlånet.”, siger Lass.

“Surf er et rigtig lækkert nyt red
skab til at arbejde videre med 

vores elevers læse
lyst og antallet af 
bøger, der bliver 
læst”
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Disse såkaldte inspirationslister er udviklet netop med 
det formål at gøre det nemmere for eleverne at over-
skue	mulighederne	og	blive	inspireret	til	at	låne	flere	
bøger inden for emner, som interesserer dem.

Dokumenteret stigning i antallet af reser
vationer
En undersøgelse foretaget af leverandøren Systema-
tic viser, at der i perioden fra 10. juli til 10. december 
2019 har været 60.353 reservationer på alle landets 
skoler sammenlignet med 41.547 i samme periode 
året før. Det vil sige en stigning på 45,7 %.

Men ifølge Helle og Lass er der endnu et stykke vej 
mod	 læsestrategiens	mål	 	 om	at	 få	 flere	 børn	 til	 at	
læse	 flere	 bøger.	 Det	 kræver	 nemlig	 også	 en	 lokal	
indsats at få både lærere og elever til at bruge Cicero 
Surf:

“Jo mere vi får pushet, at Surf er her og kan nogle 
ting, som elever ikke har kunnet før, jo mere vil bru-
gen af Surf stige, og der vil hermed blive lånt flere 
bøger. Det er et mål for os - og vi er godt i gang” 
siger Lass, som netop kan glæde sig over, at antallet 
af reservationer i hans kommune, Aarhus, er steget 
med hele 74,9 % siden i sommers sammenlignet med 
samme periode året før.

Der bliver naturligvis også hele tiden lavet forbed-
ringer i Cicero Surf med udgangspunkt i brugernes 
ændringsønsker. Hvilke forbedringer der er foretaget 
i 2019, samt hvilke vi kan se frem til i foråret af 2020, 
kan I læse i det tidligere afsnit om Cicero Surf.
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Årets brugertilfredshedsmåling på FBS viser igen i 
år stor tilfredshed med FBS og forbedring på næsten 
alle parametre.

I januar sendte KOMBIT igen en brugertilfredsheds-
undersøgelse ud til alle brugere af FBS. I alt besva-
rede 847 personer fra 91 kommuner undersøgelsen. 
Det er et mindre fald i forhold til sidste år, hvor 925 
personer deltog i undersøgelsen, men stadig nok til 
at give et klart og retvisende billede af tilfredsheden 
med FBS.

Den samlede tilfredshed med FBS-LMS er det sene-
ste år steget med 0,3 point på en skala fra 1 til 5, 

mens resultaterne for svartider og support også vi-
ser positive takter i år. Supporten, som de tidligere år 
har ligget på et stabilt niveau, har i år taget et posi-
tivt spring på alle parametre – det samme gælder for 
svartider på de forskellige løsninger.

Med til at give et klart og retvisende billede af FBS, 
er de mange gode skriftlige tilbagemeldinger, vi har 
modtaget. Mange deltagere har nemlig givet sig tid til 
at uddybe ønsker og behov i forhold til FBS, hvilket vi 
er rigtig glade for. En stor tak til alle som har givet sig 
tid til at udfylde undersøgelsen.

Tilfredsheden med FBS stiger 
fortsat

FBSLMS

Tilfredshed med FBS-LMS på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds.



Fælles Bibliotekssystem Årsrapport 2019

14

Stor tilfredshed med Cicero Surf
Efter overgangen til Cicero Surf var vi naturligvis me-
get nysgerrige på, hvordan Cicero Surf blev modtaget 
blandt medarbejderne på de pædagogiske lærings-
centre. 

I alt besvarede 296 brugere fra skoleområdet fordelt 
på 58 kommuner undersøgelsen. Den overordnede 
tilfredshed holdt op imod den tidligere Skoleportal 
(Cicero Web) er positiv. Konkret er tilfredsheden ste-
get fra 2,9 til 3,8 på en skala fra 1 til 5 efter Cicero 
Surf	–	en	flot	stigning	på	0,9	point.

Brugervenlighed på FBSLMS

Svar på spørgsmålet ”Jeg mener at FBS...” hvor 1 = helt uenig og 5 = helt enig.

