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1. Indledning

KOMBIT har i foråret 2019 gennemført en analyse (kaldet Foranalysen). I 

denne er der foretaget en indsamling af informationer samt en vurdering af 

en række forhold og behov i DBC a/s (herefter DBC), i Slots og Kulturstyrelsen 

(herefter SLKS) og blandt udvalgte biblioteker.

Denne baggrundsforståelse er grundlæggende for, at KOMBIT kan fungere som 

en kompetent partner på et delvist nyt område. Analysens omfang er 

imidlertid afgrænset i forhold til at kunne lede til følgende:

• En governance-model, der muliggør en fremtidig hensigtsmæssig styring

• En transitionsplan, med de aktiviteter, der vurderes relevante for at sikre 

en succesfuld overtagelse af bestillerfunktionen

Resultatet af foranalysen er samlet og overordnet formidlet i denne rapport 

og mere detaljeret i diverse bilag. I analysen beskrives nogle vilkår, risici og 

løsningsforslag, som alle udmunder i governance-modellen og 

transitionsplanen.

Til at gennemføre en AS-IS-analyse af DBC - især virksomhedens it og 

håndtering af samme - har KOMBIT anvendt bistand fra konsulentbureauet 

PriceWaterhouseCoopers (PwC), som har indsamlet dokumentation, 

gennemført interviews og formuleret deres vurderinger og en række 

anbefalinger. Der henvises til den fulde PwC-rapport i bilag 1.

Rapporten indeholder essensen af, hvad vi ved på nuværende tidspunkt og 

planerne er formet derefter. Vi forventer såvel viden som planer vil blive 

tilpasset over tid.

God læselyst!

Referencer: Bilag 1
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Arbejdet er underlagt nogle præmisser, som omfatter den økonomiske ramme, 

de statslige strategier og lovmæssige hensigter med forandringen. 

1.2 Præmisser1.1 Bibliotekernes data og it

Denne foranalyse vedrører FBI, som står for Fælles Biblioteks Infrastruktur, 

selvom det både omfatter bibliotekernes data, applikationer, services og 

infrastruktur.

KOMBIT har siden 2011 været bestiller af FBS, det Fælles Biblioteks System, 

anvendt af kommunerne.

En væsentlig konklusion af foranalysen, er, at hvis KL indenfor de givne 

økonomiske rammer skal sikre et langsigtet og forretningsmæssigt godt it-

grundlag for biblioteksområdet, anbefaler KOMBIT, at der så vidt som muligt 

sikres samtænkning og fælles styring mellem FBI og FBS.

På denne baggrund omtales projektet i nogle sammenhænge, især på 

strategisk niveau, som ”bibliotekernes data og it”, hvilket naturligvis ikke 

udelukker særskilte beslutninger og initiativer for FBS, men blot angiver, at 

fælles interesser så vidt muligt løftes i fælleskab.

*) Indeksreguleret

1.2.1 Den økonomiske ramme

Der er afsat 5 mio. DKK*) årlig til KOMBITs varetagelse af bestillerfunktionen. 

Dette beløb afses primært til betaling for ressourceforbrug. Derudover er 

afsat midler til drift, vedligehold og videreudvikling af DBC’s ydelser.

Bemærk, at der til trods for en fælles organisering mellem FBS og FBI vil være 

en klar adskillelse af økonomi for it-løsningen Fælles Bibliotekssystem og 

bibliotekernes it-infrastruktur.

Indledning
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1.2.2 Hensigten med forandringen

Ændringen af biblioteksloven giver kommunerne i fællesskab det samlede ansvar for at etablere, vedligeholde 

og tilgængeliggøre en database indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på 

bibliotekerne samt supplerende biblioteksdata (tidligere kaldet bibliotekskatalogisering). Disse elementer udgør 

tilsammen det nationale fælles bibliotekskatalog.

Denne opgave har staten og kommunerne hidtil løst i fællesskab via DBC (se afsnit 2.6.1). Samlingen af ansvaret 

hos kommunerne betyder, at kommunerne i fællesskab (evt. via KL) fremover kan fungere som eneejer af DBC. 

DBC kan herved fortsætte som et rent offentligt ejet selskab, men med en klar styringsrelation til én ejer.

Opgaverne under den nationale fælles bibliotekskatalog er lovbundne opgaver med undtagelse af supplerende 

biblioteksdata, der produceres ud fra konkret efterspørgsel fra primært folkebiblioteker. Med ændringsloven er 

det præciseret, at opgaverne skal løses af kommunerne samlet, og at kommunerne pga. opgavens karakter ikke 

kan løse opgaverne enkeltvis. 

Det er forståelsen, at kommunernes hensigt er, at DBC fortsat vil varetage de pågældende opgaver med KL som 

eneejer, og at KL vil gennemføre en styrkelse af bestillerfunktionen i forhold til de ydelser, der leveres af DBC, 

gennem en konsolidering af bestilleropgaven. 

Hensigten hermed er at sikre optimale muligheder for en effektiv og økonomisk optimal drift af DBC. 

Biblioteksloven giver dog fremover også kommunerne i fællesskab mulighed for at træffe beslutning om at 

varetage opgaverne på en anden måde, hvis dette ønskes sidenhen.

For at lykkes med både at styrke bestillerfunktionen og sikre optimal drift af DBC etablerer KOMBIT et fælles 

governance-setup for bibliotekernes data og it. En organisering, der dækker de styringsmæssige opgaver 

forbundet med it-løsningen Fælles Bibliotekssystem (FBS) og FBI.

Lov om ændring af lov om 

biblioteksvirksomhed

LBK nr. 100 af 30/01/2013 ændres som 

beskrevet i uddrag herunder:

§16

Stk. 1. Kommunerne etablerer og 

vedligeholder i fællesskab en database 

indeholdende nationalbibliografien, data 

om materialebestanden på 

folkebiblioteker og statslige biblioteker 

og eventuelt supplerende biblioteksdata.

Stk. 2. Kommunerne i fællesskab stiller i 

videst muligt omfang den nationale 

fælles bibliotekskatalog til rådighed for 

enhver ved elektronisk adgang.

Stk. 3. Kommunerne i fællesskab stiller i 

videst muligt omfang den nationale 

fælles bibliotekskatalog til rådighed for 

videre brug.

Indledning / Præmisser

Referencer: retsinformation.dk
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1.2.3 Statens strategier

Digitaliseringsstrategien 2016-2020 beskriver en retning for det digitale 

Danmark, som også biblioteksvæsenet skal adressere.

Eksempelvis stiller fokusområderne ”En brugervenlig og overskuelig digital 

offentlig sektor” og ”Digitalisering for alle” ambitiøse krav til såvel det 

brugermæssige design som den bagvedliggende arkitektur.

Fokusområdet ”Offentlige data som vækstdriver” anviser blandt andet en 

overordnet retning for den eksisterende og fremtidige produktion og 

håndtering af metadata, hvor målgruppen ikke alene er Slots- og 

Kulturstyrelsen og bibliotekerne, men også kommercielle kunder.

Fokusområderne ”Den offentlige sektor passer godt på data” og ”Robust 

digitalt fundament” er begge strategiske drivere til at prioritere en 

opdateret og robust infrastruktur.

Til at understøtte strategien har Digitaliseringsstyrelsen udviklet et 

rammesæt bestående af blandt andet principper, regler og 

arkitekturkomponenter, kaldet Fællesoffentlig Digital Arkitektur. 

Ved så vidt muligt at følge denne bidrager det Fælles Bibliotek til bedre… 

• sammenhæng mellem stat, kommuner og regioner 

• sammenhæng mellem sektorer

• udveksling på tværs af landegrænser

Indledning / Præmisser

Referencer: digst.dk
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1.3 Hvad er en bestillerfunktion?

En bestiller er ”brobygger” mellem bibliotekerne (også kaldet 

forretningsområderne) og it-leverandørerne.

Bestilleren påtager sig de planlæggende, rapporterende, faciliterende, 

formidlende og styrende opgaver, der skal til for at skabe et konstruktivt 

samarbejde mellem parterne og en effektiv it-drift og -videreudvikling.

For at understøtte en velfungerende organisation i KOMBIT, som arbejder 

effektivt i en fælles retning, har KOMBIT formuleret en fælles målsætning for 

bestillerfunktionen (se tekstboksen til højre). Målsætningen er formuleret 

med udgangspunkt i KOMBIT’s forretningsstrategi.

