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1. Velkommen 

Jesper Munch Jespersen bød velkommen til det første møde i porteføljegruppen. 

Medlemmerne introducerede sig selv. 

2. Introduktion til porteføljegruppen 

Jesper Munch Jespersen gennemgik kommissoriet for porteføljegruppen. 

Porteføljegruppen have ikke bemærkninger hertil. 

3. Status for Bibliotekernes data og it. 

Jesper Munch Jespersen gav en kort status for arbejdet i Bibliotekernes Data og it. 

4. Introduktion til produktstrategier for Bibliotekernes data og it 

Jesper Munch Jespersen gennemgik KOMBIT’s overvejelser om det kommende 

arbejde med produktstrategier for Bibliotekernes data og it. 

Derudover gennemgik han de vigtigste milepæle for FBS og FBI, som de er kendt i 

dag. 

5. Input til det kommende strategiarbejde fra porteføljegruppens 
medlemmer 

Porteføljegruppen pegede på, at det er relevant at genbesøge principperne for 

FBS, som de blev formuleret forud udbuddet af det nuværende FBS. 

Et nyt FBS må gerne være en open source løsning.  

Et nyt udbud af FBS skal tage udgangspunkt i at fremtiden er vanskelig at spå om, 

og derfor skal kontrakten kunne rumme en nødvendig grad af fleksibilitet til at 

håndtere retningsskifte for bibliotekerne. 

Det er relevant at overveje om et fremtidigt FBS udbud også kan rumme FFU-

biblioteker, og tage højde for at bibliotekerne i højere grad indgår i 

samarbejdsrelationer med private aktører. 

Porteføljegruppen understregede, at statistik skal være tænkt ind i en ny FBS-

løsning, som en integreret del af løsningen. 

Porteføljegruppen pegede på, at der er behov for koordinering på tværs af de 

forskellige aktører på biblioteks – it området som for eksempel i forbindelse med 
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tiltag fra de enkelte biblioteker, Det Digitale Folkebibliotek, Ereolen og 

Kulturministeriets udviklingspulje for bibliotekerne. 

Porteføljegruppen pegede også på introduktion af ny teknologi som kunstig 

intelligens, der formodentligt kan medvirke til effektivisering af DBC’s arbejdsgange 

i forbindelse med katalogisering af materialer. 

Der blev peget på, at lånesamarbejdet er meget vigtigt for alle typer af biblioteker, 

og de regler, der understøtter lånesamarbejdet, fortsat skal bidrage til optimale 

arbejdsgange for bibliotekerne. Det kan være oplagt at genbesøge reglerne, og 

vurdere om de skal opdateres. 

Porteføljegruppen gjorde opmærksom på, at der foreligger en national strategi for 

open access, hvor målet er, at sikre adgang for alle borgere, forskere og 

virksomheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret 

af det offentlige og/eller af private fonde. Der er derfor en mulighed for at skabe et 

samarbejde herom mellem folkebiblioteker, pædagogiske læringscentre og FFU-

biblioteker.  

Porteføljegruppen pegede også på, at systemlandskabet og antallet af systemejere 

er forholdsvist stort, og derfor ser et potentiale for at reducere antallet af systemer, 

og derved forenkle sammenhængene på tværs af sektorens systemer. 

Derudover blev det understreget, at mange biblioteker på tværs af sektoren ikke har 

systemejerskab som kerneydelse eller -kompetence. Det primære fokus er derfor, 

at brugerne og borgerne skal have let ved at anvende systemerne. 

Det blev påpeget, at det også gælder om at udnytte den eksisterende økonomiske 

ramme for videreudvikling for DBC, så bibliotekerne og borgerne får mest muligt ud 

af rammen. 

6. Eventuelt 

Næste møde forventes at blive i februar 2021. 

 