Tilfredshed med henholdsvis Skoleportalen (fra 2017 og 2018), F12 – Selvbetjeningsklienten og Cicero Surf (2020). På en skala fra 1 til 
5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds.
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Tilfredshed med supporten

Tilfredshed med svartider

Tilfredshed med supporten blandt de supportberettigede brugere på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds

Tilfredshed med svartider blandt alle brugere på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds.
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2019 blev året, hvor foreningen og fællesskabet FBS 
opløstes og styregruppen for FBS ligeså. Der er nu 
i stedet nedsat en ny styregruppe for Bibliotekernes 
Data og It (BDI). Steffen Nissen, sekretariatschef i 
Odense Bibliotekerne, og tidligere formand i FBS-sty-
regruppen, har været med på rejsen lige siden FBS 
gik i drift, og er nu medlem af den nye styregruppe. I 
dette interview gør han status på den tid, han sad på 
formandsposten, og kommer med sine forsigtige bud 
på, hvordan fremtiden ser ud for BDI.

Ny virkelighed betød farvel til Fællesska
bet FBS
“For ca. et år siden begyndte det at gå op for alle, at 
nu mødte vi en ny virkelighed. Det virkede naturligt for 
staten at trække sig tilbage og overlade bestillerfunk-
tionen til KOMBIT. Det var altså et givet vilkår, vi blev 
mødt med. Vi har i styregruppen hele tiden haft det 
fokus,	at	det	handlede	om	at	finde	en	ny	god	løsning,	
selvom det betød, at Fællesskabet FBS ville blive 
nedlagt som forening”.

Sådan	siger	Steffen	Nissen	om	styregruppens	fokus	i	
2019, som foruden videreudvikling af FBS-løsningen 
også bød på arbejdet med den nye organisering af 
Bibliotekernes Data og It, der opstod med KOMBITs 
nye rolle som bestillerfunktion for DBC.

Steffen	erkender,	at	der	med	et	nyt	setup	naturligvis	
skal	 findes	en	ny	 fælles	 retning,	og	det	arbejde	ser	
han frem til.

Ser på det nye setup med optimistiske 
briller
”Jeg er optimistisk og er ikke bekymret for, om det 
nye setup nu får konsekvenser for FBS. Hvis vi holder 
tungen lige i munden fremefter og prioriterer rigtigt, 
så vil vi også med den konstruktion, vi har i dag, nå 
dertil med vores nationale bibliotekssystem, at bru-
gerne bliver ved med at opleve stor tilfredshed med 
systemet.”

En	af	 de	 fordele,	 som	Steffen	 peger	 på	 i	 forhold	 til	
at samle FBS og infrastrukturen på biblioteksområdet 
under samme tag, er, at man herved får en mere sim-
pel	grundorganisation	og	kan	arbejde	mere	effektivt,	
fordi man skal bruge langt færre ressourcer på at ko-
ordinere partnerne imellem. 

Vi er nået et godt stykke mod målet
“Sidste år tog vi et stort spring mod målet. Vi kunne 
glæde	os	over,	at	vi	havde	nået	en	meget	flot	mile-

pæl med FBS. Brugertilfredsheden var nemlig steget 
markant – et mål som vi har haft lige siden FBS blev 
søsat – og som i øvrigt er fortsat i år.”

Men	som	Steffen	også	nævnte	 i	sidste	FBS	årsrap-
port, skal vi ikke hvile på laurbærrene, og det holder 
han fast i.

“Selvom vi i sommers nåede endnu en vigtig milepæl 
i forhold til en succesfuld implementering af Cicero 
Surf, så har vi fortsat en vigtig opgave i forhold til at 
sikre videreudvikling af FBS, så tilfredsheden fortsæt-
ter med at stige.”

Fremtidig fokus på gennemsigtighed og 
høj brugertilfredshed
Afslutningsvis	kommer	Steffen	med	sit	bud	på,	hvilket	
fokus BDI skal have i 2020.