Ud over at sikre forventningsafstemning mellem KOMBIT og de forskellige 

samarbejdspartnere, skal målsætningen bistå til at definere, hvad der skal 

etableres i og efter transitionsfasen, for på sigt at lykkes.

Indledning
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1.4 Transitionens formål

Analysen identificerer desuden et antal aktiviteter, 

der med fordel kan arbejdes med i henholdsvis ”1. 

halvår” og ”2.halvår” for at nå målsætningen (afsnit 

1.3). Da vi forventer en del tilpasninger og nye 

erkendelser gennem transitionen skal aktiviteterne i 

disse perioder læses mere som foreløbige skitser.

Aktiviteternes fremdrift og projektets stigende 

modning over tid illustreres i ”Trappetrinsmodellen” 

på næste side.

Formålet med transitionen er at indsamle den 

nødvendige viden samt etablere de nødvendige 

rammer for at sikre, at bestillerfunktionen med 

succes kan overdrages til KOMBIT.

Projektet leverer således en transitionsplan for, 

hvad der kan nås i den såkaldte Transitionsfase fra 

1/7-2019 til 1/1-’20 (se figur).

1/7-’19 1/1-’20 1/7-’20 1/1-’21

”Transitionsfasen” ”1.halvår” ”2.halvår”

Identifikation af yderligere aktiviteter

Transitionsplan

Indledning
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1.5 Trappetrinsmodellen

Gennem rapporten anvendes en såkaldt trappetrinsmodel som reference. Her 

følger en introduktion.

Vi har i dialog med DBC opdelt vores fælles ambitioner i kategorierne 

”Transitionsfasen", "1.halvår" og "2.halvår" (se figur til højre).

Således stilles der nogle realistiske minimumskrav til styring af de 

eksisterende løsninger pr. 1/1-’20, og for hvert halvår løfter vi ved fælles 

hjælp ambitionsniveauet et trin for gradvist at nå målsætningen (afsnit 1.3).

I modsætning til de eksisterende løsninger, vil KOMBIT allerede pr. 1/1-’20 

stille højere krav til nye løsninger. Disse krav falder udenfor de øvrige 

kategorier og kaldes blot Nye løsninger.

1/7-’19 1/1-’20 1/7-’20

Transitionsfasen

1. halvår

2. halvår

Krav til eksisterende løsninger

1/1-’21

Indledning
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2. Analyse

For at få en grundlæggende forståelse for DBC og dets systemportefølje, har 

KOMBIT indkøbt bistand fra PwC, som har foretaget en overordnet AS-IS 

analyse heraf. Undervejs har der været dialog mellem projektet og PwC for at 

definere, hvilke områder der burde undersøges nærmere og hvilke der var 

tilstrækkeligt undersøgt ud fra en risikobetragtning. PwC’s rapport findes i 

bilag 1.

Parallelt hermed har projektet været i dialog med DBC og andre interessenter, 

og har gennemgået diverse dokumentation. Især dokumentet 

”Arkitekturoverblik 2019 - den fælles Biblioteksinfrastruktur”, der er 

udarbejdet af DBC, har været relevant læsning. Dokumentet beskriver på 

overordnet niveau de forskellige løsningselementer (gengives i afsnit 2.1.1).

PwC har i sin afrapportering formuleret nogle observationer, vurderinger og 

anbefalinger (Bilag 1). Derudover har vi gjort os nogle observationer. På 

baggrund af alt dette har projektet vurderet, hvilke der er vigtigst at 

adressere i forhold til projektets risici og økonomiske rammer.

Det bemærkes, at PwC i sin rapport omtaler nogle it-elementer, som er 

planlagt til eksempelvis opdatering eller videreudvikling, og deres vurdering er 

præget heraf. Ændringer for Update, OpenSearch og OpenAgency kan 

genfindes i DBC’s udviklingsplaner, mens andre (National Proxy, OpenOrder, 

Adgangsplatform, Build og BorrowerCheck) ikke fremgår. På den baggrund 

skal PwC’s risikobillede for disse genvurderes og muligvis tilpasses.

Indenfor hvert afsnit er formuleret nogle aktiviteter, som bør igangsættes i 

prioriteret rækkefølge jf. Trappetrinsmodellen (afsnit 1.5). Et overblik over 

samtlige aktiviteter findes i bilag 9 og et overblik over projektets risici findes i 

bilag 10.

Det er ikke vurderet hvor vidt open source giver anledning til juridiske 

udfordringer. Det er derfor ikke undersøgt om DBC har efterlevet aftaler om 

brug af open source.

Anbefalingerne tager ikke højde for, om DDB vil finansiere DBC’s

videreudviklingsopgaver inden den 1. januar 2020. Afklaring heraf er en 

forudsætning for, at aktiviteterne kan gennemføres.

Referencer: Bilag 1, 9 & 10
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2.1 It-løsninger

I det følgende gives en kort introduktion til it-arkitekturen, da denne er 

afgørende for projektet og de aktiviteter, der anbefales.

DBCs systemportefølje til understøttelse af Fællesbibliotekers infrastruktur er 

bygget op af services (kaldet ”Service Orienteret Arkitektur” eller blot SOA), i 

tre separate lag.

• Et brugergrænsefladelag med elementer som Bibliotek.dk og Netpunkt.dk

• Et servicelag med elementer som Recommender, OpenSearch

• Et databaselag med elementer som VIP eller hele Databrøndkomplekset

Sammenlignet med en silo-orienteret arkitektur, hvor hvert system er 

uafhængigt, danner SOA et godt grundlag for at imødekomme statens 

strategier om at skabe sammenhæng (afsnit 1.2.3) samt fleksibelt at kunne 

tilpasse sig forretningens foranderlige behov og den teknologiske udvikling. 

Idéen med arkitekturen er, at ethvert element i databaselaget kan kobles til 

ethvert element i servicelaget, som kan kobles til ethvert element i 

brugergrænsefladelaget. 

Med en SOA-arkitektur kan man skabe en oplevelse af separate og individuelt 

fungerende systemer, selvom elementerne, de er lavet af, kan være de 

samme. Således benyttes flere af elementerne også til andet end det, vi i 

næste afsnit definerer som "FBI". DBC udbyder eksempelvis services i 

kommercielt øjemed.

Dette medfører en øget styringsmæssig kompleksitet. Det skal nemlig 

afklares, hvordan disse "fælles elementer" skal styres og administreres, så 

flere forretnings- og arkitekturmæssige hensyn tilgodeses samtidig med at den 

økonomiske fordeling er transparent. Eksempelvis er det vigtigt, at det er 

transparent, at midlerne til en udvidelse af søgefunktionalitet, kun bruges til 

at løfte søgefunktionaliteten for det fælles offentlige biblioteksområde og 

ikke benyttes til at udvide servicen til andre kommercielle formål. Et 

paradoks i en arkitektur, hvor der netop ofte er mulighed for at sikre et 

effektivt udbytte for flere brugere.

Denne præmis er væsentligt for forståelsen af bestillerfunktionen. Det er ikke 

ønskværdigt at ændre arkitekturen, men kompleksiteten skal håndteres 

gennem såvel ledelsesfokus som kommunikation og skriftlig dokumentation, så 

man undgår misforståelser og i nogle tilfælde kan lave aftaler om fælles 

finansiering.

Afsnittet It-løsninger forholder sig alene til de tekniske løsninger forhold og 

dermed ikke styring af forretningsbehov, it-leverandør og lignende. Dette 

behandles i afsnit 3 om governance.

Analyse
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2.1.1 Hvad omfatter FBI?

KOMBIT har i næste afsnit formuleret et oplæg til, hvad der definerer 

bestillerfunktionens it-mæssige ansvarsområde. Denne er formuleret 

ved kontinuerligt gennem analysen at vurdere, hvilke elementer der bør 

indgå, for at opfylde lovgivningen og dens hensigter (afsnit 1.2.2).

Konklusionen heraf fremgår visuelt på næste side. Bemærk venligst, 

at applikationerne til produktion af metadata er blevet tilføjet i forbindelse 

med analysen af Nationalbibliografien, som beskrevet i afsnit 2.3.