”Vi skal være synlige og kommunikere. Der skal være 
gennemsigtighed i forhold til det, vi gør - hvad bli-
ver pengene brugt til, og hvordan prioriterer vi vores 
udvikling. Selvom vi har et mindre videreudviklings-
budget på FBS de kommende år, har vi stadig mulig-
hed for at prioritere for at sikre fortsat høj tilfredshed 
blandt brugerne.”

”Derudover er det vigtigt, at vi stadig husker også at 
have	 fokus	på	PLC-området.	Cicero	Surf	scorer	flot	
på tilfredshed og har næsten den samme tilfredshed 
som FBS. Den udvikling skal vi forfølge.”

”Vi er blevet mødt af en ny 
virkelighed”
Interview med Steffen Nissen
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Videreudviklingsudvalget bestod til udgan
gen af 2019 af: 

• Birgitte Reindel, Pædagogisk LæringsCenter-
Forening 

• Peter Broch Rasmussen, Odense Kommune, 
Børn- og Unge-forvaltning 

• Gitte Gordon, Roskilde Kommune 
• Per Kjær, Aarhus Kommune 
• Michael Ljungberg, Viborg Bibliotek, Viborg 

Kommune 
• Maria	Sesse	Nisted	Atkin,	Ishøj	Kommune	
• Trine	Vandsted	Nielsen,	Ringsted	Kommune	
• Jens Vejlstrup, Faxe Kommune

Det daværende FBS Videreudviklingsudvalg holdt 
tre møder i 2019 og gennemgik i årets løb cirka 75 
ændringsønsker på fbsændringsønsker.dk, som ved 
udgangen af 2019 indeholdt i alt 660 ændringsønsker. 
17 ændringsønsker, der blev indsendt i perioden fra 
oktober til december 2019, er endnu ikke behandlet.

I 2019 oprettede kommunerne ca. 60 nye ændring-
sønsker på fbsændringsønsker.dk – et markant fald i 
forhold til tidligere år.

Videreudviklingsudvalget fremsendte 14 indstillinger 
til ændringer i FBS til godkendelse i styregruppen.  

13 ændringer blev godkendt, og hovedparten af æn-
dringerne blev implementeret i FBS i løbet af 2019. 
De resterende var implementeret den 3. marts 2020. 

De indstillinger, der blev behandlet af styregruppen, 
var:

Nedlæggelse	af	poster	i	FBS	blev	afvist.

FBSvidereudvikling i 2020

Antallet af ændringsønsker med status ”Analy-
seres” i ændringsønskeportalen ved udgangen 
af 2020

• Ændringer af FBS-numre for bogbusholdepladser
• Lukkedage og booking
• Booking skal følge køredage
• Afskrivning af forældet mellemværende
• Tilretning af erstatningspriser før afsendelse
• Booking - Bookinglængde er materialets udlåns-

tid; forberedelsesdage
• Automodtagelse af tidsskrifter
• Spærring af bruger login (brute force)
• Liste over reservationer, som ikke er i kontinuer-
ligt	flow,	dvs.	gået	i	stå

• Automatisk generering af rapporter til Danmarks 
Statistik

• Automatisk generering af rapporter til SLKS
• Sortering	af	klassifikation	og	ændring	til	materia-

letype
• Ønskede ændringer til Surf opsamlet under pilot-

forløb
• Nedlæggelse	 af	 poster	 i	 FBS	 med	 beholdning	

(automatisk oprydning af dobbeltoprettede po-
ster)
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Forbedringer og fejlretning af rapporter i Cicero stati-
stikmodul, forbedringer til fjernlånsmodulet og kassa-
tion i klienten var oprindelig på videreudviklingspla-
nen for 2019, men måtte udskydes til 2020 på grund 
af prioritering af arbejdet med integration til kommu-
nernes debitorsystemer (ØiR version 3) og vakante 
stillinger på FBS-projektet i begyndelsen og i slutnin-
gen af året. Du kan læse mere om udsættelsen af ØiR 
version 3 (debitorintegrationen) i næste afsnit.

Ny organisering af faggrupper
Med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen blev 
organiseringen med indgangen til 2020 ændret. I fag-
grupperegi betød det, at FBS videreudviklingsvalget 
fra 2020 blev erstattet af en FBS-faggruppe, som 
fremover skal hjælpe med afklaringer, kravformule-
ring og test.

KOMBIT vil derfor gerne takke videreudviklingsudval-
get for den arbejdsindsats, udvalget har leveret siden 
2016. Udvalgets medlemmer har, udover deltagel-
se i videreudviklingsmøderne, ydet en stor arbejds-
indsats i forbindelse med udarbejdelse og review af 
ændringsbeskrivelser, review af leverandørens løs-
ningsforslag, deltagelse i accepttest og været gode 
sparringspartnere for KOMBITs medarbejdere på 
FBS.

Faggrupperne på FBI og FBS
De enkelte faggrupper hjælper med faglige af-
klaringer, spørgsmål om brugeroplevelser, krav-
specificeringer,	 kvalitetssikring	 og	 test	 for	 hen-
holdsvis FBS og FBI.

Læs mere og se deltagerlisterne her: www.kom-
bit.dk/BDIorganisering

http://www.kombit.dk/BDIorganisering
http://www.kombit.dk/BDIorganisering
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Udsættelse af debitor
integrationen

I efteråret 2019 tog kommunerne en ny proces for 
mellemværende i brug i FBS. Denne proces har givet 
mulighed for at opsætte en automatisering af udsen-
delsen	af	saldoopgørelser.	Ændringen	har	givet	flere	
konfigurationsmuligheder	og	dermed	større	fleksibili-
tet. Det har samtidigt været det første skridt mod den 
debitorintegration, som mange kommuner har ventet 
længe på. 

Debitorintegrationen vil gøre det muligt at kunne sen-
de opkrævning af biblioiteksgebyr og erstatninger 
over til kommunens debitorsystem, som derefter står 
for opkrævning og håndtering af mellemværende. Det 
betyder, at debitorafdelingen fremover vil overtage 
opkrævningen af mellemværende af gebyrer og er-
statninger til borgere, når biblioteket tager debitorin-
tegrationen i brug. Dermed letter det bibliotekernes 
tidsforbrug til denne opgave. Kommunens debitoraf-
deling er specialiseret til opgaven med at sende op-
krævning til borgere. Debitorafdelingen har systemer 
og	processer	til	at	håndtere	både	pengeflow	og	ryk-
kerprocedurer. 

Den forventede udrulning af debitorintegration i 2019 
er trukket ud, blandt andet fordi SKAT har lavet om 
på deres regler for, hvad og hvilke oplysninger kom-
munen kan og skal videresende, hvis man ønsker, 
at SKAT efterfølgende skal stå for inddrivelsen af de 
restancer, som kommunen har med borgere. SKAT 
har stillet nogle ekstra krav til nuancering og format 
af de fordringer (dvs. De økonomiske krav), der sen-
des over (til SKAT) til inddrivelse. Disse ændringer 
har gjort det nødvendigt at sikre, at FBS sender de 
nødvendige informationer til debitorsystemet. Sådan 
at debitor, hvis de vælger at videresende kravet til 
SKAT, har det korrekte og detaljerede grundlag og 
format for, at SKAT vil modtage fordringen. 

Hele	 denne	 øvelse	 har	 betydet,	 at	 både	 snitfladen	
mellem FBS og kommunens debitorsystem, samt 
FBS har måtte foretage nogle ændringer, hvilket des-
værre medført en udskydelse af udrulningen. Vi for-
venter at integrationen tidligst er klar i slutningen af 
2. kvartal 2020, og KOMBIT orienterer kommunerne 
yderligere om, hvordan de skal forholde sig, når im-
plementeringsplanen er klar.
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KOMBIT overtog den 1. januar 2020 på kommuner-
nes vegne bestillerfunktionen over for DBC A/S. Di-
rektør i KL, Laila Kildesgaard, sidder for bordenden 
som styregruppeformand i den fælles organisering, 
Bibliotekernes Data og It (BDI). Organiseringen er 
ifølge Laila Kildesgaard en enestående mulighed 
for sikre, at det digitale og det fysiske bibliotek også 
fremover hænger bedst muligt sammen.