Det er vores vurdering, at FBI-porteføljen er omfattende og består af mange 

forskellige elementer på mange forskellige niveauer:

• Borgervendte applikationer

• Personalevendte applikationer (applikationer til professionelle brugere)

• Metadata applikationer (Interne applikationer)

• Diverse forretningsservices

• Diverse udstillinger af services

• Flere databaser i forskellige databasekomplekser

Grundet servicearkitekturen (afsnit 2.1), er der mange afhængigheder mellem 

elementerne. Det tager sin tid at få etableret den nødvendige forståelse heraf 

og dermed kunne fungerer som kompetent sparringspartner på området.

Som beskrevet i indledningen (afsnit 1.1) er FBI hidtil blevet kaldt et 

infrastrukturprojekt, men som vi vurderer det, er det også i høj grad et 

forretningsprojekt, hvorfor der er behov for yderligere kompetencer end de, 

der er orienteret mod infrastrukturen, hvis vi skal nå målsætningen (afsnit 

1.3).

(Fortsættes på næste side )

Analyse / It-løsninger
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It-porteføljen for biblioteksvæsenet. Elementerne er placeret i henholdsvis brugergrænseflade-, service- og datalag.

Farverne viser tilhørsforholdet som forklaret i den blå boks.

Søg, rankering og find

Open
Suggestion

Recom-
mender

OpenSearch

Scan

Universal 
Search

Infomedia

Suggester DÅPMoreinfo

Produktion: Metadata

DBCKat

DMat

Promat

Automarc

Danprod DataIO

Personalevendte

netpunkt.dk VIP BOB

ERMS.dk Cicero

Bibliotek.dk

DK5

Læse-
kompasset DDB-CMS eReolen

Artesis Biblo
Biblioteks 

appen
Litteratursiden, 
biblioteksvagten,

eKurser.nu, 

bibzoom

Cicero Surf

Borgervendte

ORS

VIP

Databrønd 
komplekset Forsider

Metadata

Update

Build

OAI

Holding
ItemsUpdate

Opdatering

Z39.50

OCN2PID

Open-
Agency

OpenUser-
Status

DataIO

Andre

SAOUCULR

ERMS

Administrative data

IMS

Worldcat
Sync

Integrator

OpenOrder

OpenFind-
Order

OpenHolding
Status

Fysisk adg.

CULR

SAOU
National 

proxy

Adgang-
platform

Borrower
Check

SAOU

Digital adgang

B
ru

g
e
r-

g
ræ

n
se

fl
a
d
e
r

S
e
rv

ic
e
s

D
a
ta

b
a
se

r

Forklaring

Omfattet af FBI

Andet

Omfattet af FBS

2.1.1 Hvad omfatter FBI? (fortsat)

Analyse / It-løsninger / Hvad omfatter FBI?
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2.1.2 Observationer

Overordnet er DBC's systemportefølje sundt og fornuftigt opbygget. Der er imidlertid nogle forhold, der hurtigst muligt bør styrkes og andre der skal afklares og 

fungere som et fælles afsæt i det videre samarbejde. PwC og projektgruppen fremhæver nedenstående generelle observationer (se bilag 1):

Der er desuden observeret, at samarbejdet mellem DDB og DBC har kørt på en anden måde, end KOMBIT traditionelt kører projekter. Dette skal der tages 

højde for i design og implementering af governance-modellen, så vi kan nå målsætningen (afsnit 1.3).                            (Fortsættes på næste side)

Problem Konsekvens

H
Ø

J
 

K
R

IT
IK

A
L
IT

E
T Manglende strategi for langsigtede mål for it-strategien

(PwC observationer #3)

Vanskeliggør samarbejdet pga. manglende prioritering og styring

Uklarhed over hvilket indhold der er i scopet for 

bestillerfunktionen (PwC observationer #12)

Uden en fælles forståelse og enighed vil der vil kunne opstå samarbejdsproblemer, opgaver kan falde 

mellem to stole eller blive udført på et ikke-tilfredsstillende niveau

M
ID

D
E
L
 K

R
IT

IK
A

L
IT

E
T

Overblik og proces: Manglende/mangelfulde aftaler 

og overblik (PwC observationer #6, #7, #9 og #11)

Der er mange internt afhængige it-elementer uden et automatiseret overblik gør det svært at sikre, at 

ingen services påvirkes negativt, i forbindelse med ændringer. Det manglende overblik betyder dårligt 

udnyttede ressourcer og potentielt nedbrud af enkeltelementer

Ingen strategi for UX/brugergrænseflade

(PwC observation #4)

Risiko for lovbrud, hvis brugergrænsefladen ikke lever op til krav om it-tilgængelighed. Derudover kan 

systemet blive besværligt at bruge, og der vil mangle konsistens i systemerne.

Høj anciennitet og erfaring hos medarbejdere i DBC

(PwC observation #19)

Lavere grad af dokumentation og risiko for tab af viden ved medarbejderudskiftning

Monitorering af systemer mangler en overordnet plan Monitorering af systemer sker ad hoc, og der er ikke en risikobaseret tilgang til overvågningen. Risiko 

for både falsk positive (fejlalarmer) og falsk negative (hændelser bliver overset)

Analyse / It-løsninger

Referencer: Bilag 1
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Ligesom løsningerne generelt er i fin og fungerende stand er de enkelte komponenter overordnet set også i god stand. Dog er der enkelte der skiller sig ud, og 

bør opdateres snarest:

Komponent Observation Konsekvens

Bibliotek.dk Ikke-tidssvarende version af drupal →Teknisk gæld Risiko for nedbrud og datalæk

Netpunkt.dk Ikke-tidssvarende version af drupal →Teknisk gæld Risiko for nedbrud og datalæk

WorldcatSync Problemer med synkronisering til WorldCat Problemer for FFU’erne, der ikke kan finde nye udgivelser

BorrowerCheck og OpenHoldingStatus Benytter ikke-supporterede versioner af PHP. Teknisk gæld. Risiko for nedbrud og datalæk. Herunder GDPR-data.

Udvalgte andre komponenter  (”de gule”) kræver en afklaring i forhold teknisk gæld, strategisk fit og roadmap:

Komponent Observation Konsekvens

Recommender og OpenSuggestion (Delvist) redundante systemer
Udvanding af viden og ressourcer kan føre til manglende 

opdateringer og vedligehold

SAOU Uafklaret fremtid: Udfasning? Licenshåndtering bliver muligvis ikke håndteret (korrekt)

OpenOrder Kritisk komponent der er under migrering til ny arkitektur
Risiko ved nyudvikling både i forhold til fejl i koden (potentielt 

nedbrud og datalæk) og ressourcebrug (økonomi)

Update Umiddelbart for høje driftomkostninger Øget ressourcetræk (økonomi)

OpenAgency Forældet platform. (kører på ikke-tidssvarende software) Risiko for nedbrud.

Alle ovenstående observationer fremgår af risikologgen med henblik på at gennemføre en nærmere vurdering, se bilag 10.

Analyse / It-løsninger / Observationer

2.1.2 Observationer (fortsat)

Referencer: Bilag 1 & 10
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2.1.3 Beskrivelse af risici vedr. it-løsningerne

ID Titel Årsag Hændelse Effekt

Sand-

synlighed

1–5 (max)

Konsekvens

1–5 (max)

Samlet 

score
Mitigerende handling

36

m.f.

Datalæk: 

BorrowerCheck

Brug af ikke-

tidssvarende 

software

Der er datalæk af 

persondata på baggrund af 

hacking eller 

softwarefejl/nedbrud.

Risiko for, at persondata 

offentliggøre

3 5 15 Analyse og plan for opdatering eller 

nyudvikling

38 

m.f.

Systemnedbrud: 

OpenAgency

Brug af ikke-

tidssvarende 

software

OpenAgency bryder ned og 

bliver utilgængelig

Risiko for nedbrud i 

infrastrukturen, og det er ikke 

muligt at foretage andet end 

lokale services med backup.

3 5 15 Analyse og plan for opdatering eller 

nyudvikling

50

Manglende 

systemindsigt

Manglende indsigt 

fra bestillers side

Uhensigtsmæssige 

bestillinger fra Bestilller

Risiko for dårlig udnyttelse af 

ressourcer, hvis der bliver bestilt 

ting, der er redundante, 

irrelevante eller ikke-brugbare. I 

værste fald kan sammenhænge 

og systemer ophøre med at virke

3 4 12 Tilvejebringe dokumentation på de 

eksisterende systemer og 

governance-principper samt indgå i 

tæt samarbejde med DBC

41

m.f.

Lovbrud: Manglende 

UX-strategi

Der findes ikke en 

strategi i forhold til 

centrale områder 

(her UX)

Et eller flere systemer 

anmeldes for lovbrud, da 

de ikke lever op til krav om 

webtilgængelighed

Risiko for bøder og dårlig 

publicity

3 4 12 Udarbejd og følg strategi og plan for 

området

49

Manglende opfølgning 

på opdatering af 

software

Utydelig placering 

af ansvar

Systemansvar falder mellem 

2 stole

Risiko for hacker-angreb eller 

nedbrud pga. end-of-life og 

manglende opdatering

2 5 10 Governance I forhold til ansvar for 

systemet generelt eller hver enkelt 

komponent

Tabellen nedenfor viser de vigtigste risici i forhold til it-løsningerne. Overordnet kan de fleste risici samles i kategorier, hvor datalæk og nedbrud på baggrund af 

brug af utidssvarende software (”end-of-life”) er mest kritiske. For disse kategorier tilrådes en snarlig indsats. Andre kategorier, der går igen, vedrører 

manglende strategiske mål og samarbejdet mellem DBC og bestiller. På den baggrund tilrådes det, at der udfærdiges strategi på alle relevante områder (en 

leverance, der adresseres i afsnit 3.7) samt at styrke samarbejdet mellem DBC og bestiller. Tabellen afspejler et enkelt eksempel på risici fra hver kategori. 

Flere kan findes i risikologgen, bilag 10.

Analyse / It-løsninger

Referencer: Bilag 10
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På baggrund af de beskrevne observationer og de risici der er identificeret 

(bilag 10), har vi formuleret i alt fem fokusområder for it-løsningerne, vi 

anbefaler at arbejde med i transitionsfasen og det efterfølgende år.

1: Sikkerhed

I forbindelse med PwCs gennemgang af DBCs systemportefølje er der blevet 

identificeret flere løsninger/elementer, der benytter utidssvarende 

teknologier (Se blandt andet Bilag1, side 26, 27, 29 ff).

KOMBIT vurderer, at man hurtigst muligt bør analysere risikoen for nedbrud og 

datalæk for de elementer der benytter utidssvarende teknologier (specielt i 

forhold til persondata/GDPR). Ud fra en sådan risikoanalyse bør der 

udarbejdes en plan for opgradering til ønsket sikkerhedsniveau.

Derudover skal adgangsplatformen implementere NSIS 2.0 (National Standard 

for Identiteters Sikringsniveauer) (Se Bilag1, side 29)

2: Dokumentation

I forbindelse med PwCs gennemgang af DBCs systemportefølje, hvor KOMBIT 

skal overtage bestillerfunktionen, er der identificeret et behov for flere 

dokumentationsartefakter (Se Bilag1, side 6+8). Denne dokumentation skal 

bl.a.

• validere kvaliteten af de elementer der indgår i systemkomplekset

• Identificere, hvor der er sikkerhedsmæssige udeståender

• skabe et bedre grundlag for strategiarbejdet

• hjælpe til, at kunne prioritere udviklingen fremadrettet

• skabe et beslutningsgrundlag for, hvor meget der skal afsættes i 

budgettet til udbedring af teknisk gæld

• følge op på driften på et kvalificeret grundlag

En del af denne dokumentation foreligger antageligt allerede, men der kan 

være behov for konsolidering og opdatering med henblik på at møde 

målsætningen (afsnit 1.3).

3: Teknisk tilstand

For at have et stabilt systemlandskab, skal de enkelte elementer og deres 

udfordringer dokumenteres. Der er i PwCs afrapportering identificeret en del 

teknisk gæld (Se blandt andet Bilag1, side 8, 26, 27, 29 ff). Der skal 

udarbejdes en plan for tilstandsrapporter for de enkelte elementer og 

systemområder og plan for afvikling af teknisk gæld.

Desuden anbefaler KOMBIT, at kildekode-review etableres (Se Bilag1, side 8 

anbefaling 3).

Med hensyn til Open Source er der en anbefaling fra PwC om at udføre en 

teknisk analyse af den historiske implementering af dette (Se Bilag1, side 8 

anbefaling 7).

(Fortsættes på næste side)

2.1.4 Fokusområder

Analyse / It-løsninger

Referencer: Bilag 10 og 1
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4: Gennemsigtig styring

For at skabe den nødvendige styring fra strategisk til taktisk niveau og videre til 

operationelt niveau, er der bl.a. behov for at udforme en it-strategi og eventuelle 

arkitektur-principper baseret på en forretningsmæssige digital strategi (aktivitet 

nr. 7.G). Derudover skal der for de enkelte komponenter og systemområder 

udarbejdes et roadmap (Se Bilag 1 side 8 anbefaling 8). Dette skal sikre 

sammenhæng mellem ønsker, planer og handling samt fastholde det rigtige 

fokus og prioritering. En sådan planlægning vil sikre gennemsigtighed på alle 

niveauer og gøre det muligt at kommunikere at der er fokus på et område, men 

først prioriteres senere.

4: Design af brugergrænseflader

Systemer skal opdateres med henblik på at blive mere brugervenlige. 

I den forbindelse skal der udarbejdes udviklingsstandarder for 

brugergrænseflader baseret på WCAG (Web Content Accessibility Guidelines: 

https://www.w3.org/TR/WCAG20/)

Desuden skal de understøtte ”Lov om web tilgængelighed” 

(https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-

webtilgaengelighed/).

Analyse / It-løsninger / Emner

2.1.4 Fokusområder (fortsat)

Referencer: Bilag 1, WCAG & Digst.dk

https://www.w3.org/TR/WCAG20/
https://digst.dk/digital-service/webtilgaengelighed/lov-om-webtilgaengelighed/
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2.1.5 Leveranceplan for it-løsningerne

Nedenstående tabel viser, hvilke aktiviteter vi anbefaler at der gennemføres samt hvornår. Aktiviteterne er prioriteret i forhold til vigtighed og risici. Se alle 

aktiviteter i bilag 9 og risici i bilag 10.

Trin Emneområder Konkrete leverancer Største risici

T
ra

n
si

ti
o
n
sf

a
se

• Dokumentation
• Teknisk tilstand
• Sikkerhed

• Plan for levering af dokumentation

• Udkast til roadmap for 2020 (version 0.9)

• Sikkerhedsplan med fokus på opgradering af sikkerhedsniveau for elementer i løsningen

• Første eksekvering af dokumentationsplan

• Plan for kildekode-review

• Dokumentation for at DBC efterlever open source-principper på de aftalte områder

Nr.8, 27, 36, 

38, 49, 50, 59

1
. 

h
a
lv

å
r

• Dokumentation
• Sikkerhed
• Teknisk tilstand
• Gennemsigtig styring
• Brugergrænseflader

• Udviklingsplan for 2020: Roadmap version 1.0

• Plan for arkitekturprincipper der understøtter fremtidig digital strategi

• Plan for implementering og udviklingsstandard for brugergrænseflader

• Anden eksekvering af dokumentationsplan

• Første eksekvering af sikkerhedsplan

• Første eksekvering af udviklingsplan med brug af arkitekturprincipper

• Brugertilfredshedsundersøgelse

• Første eksekvering af plan for brugergrænseflader

• Eksekvering af plan for kildekode-review

Nr.30, 31, 41

2
. 

h
a
lv

å
r • Dokumentation

• Sikkerhed

• Teknisk tilstand

• Gennemsigtig styring

• Brugergrænseflader

• Anden eksekvering af plan for brugergrænseflader

• Tredje eksekvering af dokumentationsplan

• Anden eksekvering af sikkerhedsplan

• Anden eksekvering af udviklingsplan

Analyse/ It-løsninger

Referencer: Bilag 9 & 10
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2.2 It-drift

En vellykket it-drift forudsætter både implementerede og dokumenterede 

processer samt relevante og opdaterede kompetencer og teknologier.

Som et led i analysen har KOMBIT og DBC været i dialog om DBC's

driftsprocesser med henblik på at afklare, hvordan vi kan nå målsætningen 

(afsnit 1.3).

Vi har gennemgået KOMBITs standarddriftskontrakt med DBC og har talt om 

forholdet imellem KOMBITs krav og DBC’s nuværende praksis. Med afsæt i 

trappetrinsmodellen (afsnit 1.5) er vi nået frem til en plan, hvor vi tager fat i 

de vigtigste udeståender først, og gradvist bliver bedre.

Det er KOMBITs vurdering, at det er i forhold til processerne, der primært skal 

arbejdes. Ikke blot for at løfte modenhedsniveauet, men også for at sikre et 

smidigt samarbejde mellem parterne.