”At samle ejerskabet af bibliotekssystemet og -infra-
strukturen giver os det bedste udgangspunkt for at 
skabe et sammenhængende biblioteksvæsen på det 
kommunale område. I KL er vi optaget af at få det fy-
siske og det digitale bibliotek til at smelte sammen, og 
med den nye organisering får vi det bedste udgangs-
punkt for at koble det hele sammen på tværs. I styre-
gruppen har vi en vigtig opgave i at sørge for skabe et 
digitalt fundament, der bedst muligt understøtter både 
den fysiske og den digitale del af den måde, vi gerne 
vil tilbyde information til borgerne”. 

Transparens og kommunikation er nøg
leord
Med den nye kontrakt med DBC får kommunerne et 
helt nyt indblik i driften af biblioteksinfrastrukturen. 

”Jeg ser virkelig frem til at, at det hele nu kommer til 
at åbne sig endnu mere op for os, som er brugere 
og som samtidig repræsenterer bibliotekerne. Vi vil få 
så meget transparens, rapportering og viden om alt 
det bagvedliggende, at vi kommer til at have et rigtig 
godt udgangspunkt for at prioritere, hvad vi synes er 
vigtigst i et strategisk sigte. På den korte bane skal 
vi bl.a. sikre fortsat stabil drift, mens vi på den lange 
bane, med udgangspunkt i strategien tilbage fra DDB, 
skal formulere en ny strategi for, hvor vi vil hen”.

Undervejs vil hun lægge vægt på at have en god 
kontakt ud i sektorens interessentlandskab, og ikke 
mindst at kommunikere styregruppens arbejde: 

”Jeg tror, det er vigtigt, at vi hele vejen holder os for 
øje at inddrage vores interessenter og får sat vores 
governance-model i spil. Vi skal sikre, at vi både får 
informationer ind i styregruppen om, hvordan sekto-
ren ønsker deres it-understøttelse. Men også at vi får 
sendt noget den anden vej, fx hvilke kloge rappor-
teringer der kan give bibliotekerne et overblik over, 
hvad de kan få glæde af”.

Et område præget af stort engagement
Laila Kildesgaard ser biblioteksrummet som noget 
helt enestående. I en tid hvor udlånet falder, men hvor 
antallet af besøgende stiger, handler det for borgerne 
ikke kun om de fysiske udlån, men nogle gange også 
om at komme hen på biblioteket og bruge faciliteterne 
i det, hun kalder ”det forventningsfrie rum”. 

Biblioteksområdet er et område beriget af en enorm 
høj faglighed. Ikke kun en litterær faglighed, men 
også en faglighed omkring bagvedliggende emner 
som beholdningssituation, it-understøttelse, statistik 
osv. Med aktive foreninger i ryggen og stort enga-
gement ser Laila Kildesgaard frem til at bestride for-
mandsposten i styregruppen: 

”Biblioteksområdet er den største kultursatsning, vi 
har i kommunerne, og derfor er der bare kæmpestort 
engagement og interesse for, hvordan det udvikler sig: 
Hvis man fortsat skal have de samme økonomiske 
midler at indkøbe bøger for, hvad gør man så for, at 
it-systemerne understøtter det på en hensigtsmæssig 
måde? Jeg tænker i det store billede, at hvis vi lykkes 
i denne opgave, så er vi med til at skabe den samle-
de it-understøttelse af biblioteker, der er den bedste 
på verdensplan. Det kan vi godt have som ambition. 
Jeg tror ikke, der er nogen, der har noget lige så godt 
som vores, også fordi det hænger sammen statsligt 
og kommunalt. Det kan vi godt være stolte af”.

”Ambitionen er at skabe den bed
ste itunderstøttelse på verdens
plan”
Interview med Laila Kildesgaard

Laila Kildesgaard
Direktør for KL og styregruppeformand for BDI



Fælles Bibliotekssystem Årsrapport 2019

21

FBI fakta og videreudvikling i 2020

2019
Bibliotek.dk – bestilling 1.587.442(*)
Bibliotek.dk – søgning/besøg 4.972.551
Netpunkt.dk – bestilling 889.890
Netpunkt.dk – søgning/besøg 746.184

Fakta om FBI
I	tabellen	nedenfor	finder	du	tal	over	aktiviteter	i	brugergrænsefladen	for	FBI.	Tallene	er	opgjort	i	antal	bestil-
linger og søgninger.