Analyse
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2.2.1 Leveranceplan for it-drift

Nedenstående tabel viser, hvilke aktiviteter vi anbefaler at der gennemføres samt hvornår. Aktiviteterne er prioriteret i forhold til vigtighed og risici. Se alle 

aktiviteter i bilag 9.

Trin Emneområder Konkrete leverancer

T
ra

n
si

ti
o
n
sf

a
se

• Monitorering og Event 

Management
• Incident Management
• Problem Management
• Service Desk
• Change Management
• Penetrationstest

• Relevant overvågning til håndtering af og rapportering på aftalte servicemål implementeret

• Aftale om servicemål for Service Desk

• Aftale og dokumentere processer for Change Management inklusiv Release, Test og Deploy Management

• Gennemført penetrationstest (senest 1.12.2019)

1
. 

h
a
lv

å
r

• Generelle udeståender 

vedr. ITIL
• Backup og Restore
• Incident Management
• Request Fullfillment
• Validation og test
• Release&Deployment

Management
• Patch Management
• Capacity Management

• Plan for introduktion og anvendelse af relevante ITIL processer i både udvikling og drift

• Dokumenteret Backup-plan og kvartalsvise restore tests

• Tilpasning fra 3 til 4 hændelsesprioriteter (inkl. servicemål)

• Tilpasning fra 3 til 4 hændelsesprioriteter (inkl. Servicemål)

• Udarbejde aftale om Service katalog samt indhold af og servicemål for samme

• Dokumentation og implementering af aftalte processer

• Implementering af aftalte processer for Change Management inklusiv Release, Test og Deploy Management

• Servicemål, dokumentation af processer og implementering af samme

• Oprettelse af Driftsgruppe og Leverandørstyregruppe, 

• Aftaler om rapporteringsniveau og mødefrekvens

2
. 

h
a
lv

å
r • Svartider

• Servicemål

• Dokumenteret aftale om svartidsmål samt implementering, måling af og rapportering på samme

• Fuld Driftshåndbog inkl. måling på servicemål og rapportering implementeret

Analyse / It-drift

Referencer: Bilag 9
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2.3 Nationalbibliografien

KOMBIT overtager bestillerfunktionen af DBC i forhold til 

Nationalbibliografien. Men hvad er Nationalbibliografien, og hvordan skal 

denne opgave forstås i forhold til bestillerfunktionen af det fælles biblioteks 

infrastruktur i øvrigt?

DBC har opgaven med at registrere bøger, musik og film, der udgives i 

Danmark, hvad enten udgivelsen finder sted i fysisk form eller via internettet. 

Disse registreringer omfatter unikt ID, titel, forfatter, forlag, sidetal, 

udgivelsesår m.fl. Nationalbibliografien, hvis retningslinjer forvaltes af 

Bibliografisk Råd, og tilsikrer, at den danske kulturarv systematisk arkiveres 

således, at den kan genfindes nu og for eftertiden.

Udover den nationalbibliografiske registrering udfører DBC arbejdet med 

supplerende biblioteksdata. Dette arbejde omfatter selektion og registrering 

af materialer, der er målrettet bibliotekernes formidling, og som finansieres 

af katalogiseringsbidraget.

Der finder ingen decideret styring sted på dette forretningsområde, men DBC 

sparrer løbende med det såkaldte BKM-Udvalg.

Alle de nævnte metadata (Nationalbibliografien og supplerende 

biblioteksdata) anvendes i såvel offentlig som kommerciel sammenhæng, 

hvilket vil sige både i biblioteksvæsnet og i boghandlerbranchen. 

I den informationsmæssige opgaveløsning, hvor materialet udvælges og 

påføres relevante metadata, og i den tekniske opgaveløsning, hvor data 

blandt andet lagres og beskyttes, er der ingen anden forskel mellem de 

to emneområder end, at de udvælges på forskellig baggrund og med 

forskellige formål.

Dette sikrer en synergi, men har hidtil vanskeliggjort en afgrænset og 

gennemsigtig økonomistyring.

Denne udfordring adresseres i økonomiafsnittet (2.5.2), hvor 

afregningsmodellen blandt andet er designet til at skabe en mere 

hensigtsmæssig opdeling.

KOMBIT vil arbejde for at imødekomme SLKS' forventninger om en transparent 

rapportering, men forventer i øvrigt ikke at prioritere Nationalbibliografien 

som forretningsområde.

Analyse
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2.3.1 Ansvarsfordeling

I det følgende præciseres den fremtidige ansvarsfordeling mellem SLKS, 

KOMBIT og i forhold til Nationalbibliografien.

Som figuren til venstre viser, vil SLKS fortsat have det helt overordnede 

styringsansvar for Nationalbibliografien. Dette omfatter eksempelvis 

lovgivning, bekendtgørelser, strategi og aftalegrundlag.

På vegne af KL overtager KOMBIT det taktiske styringsansvar for 

Nationalbibliografien, dvs. rapportering, planlægning, prioritering.

DBC er fortsat selvstyrende på det operative niveau, hvilket omfatter 

udarbejdelse af dokumentation af forretningsregler og processer ift. 

Metadataopgaven og kravspecifikation til nye tekniske løsninger.

Det er afgørende for KOMBIT som ny aktør og for håndteringen af 

forretningsområdet, at der sikres en løbende dialog og koordination med SLKS 

og øvrige relevante parter. Vi anbefaler, at KOMBIT får en formel plads i 

Bibliografisk Råd.

Analyse / Nationalbibliografien

Strategi

Taktik

Operation
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2.3.2 Leveranceplan for Nationalbibliografien

Nedenstående tabel viser, hvilke aktiviteter vi anbefaler at der gennemføres samt hvornår. Aktiviteterne er prioriteret i forhold til vigtighed og risici. Se alle 

aktiviteter i bilag 9.

Trin Emneområder Konkrete leverancer

T
ra

n
si

ti
o
n
sf

a
se

• Kompetenceudvikling • Relevante KOMBIT-medarbejdere er blevet introduceret til forretningsområdet

1
. 

h
a
lv

å
r

2
.h

a
lv

å
r

Analyse / Nationalbibliografien

Referencer: Bilag 9



25

2.4 Bestillerfunktionens bemanding 

2.4.1 Kompetencer

For at vi kan nå målsætningen (afsnit 1.3), skal den bemandes af fagfolk, med 

de rette kompetencer.

Som bestillerfunktionen er beskrevet i afsnit 1.3, er der behov for 

kompetencer indenfor økonomi, proces-, prioritering og leverancer. Som 

brobygger mellem it-leverandør(-er) og et flerorganisatorisk 

forretningsområde er der behov for såvel it- som forretningskompetencer –

sidstnævnte med både generel viden om biblioteksvæsnet og mere specifikt 

om nationalbibliografien og de supplerende biblioteksdata. 

For at kunne kvalitetssikre, styre, facilitere og kommunikere, er der yderligere 

behov for generalist-kompetencer og specialistviden. Det er ydermere 

afgørende, at bestillerfunktionen kan strække sig over et strategisk, taktisk og 

operativt spænd.

Det er vanskeligt at rekruttere sådanne profiler. Det vil derfor blive håndteret 

ved, at et antal medarbejdere med forskellige kompetenceprofiler må 

supplere hinanden for at udfylde bestillerfunktionens behov fuldstændigt. 

Bestillerfunktionen

Analyse
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2.4.2 Ressourcer

For opfylde målsætningen (afsnit 1.3), skal Bestillerfunktionen have de 

nødvendige ressourcer til at løfte opgaverne. 

Det er KOMBITs vurdering, at bestillerfunktionen skal varetage en omfattende 

opgave, der kræver flere ressourcer end der kan rummes inden for den afsatte 

økonomiske ramme.

• Som nævnt i analysen af it-løsninger (afsnit 2.1) omfatter porteføljen flere 

it-løsninger/elementer (applikationer, services, infrastruktur- og 

dataelementer). Bestillerfunktionen skal have kendskab til disse samt de 

forretningsmæssige og arkitekturmæssige afhængigheder mellem disse.

• Dertil kommer, at metadataproduktionen (afsnit 2.3) er et helt særskilt 

forretningsområde at styre.

• Interessenthåndteringen omfatter 98 folkebiblioteker samt pædagogiske 

læringcentre i kommunerne. Derudover kommer der mindst 60 forsknings-, 

fag- og uddannelsesbiblioteker, herunder gymnasie-, akademi- og 

erhvervsbiblioteker med forskellige behov. Involveringen af denne store og 

forskelligartede gruppe af biblioteker med forskellige forretningsbehov og 

it-krav er en kritisk og tidskrævende opgave i forhold til at sikre, at de 

forretningsmæssige behov opfyldes bredt.

• KOMBIT stiller høje krav til sine leverandører, og det vil være en langvarig 

og større opgave for både DBC og KOMBIT at bringe DBC gennem denne 

omstilling.

KOMBIT vurderer, at der skal anvendes 6,2 fuldtidsressourcer (FTE) pr. år, 

svarende til 8,4 mio. DKK (2019-tal) pr. år for at løfte de forventede opgaver i 

bestillerfunktionen på et kvalitetsniveau, der er normalt for KOMBIT's ydelser. 

Et mere detaljeret overblik over bemandingen ses i det følgende afsnit.

Analyse
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2.4.3 Forventningsafstemning ifht. bestillerfunktionens ydelser

Som beskrevet i afsnit 2.4.2-3 vurderer KOMBIT, at der skal afsættes ca. 6,2 

fultidsressourcer pr. år til at løfte opgaverne som bestiller for bibliotekernes 

data og it på for at nå målsætningen (afsnit 1.3)

Til sammenligning anvender KOMBIT i gennemsnit over en 10-årig periode ca. 

4,5 fuldtidsressourcer pr. år til FBS. I starten af perioden anvendes næste 

dobbelt så mange som sidst i perioden. FBS er kun to løsninger (LMS-løsningen 

og Cicero Surf), og har er lang færre interessenter end FBI. 

Mål og forventning for bestillerfunktionen skal derfor enten tilpasses den 

afsatte ramme på 3,7 fuldtidsressourcer eller det skal vurderes, om der skal 

afsættes flere ressourcer til opgaven.

Opsummeret, så vil en opnormering af den nuværende bestillerfunktion fra 

1,4 FTE til 3,7 FTE betyde, at det vil være muligt at skabe øget 

gennemsigtighed i DBC’s performance og økonomi samt bidrage til en mere 

koordineret kommunikation. Dette vil på længere sigt formentlig medføre en 

øget performance hos DBC og dermed øget tilfredshed hos kommunerne.

I forhold til KOMBIT’s standardniveau, vil følgende opgaver blive løst på et 

lavere niveau med den afsatte ramme:

• Opfølgning på høj driftssikkerhed og –stabilitet

• Kravspecificering af nye krav og ændringer

• Kvalitetssikring af nye krav og ændringer

• Leverandørstyring, herunder kontakt med leverandøren

• Implementeringsstøtte eksempelvis implementerings- eller brugervejledning

• Deltagelse i møder med brugerne som fx netværks-, og cheffora

• KOMBIT fokuserer som udgangspunkt kun på de vigtigste løsninger (hvilke 

beskrives nærmere på næste side)

Følgende hovedopgaver vil ikke blive håndteret inden for den afsatte ramme:

• Udarbejdelse af digitaliseringsstrategier

• Konkurrenceudsættelse eller benchmarking af en eller flere af DBC's

løsninger

• Understøttelse en flerleverandørstrategi

• Opfølgning på driftsmæssige eller leverancemæssige udfordringer samt 

håndtering af tvister og konflikter

• Portal til indsendelse af ændringsønsker

Ovenstående samt øvrige begrænsninger uddybes i bilag 2.

På de næste sider gennemgår vi omfanget af bestillerfunktionens opgaver i 

forhold til en bemanding på 3,7 fuldtidsressourcer.

Analyse / Bemanding

Referencer: Bilag 2
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Projektroller Rollebeskrivelse
Afsat ramme 

(FTE)

Anbefalet 

ramme (FTE)

Projektleder Har ansvaret for løsningsområdet og den daglige ledelse, herunder interessenthåndtering, kontrakt, leverandør- og økonomistyring. 1,0 1,0

Projektkoordinator Sikrer koordineret og struktureret planlægning og gennemførelse af projektet i samarbejde med projektleder. 0,3 0,5

It-konsulent
Sikrer, at it-løsningen bedst muligt understøtter de forretningsmæssige mål og behov inden for de givne rammer. It-konsulenten 

afdækker forretningsmæssige behov, beskriver krav og følger op på leverancer og releases.
1,2 3,0

Forretnings-

udvikler
Ansvarlig for forretningsmæssig udvikling af løsningen eller forretningsområdet i tæt dialog med kommuner og andre interessenter 0 0

Jurist
Sikrer, at væsentlige opgaver i projekterne og KOMBIT anskues fra en juridisk synsvinkel og håndteres lovligt, klart og balanceret i 

henhold til projektets mål.
0,1 0,1

It-arkitekt Sikrer en sammenhængende og driftssikker løsning i overensstemmelse med målene og den fælleskommunale rammearkitektur 0,5 0,5

Kommunikations-

konsulent
Ansvarlig for at interessenter modtager relevant og letforståelig kommunikation 0,2 0,3

Implementerings-

konsulent

Specificerer, faciliterer og planlægger grundlaget for en effektiv organisatorisk og systemmæssig implementering af nye it-løsninger 

og større ændringer hos modtagerne, så de har mulighed for at opnå de forretningsmæssige gevinster
0 0,1

Service manager Sikrer, at leverandøren lever op til aftalerne om effektiv og stabil drift 0,2 0,5

Test manager Sikrer kvalitetssikring af leverancer fra KOMBIT-team og leverandør gennem test og review 0,2 0,2

FTE i alt 3,7 6,2

Beløb i alt i 2020 5,0 mio. kr. 8,4 mio. kr.

2.4.4 Bemandingsoversigt

I nedenstående tabel beskrives KOMBITs forskellige projektroller. En bestillerfunktion indenfor den afsatte økonomiske ramme (indeksreguleret) vil bestå af 3,7 

fuldtidsressourcer (FTE) fordelt på én fasttilknyttet it-konsulent og projektleder. Alle øvrige ressourcer vil være tilknyttet ad hoc. Tabellens grønne kolonne beskriver 

KOMBITs anbefaling.

Analyse / Bemanding
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Økonomisk sammenligning

FBI = 5.0 mio. DKK

N/A

FBS = 6.2 mio. DKK

2.4.5 FBS sammenlignet med FBI

Analyse / Bemanding
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Nedenstående model viser, hvor omfattende FBI-porteføljen er til sammenligning med FBS, der kun består af to løsninger. De røde bokse angiver FBI-

porteføljen. De to grønne angiver FBS.

I den blå boks sammenlignes den afsatte ressourceramme for FBI og FBS.
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Der skelnes mellem forretningsprojekter og tekniske complianceprojekter. 

Ansvarsfordelingen er afbildet i tabellen til højre. 

Et Forretningsprojekt defineres som et projekt, der drives af et 

forretningsmæssigt behov som eksempelvis ny eller ændret 

forretningsfunktionalitet. KOMBIT afklarer og udarbejder en behovsbeskrivelse 

i samarbejde med relevante interessenter. DBC eller biblioteker udarbejder 

kravspecifikation (KOMBIT kan kun i begrænset omfang udarbejde 

kravspecifikationer inden for den afsatte ramme). Herefter udarbejder DBC en 

løsningsbeskrivelse og et økonomisk estimat. Med afsæt i strategien anbefaler 

prioriteringsudvalget, om arbejdet skal igangsættes, og styregruppen tager 

den endelige beslutning. Bemærk at der skal findes en pragmatisk løsning, så 

prioriteringsudvalget kan træffe beslutninger om igangsættelse af mindre og 

ikke-principielle ændringer eller projekter.

Målet er, at give styregruppen ansvaret for den biblioteksfaglige it-

understøttelse og at sikre sammenhæng mellem strategi og aktiviteter.

Et Teknisk compliance-projekt defineres som et, der drives af nødvendigheden 

af at opdatere elementer i løsningerne på baggrund af non-funktionelle behov 

såsom forældet og ikke-supporteret teknologi, behov for højere performance, 

risiko for sikkerhedsbrud og lignende. DBC identificerer behovet for 

opdatering og efter aftale med KOMBIT udarbejdes en behovsbeskrivelse med 

tilhørende løsningsbeskrivelse og risikovurdering, som KOMBIT efterfølgende 

godkender (eller afviser) evt. med rådgivning fra prioriteringsudvalget eller 

styregruppen. Tolerancen for KOMBITs råderum besluttes af Styregruppen.