(*) Tallet er opgjort efter en ny metode og er derfor ikke sammenlignelige med tal fra tidligere år. Dog er mængden af bestillinger gene-
relt stigende og har også været det i 2019.

Videreudvikling i 2020
I forbindelse med overdragelsen af bestillerrollen 
overfor DBC, er der et overløb af videreudviklingsop-
gaver fra 2019 til 2020. Der er tale om opgaver, som 
er godkendt eller igangsat. Opgaverne er kort beskre-
vet herunder. 

Migrering af VIP og OpenAgency: Disse services skal 
flyttes	til	en	anden	driftsplatform.	

Professionelt login på netpunkt.dk: Pt. logges ind som 
bibliotek. Fremover skal det ske som person. 

Forbedret loginflow på bibliotek.dk: Implementering af 
anmærkninger fra undersøgelser i 2019

firstAccessionDate implementeres: Sikrer mulighed for 
at	holde	styr	på,	hvornår	en	specifik	titel	(uafhængig	af	
udgivelse) er set købt/registreret første gang.

KBs systemskifte: I forbindelse med systemskifte hos 
KB og skifte fra danMAR2 til MARC21, udestår en kon-
verteringsopgave og andet arbejde med Brønden.

Opdatering af HoldigsItemsUpdate: Skal sikre live op-
datering af beholdning fra FBS 

Søgning i Danbib og WorldCat: Implementering der 
muliggør fortsat brug af Z39.50 til fremsøgning
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Økonomien	i	FBS	bygger	på	den	investerings-	og	fi-
nansieringsmodel,	der	i	flere	år	er	anvendt	på	de	fæl-
leskommunale it-projekter, som KOMBIT er ansvarlig 
for, hvor indtægter og omkostninger i et given projekts 
levetid skal være lig hinanden. FBS-projektet er en 
såkaldt nulsumsløsning, hvor KOMBIT til en start 
lægger ud, og kommunerne først betaler tilbage efter 
ibrugtagning.

Indtægter i 2019
I 2019 var indtægterne på FBS-projektet på ca. 39,1 
mio. kr. Indtægterne kommer fra betalingen fra de 98 
kommuner og Dansk Centralbibliotek i Sydslesvig.

Omkostninger for 2019
Der er i 2019 forbrugt knap 4,5 mio. kr. til interne res-
sourcer i projektet, hvor 465.000 kr. var til en ekstern 
konsulent, der bistod med projektledelse i foråret. For-
bruget på 4,5 mio. kr. er ca. 1,6 mio. kr. mindre end 
budgetteret. Det mindre forbrug skyldes, at der har 
været færre projektledelsesressourcer samt vakante 
stillinger i projektet. 

Året bød på stor videreudviklingsaktivitet, hvor der 
blev forbrugt ca. 7,7 mio. kr. til systemudvikling. Der 

var afsat 9,6 mio. kr. Det mindre forbrug skyldes, at 
flere	af	de	bestilte	ændringer	og	forbedringer	blev	for-
sinket og derfor først er leveret og betalt i 2020.

Til support blev der samlet forbrugt ca. 2,4 mio. kr. 
Der er forbrugt 10,4 mio. kr. til drift og vedligehold af 
løsningen. Leverandøren har betalt 574.000 kr. i bod 
på grund af manglende opfyldelse af servicemål. Bo-
nus til leverandøren udgør dog samtidig 72.000 kr. på 
grund	af	god	driftseffektivitet	og	tilgængelighed	i	FBS	
- løsningen. Det har ikke været nødvendigt at tage 
risikobudgettet på 1,1 mio. kr. i brug.