Målet er, at give DBC det faglige ansvar for et teknisk sundt, sikker og 

tidssvarende infrastruktur samt sikre en så smidig beslutningsproces som 

muligt.

For begge projekttyper gælder det, at eventuelle afvisninger begrundes 

skriftligt og er tilgængelige på KOMBITs website.

Der henvises til bilag 3, der beskriver oplæg til en proces, der understøtter 

dette.

Analyse / Bemanding 

Type Afklaring

Udarbejdelse af 

behovs-

beskrivelse

Udarbejdelse af 

krav-

specifikationer

Udarbejdelse af 

løsnings-

beskrivelse

Forretnings-

projekt
KOMBIT KOMBIT

DBC/Biblioteker 

(KOMBIT)
DBC

Teknisk 

compliance-

projekt

DBC 

(KOMBIT)
DBC DBC DBC

Tabellen viser et oplæg til en ansvarsfordeling mellem KOMBIT og DBC i forhold til 

forretningsprojekter og tekniske projekter.

2.4.6 Ansvarsfordeling på udviklingsprojekter
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2.5 Økonomi

2.5.1 Nuværende omkostningsmodel

For at nå bestillerfunktionens målsætning (afsnit 1.3) er det afgørende at 

sikre en gennemsigtig økonomistyring. DBC og KOMBIT er enige om, at den 

eksisterende model for finansiering af DBC's ydelser ikke er hensigtsmæssig 

som grundlag for at forklare, hvordan midlerne anvendes.

De væsentligste årsager er følgende:

Den eksisterende finansieringsmodel bygger på ydelserne 

Nationalbibliografien og Supplerende Biblioteksdata samt 

systembetegnelserne DanBib og Bibliotek.dk og er, som navnet antyder, 

orienteret om, fra hvilke kanaler finansieringen kommer. 

Der anvendes ikke en omkostningsmodel, der forklarer hvordan 

økonomien anvendes. Desuden har DBC’s systemlandskab, siden den 

eksisterende finansieringsmodel blev tegnet, skiftet karakter, hvorfor 

modellen virker forældet.

DBC oplyser, at finansiering og omkostninger for de enkelte områder som 

Nationalbibliografien og Bibliotek.dk heller ikke "følges ad" 1:1. KOMBIT og 

DBC ønsker derfor at benytte en model, der er omkostningsorienteret og 

derved bidrager til gennemsigtighed for prisen af DBC's ydelser.

2.5.2 Ny omkostningsmodel

Den nye omkostningsmodel skal være grundlag for et aktivitetsbasseret 

budget.

For at imødekomme de beskrevne målsætninger er den nye såkaldte 

omkostningsmodel orienteret omkring to logisk adskilte forretningsområder 

kaldet Datafremstilling og Dataanvendelse, som beskrevet nedenfor og 

fremgår på modellen på næste side.

Datafremstilling: Nationalbibliografien er den basale lovbefæstede ydelse, 

som skal kunne leveres uafhængigt af de supplerende biblioteksdata eller 

andre ydelser.

Da Nationalbibliografien forudsætter et it-understøttet produktionsapparat, er 

omkostningerne for disse tilknyttet Nationalbibliografien, hvilket på modellen 

er markeret med en sort streng.

De supplerende biblioteksdata fremstilles i forbindelse med fremstillingen af 

Nationalbibliografien, men betragtes, som navnet antyder, som et supplerende 

produkt.

(Fortsættes på næste side)

Analyse
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Ydelserne i datafremstillingen beskrives 

således: Håndtering, Accessionshåndtering, 

Selektion, Registrering, ISBN-behandling og 

Bibliografisk udvikling.

Dataanvendelse: Omfatter de it-elementer, 

der bruges til at understøtte 

biblioteksvæsenet:

Brugergrænsefladerne Bibliotek.dk og 

Netpunkt, datainfrastrukturen kaldet 

Datamanagement (Brønd, kildearbejde, 

søgning, navigering), Data Services 

(API/Webservices, bestil (ILL), brugere og 

adgang) og Datafordeler (Posthus, opdatering, 

integrationer og metadatafællesskab). 

Ydelserne i datainfrastrukturen er 

vedligeholdelse og videreudvikling.

Udover de ovenfor beskrevne 

forretningsområder findes en række 

understøttende ydelser, som omfatter it-

drift, -support samt ejendomsdrift og 

administrative ydelser.

(Fortsættes på næste side)

”Datafremstilling” ”Dataanvendelse”

(It-understøttelse af Biblioteksvæsenet)

NB

Nationalbibliografi

SBD

Supplerende 

BiblioteksData

Produktionsapparat

(applikation)

Data 

management

Data services

Bibliotek.dk

Netpunkt

Datafordeler

It-driftsydelser

Support-ydelser

Ejendomsdrift og administrative ydelser

Nedenstående omkostningsmodel afspejler i højere grad DBC’s forretning end den eksisterende

Analyse / Økonomi / Ny omkostningsmodel

2.5.2 Ny omkostningsmodel (fortsat)
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DBC har i forbindelse med dialogen om den fremtidige økonomistyring 

forelagt et konkret eksempel på et aktivitetsbaseret regnskab for 2018, hvor 

vedligehold og videreudvikling er fordelt på forretningsområderne 

Dataanvendelse og Datafremstilling (se tabel til højre).

Det kan aflæses, at der i 2018 samlet set blev brugt ca. 107,4 mio. DKK. 

Heraf udgjorde Dataanvendelsen 30,8 mio. DKK og Datafremstillingen 40,8 

mio. DKK. It-driften udgjorde 17,3 mio. DKK og it-support 3,2 mio. DKK. 

Ejendomsdrift og Administration udgjorde 10.8 mio. DKK.

Vi har dermed første udkast til et aktivitetsbaseret budget. Udover i 

fremtiden at kunne levere et aktivitetsbaseret regnskab, som eksemplet 

viser, forventer vi at kunne levere aktivitetsbaserede budgetter, som er 

opbygget efter modellen på forrige side. 

KOMBIT og DBC vil i samarbejde fastlægge budgetterne for vedligehold og 

videreudvikling på de enkelte områder i modellen. Derudover er det 

målsætningen, at posterne for it-drift, systemsupport samt ejendomsdrift og 

administration fordeles på de enkelte områder.

Tabellen viser et eksempel på et regnskab 

efter den nye omkostningsmodel  

indeholdende tal fra 2018

Data anvendelse 30.785.848

bibliotek.dk 1.508.697

Data management
1

6.767.738

Datafordeler 5.835.044

Netpunkt 2.311.486

Services 4.362.884

Data fremstilling 40.766.921

Nationalbibliografien
2

1.672.679

Produktionsapparat 5.982.999

Supl. biblioteksdata
1

3.111.244

Drift 17.310.166

IT Drift, i alt
1

7.310.166

Drift 3.150.554

Systemsupport, i alt 3.150.554

Ejendomsdrift og administration 15.368.311

Kundeservice 1.050.185

Overhead, i alt
1

0.868.972

Afskrivninger 3.449.154

Hovedtotal 107.381.800

Analyse / Økonomi / Ny omkostningsmodel

2.5.2 Ny omkostningsmodel (fortsat)



2.5.3 Udkast til budget for 2020-2029
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• I 2020 er det samlede budget for FBI på 104,4 mio. DKK

• I perioden 2020 og frem vil betalinger alene komme fra kommunerne, som modtager bloktilskud fra staten

• Beløbet vist i årene 2021 - 2029 er indeksreguleret med 2% pr. år

Analyse / Økonomi

2020 - budget (mio. DKK) Fremtidig kommunebetaling (mio. DKK) - 2% indeksering

Poster

Bloktilskud fra 

stat til kommune

Kommunernes 

øvrige betaling

Fremtidig 

kommune 

betaling i alt 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Nationalbibliografien 20,9 0,0 20,9

Supplerende 

bibl.data 1,5 40,8 42,3

DanBib 8,2 17,8 26,0

Bibliotek.dk 10,2 0,0 10,2

DBC i alt 40,8 58,6 99,4 101,4 103,4 105,5 107,6 109,7 111,9 114,2 116,5 118,8

KOMBIT i alt 4,0 1,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0

FBI i alt 104,4 106,5 108,6 110,8 113,0 115,3 117,6 119,9 122,3 124,8



Prisen for FBI kan beregnes ud fra to overordnede modeller:

• En model, hvor der er ”ens borgerpris”, som er den KOMBIT typisk 

anvender

• en tilpasset model, som bygger på den eksisterende model for afregning for 

kommunerne til DBC

"Ens borgerpris" beregnes ud fra en fast pris pr. borger.