Samlet resultat i 2019
Der var i 2019 samlede omkostninger for godt 26,2 
mio. kr. mod et budget på 31,4 mio. kr. Dermed blev 
der forbrugt godt 5,3 mio. kr. mindre end forventet. 
Det gav et samlet positivt resultat for året på godt 
12,6 mio. kr. Med udgangen af 2019 var der dermed 
et samlet projektunderskud på 66,6 mio. kr. for peri-
oden 2011 til 2019. FBS er som nævnt oven for en 
nulsumsløsning, og nettoresultatet skal derfor være 
nul kr. med udgangen af 2024.

Økonomien for FBS i 2019
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Den kommunale styregruppe beslutter 
borgerprisen
Resultatet for 2019 på de 12,9 mio. kr. i FBS-projektet 
går til at tilbagebetale den gæld, som KOMBIT lagde 
ud ved projektets start. 

Det er styregruppen for FBS, der beslutter, hvor stort 
et beløb, der skal afsættes til fx videreudvikling. Det 
er også styregruppen, der beslutter, hvorvidt borger-
prisen skal sættes ned. 
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I 2020 forventer KOMBIT, at der igen bliver idriftsat 
en del ny funktionalitet, som blev godkendt i 2019 og 
funktionalitet som bliver godkendt i 2020. 

I 2020 forventes FBS at få et overskud på knap 7,8 
mio. kr. Overskuddet bidrager til tilbagebetalingen af 
KOMBITs investering i projektet. 

Det er KOMBITs vurdering, at FBS-projektet har den 
rette bemanding, og at de nødvendige midler er afsat 
til videreudvikling.

Forventede indtægter i 2020 
De samlede indtægter fra kommunerne for 2020 for-
ventes at blive knap 39,1 mio. kr. 

Forventede omkostninger i 2020
I 2020 forventer KOMBIT et ressourceforbrug på ca. 
5,3 mio. kr.  Det er lidt højere end 2019, og det skyl-
des, at vi forventer at genbesætte en ledig it-arkitekt-
stilling i FBS-projektet. Ellers arbejder vi frem mod 
2024 at reducere ressourceforbruget, da FBS nu be-
finder	sig	i	en	stabil	drifts-	og	forvaltningsfase.	

Omkostningerne til systemudvikling forventes at bli-
ve knap 9,0 mio. kr., og omfatter bl.a. den forsinke-
de idriftsættelse af funktionalitet fra 2019. Det er en 
stigning i forhold til 2019, som skyldes FBS-projektets 
forventning	om,	at	der	idriftsættes	flere	af	de	forbed-
ringer, som blev forsinket i 2019. Posten systemud-
vikling	 dækker	 videreudvikling	 og	 den	 afledte	 drift	
heraf. Omkostningen til drift og vedligehold dækker 
den løbende drift og vedligeholdelse af løsningen og 
forventet bonus til leverandøren. Der er afsat 0,4 mio. 
kr. til møder og rejser.

I budgettet for 2020 er der afsat et risikobudget på 3,2 
mio. kr., som blandt omfatter mulighed for betaling af 
bonus til leverandøren.

Forventet resultat i 2020 
KOMBIT forventer, at det samlede resultat for året vil 
blive et plus på 7,8 mio. kr. I 2020 forventes det sam-
lede projektunderskud at være reduceret til 58,6 mio. 
kr.

Budget for FBS i 2020
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Forventede indtægter i 2020 
De samlede indtægter for 2020 forventes at blive ca. 
107 mio. kr., hvor 104,3 mio. kr. kommer fra kommu-
nerne og 2,8 mio. kr. kommer fra de statslige biblio-
teker. 

Forventede omkostninger i 2020
Vi forventer et ressourceforbrug på ca. 5,3 mio. kr. i 
2020. 

Omkostningerne til videreudvikling forventes at blive 
knap 13,8 mio. kr. Denne post omfatter dels videre-
udvikling	 af	 løsninger,	 og	 løbende	 afledt	 drift	 heraf.	
Omkostningen til drift og vedligehold dækker den 
løbende drift og vedligeholdelse af løsningerne, og 
forventes at blive 42,5 mio. kr. Datafremstilling, som 
omfatter	katalogisering	(nationalbibliografi	og	supple-
rende biblioteksdata) forventes at blive 44,9 mio. kr. 

I 2020 er der afsat 0,4 mio. kr. til support. Det skal be-
mærkes, at dette er noget mindre end de kommende 
år, idet support i 2020 bliver betalt af en eksisterende 
aftale mellem DBC og Danskernes Digitale Bibliotek, 
som bl.a. omfatter support til bibliotekernes infrastruk-
tur til en pris på 0,8 mio. kr. pr. år. 

Der er afsat ca. 0,1 mio. kr. til møder og rejser. 

I budgettet for 2020 er der afsat et risikobudget på 
knap 0,5 mio. kr., som bygger på det økonomiske rå-
derum, som FBI opbygger som følge af aftalen med 
FBI. 

Forventet resultat i 2020 
Vi forventer, at det samlede resultat for året vil blive 
på 64.000 kr.

Budget for FBI i 2020
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Forventninger til 2020
Det store fokus for året, der ligger foran os, bliver at 
sikre, at den nye organisering Bibliotekernes Data 
og It (BDI), der samler FBS og FBI, kommer godt fra 
start. De enkelte fora i organiseringen skal fungere 
optimalt. Fokus er her dels at sikre gennemsigtighed 
i forhold til prioriteringer, beslutninger og økonomi og 
samtidig sikre en løbende og relevant afrapportering 
om DBC’s ydelser til bibliotekerne. 

KOMBIT har også en opgave i at lære forsknings-, 
fag- og uddannelsesbibliotekernes samt gymnasie-, 
erhvervs- og akademibibliotekernes behov at kende, 
da disse biblioteker set i KOMBITs øjne er en ny ”kun-
de”. Det vil ske gennem løbende dialog, men også 
gennem involvering af bibliotekerne.

I starten af 2020 inviterede KOMBIT til interessetilken-
degivelser for deltagelse i FBS- og FBI-faggrupperne, 
og der er på den baggrund nedsat to nye faggrupper, 
der skal bidrage til afklaringer, kvalitetssikring, krav-
formuleringer mv. sammen med KOMBIT. Sammen-
sætningen af faggrupper har taget udgangspunkt i, 
at der skulle sikres kontinuitet fra tidligere udvalg og 
faggrupper, og at der også kommer udskiftninger, der 
sikrer nye øjne på bibliotekernes problemstillinger. 

Videreudviklingen af FBI vil bl.a. have fokus på opda-
teringer af bibliotek.dk og netpunkt.dk. Der forventes 
også, at KOMBIT bliver involveret i afklaringer om ind-
holdet og planen for det endelige RDA-projekt.

Derudover forventer KOMBIT fortsat stabil og sikker 
drift af både FBS og FBI i 2020. 

For FBS er ambitionen fortsat, at brugertilfredsheden 
bliver bedre og meget gerne nærmer sig målsætnin-
gen om en score på 4.0. I 2020 forbereder vi igen en 
brugertilfredshedsundersøgelse for året.

I 2020 vil FBS-projektet deltage og understøtte cen-
tralbibliotekernes netværksmøder for henholdsvis 
medarbejdere og chefer. Vi håber at se mange af fol-
kebibliotekernes medarbejdere til disse arrangemen-
ter.

Der er allerede 17 godkendte Ændringer i 2020, der 
venter på at blive idriftsat i FBS-løsningen. Hovedpar-
ten af disse vil blive sat i drift i første kvartal 2020 og 
omfatter bl.a. automodtagelse af tidsskrifter.

Fire ændringsanmodninger afventer løsningsbeskri-
velser	 fra	 leverandøren,	og	fire	 løsningsbeskrivelser	
afventer godkendelse. 

I 2020 vil der også være fokus på forbedringer til stati-
stikrapporterne i FBS-løsningen. Det skal bemærkes, 
at vi ikke er så langt som vi havde håbet i 2019. Æn-
dringsanmodninger til Fjernlån og Kassation er også 
på planen for 2020.

Derudover er det planen, at den nye økonomiintegrati-
on ØiR version 3 langt om længe bliver implementeret 
for FBS. Det forventes at ske hen over sommeren. En 
nærmere plan herfor bliver meldt ud til kommunerne.