Borgerprisen fra den nuværende model (DanBib-licensen/katalogiserings-

bidrag) er en trappemodel med en faldende pris per borger ved stigende 

indbyggerinterval (eks. 1-75.000 indbyggere 20,38kr/pr. borger og 75-150.000 

indbyggere 19,04kr/pr. Borger).

Forudsætninger for beregningerne:

• Borgerprisen er fast i perioden 2020-2029

• Borgerprisen er beregnet på baggrund af de samlede omkostninger for 

perioden 2020-2029

• Borgerprisen er beregnet på grundlag af indbyggertallet i 2019 og tager 

derfor ikke højde for ændringer i antallet af indbyggere i perioden 2020-

2029

• Omkostningerne er indekseret med 2% i perioden 2020-2029

• KOMBIT’s omkostninger til foranalysen og forberedelse af transitionen 

er ikke inkluderet

• Alle kommuner er tilsluttet for perioden 2020-2029

Bemærk, at borgerprisen er højere end de priser kommunerne betaler i dag 

for både DanBib-licens og katalogiseringsbidraget. Dette skyldes, at Statens 

hidtidige betalinger overføres til kommunerne via et årligt bloktilskud. Disse 

midler skal efterfølgende betales til DBC via KOMBIT.

"Ens borgerpris" er den mest gennemsigtige model, og den er samtidig 

KOMBITs mest anvendte afregningsmodel, hvorfor denne anbefales.

KL's bestyrelse træffer beslutning om den endelige finansieringsmodel.

2.5.4 Udkast til finansieringsmodeller
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Afregningsmodel

Kommuner Ens borgerpris (kr.)
Nuværende model

Borgerpris (kr.)

Største kommuner (>150t):

København 19,66 16,53

Aarhus 19,66 17,89

Odense 19,66 18,94

Aalborg 19,66 19,04

Øvrige kommuner 19,66 20,38

Tabellen sammenstiller de to afregningsmodeller i forhold til hinanden

Analyse / Økonomi



A. Finansiering af bestillerfunktionen

• KOMBITs afholdte udgifter til foranalyse og transitionsaktiviteter i 2019 

finansieres separat af andet budget

• Den økonomiske ramme til bestillerfunktionen indeksreguleres med 2% pr. 

år

B. Økonomiske og aftalemæssige principper skal fastlægges

For at den endelige finansieringsmodel, tilslutningsaftaler med kommunerne 

og drifts- og videreudviklingsaftale med DBC kan udarbejdes, skal en række 

principper afklares i Q3 2019. Eks.:

• Skal DBC’s omkostninger indeksreguleres fast med 2% eller ønskes en anden 

model?

• Skal borgerprisen være fast i hele perioden 2020 – 2029 jf. KOMBIT-standard 

eller skal denne være variabel?

• Skal borgerprisen tage højde for ændringer i antallet af borgere i de 

kommende år jf. KOMBIT-standard eller skal den beregnes på grundlag af et 

fast indbyggertal fx antallet i 2019?

• Skal kommunerne aftalemæssigt skal være bundet i en længere årrække jf. 

KOMBIT-standard eller skal det være muligt for kommunerne at opsige 

tilslutningsaftalen fx med ét års varsel?

2.5.4 Forudsætninger for økonomien

36

Analyse / Økonomi
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2.5.5 Leveranceplan for økonomi

Nedenstående tabel viser, hvilke aktiviteter vi anbefaler at der gennemføres samt hvornår. Aktiviteterne er prioriteret i forhold til vigtighed og risici. Se alle 

aktiviteter i bilag 9.

Trin Emneområder Konkrete leverancer

T
ra

n
si

ti
o
n
sf

a
se

• Budgettering

• Prisaftale

• Aftalt aktivitetsbaseret budget for 2020-2029

• Aftalt prisbilag med DBC

• Aftalt prisbilag med kommuner

1
. 

h
a
lv

å
r

2
.h

a
lv

å
r

Analyse / Økonomi

Referencer: Bilag 9
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Emne Forudsætning/princip

Rettigheder Håndteres i ejerpolitikken mellem KL og DBC

Servicemål Der fastsættes servicemål for konkrete ydelser

Bod Der fastsættes ikke bod for manglende overholdelse af frister 

og servicemål

Erstatning KOMBIT almindelige bestemmelser anvendes, dvs. 

erstatningsansvar, men med begrænsninger ift. indirekte tab 

samt beløbsmaksimering. Beløbsmaksimering inkl. krav om 

erstatning eller godtgørelse fra tredjemand for overtrædelse af 

GDPR

Opsigelse/

Ophævelse

Skal afklares

Tvisthåndtering KL bliver øverste eskalationsled ved tvister 

(Dvs. at domstol og voldgift ikke benyttes)

2.6 Juridiske aftaler

Aftalerne mellem DBC og KOMBIT vil i videst muligt omfang basere sig på 

KOMBITs standardkontrakter, men med nedenstående forudsætninger og 

principper:

Der foreligger en stor opgave for parterne i, at få det nye aftalegrundlag på 

plads og sikre overensstemmelse mellem principperne i KL’s ejerpolitik, KL’s 

aftale med DBC og KOMBITs aftaler med DBC og kommunerne.

KOMBITs bestillerfunktion vil pr. 1.januar 2020 basere sig på følgende aftaler:

• Aftale mellem KL og KOMBIT som bestillerfunktion

• Tilslutnings- og databehandleraftaler med kommuner

• Aftaler mellem DBC og KOMBIT om drift, bestilling/videreudvikling samt 

behandling af personoplysninger (underdatabehandleraftale) m.m.

I de følgende to afsnit afbildes den nuværende aftalestruktur (2.6.1) og den 

kommende (2.6.2). Indholdet i figurerne uddybes i bilag 5, afsnit 2 og 3.

Analyse

Referencer: Bilag 5



2.6.1 Aftalestruktur før 1. januar 2020

KL

[Databehandleraftale];

[Tilslutningsaftale]

[Hovedaftale om 

DanBib, Bibliotek.dk 

og DDB-platform]

Kulturministeriet

Det Kongelige 

Bibliotek
[Samarbejdsaftale, 

bilag til den National-

bibliografiske Aftale]

Kommunerne

KOMBIT DBC

Det kommunale område

[Den National-

bibliografiske Aftale]

DDB

SLKS

[Aftale om Service Desk];

[Aftale om Drift og Support af 

National Proxy];[Udkast til 

driftsaftale]; [Udkast til 

videreudviklingsaftale]; 

[Underdatabehandleraftale]

[DanBib-licens];

[Katalogiseringsbidrag]

Fællesoffentligt 

ejerskab

Fællesoffentligt 

samarbejde

Analyse / Juridiske aftaler
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2.6.2 Aftalestruktur efter 1. januar 2020

[Databehandleraftale];

[Tilslutningsaftale inkl. pris]

[Ejerpolitik/Aftale -

Det nationale fælles 

bibliotekskatalog]

[Driftsaftale];

[Videreudviklingsaftale];

[Underdatabehandleraftale]

[Aftale om bestillerfunktion]

Inddragelse af 

statslige biblioteker

[Ændringer i standarder 

for Nationalbibliografi]

Kulturministeriet

SLKS:

[Regler for 

udarbejdelse af 

Nationalbibliografi]

Det Kongelige 

Bibliotek
[Samarbejdsaftale

om National-

bibliografiske data]

Kommunerne

KOMBIT DBC

Det kommunale område

Analyse / Juridiske aftaler
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2.6.3 Forudsætninger for den fremtidige aftalestruktur

Analyse / Juridiske aftaler

A. Aftaler

Den fremtidige aftalestruktur (2.6.2) er baseret på en række forudsætninger, 

som ikke håndteres i aftaler med KOMBIT som part og som KOMBIT derfor 

forudsætter håndteres af andre:

• KL’s ejerpolitik for DBC regulerer principielle emner som rettigheder til 

programmel, data, dokumentation mm. 

• KL indgår aftaler/retningslinjer med staten om inddragelse af statslige 

biblioteker i den fremtidige styringsstruktur for løsning af opgaverne 

samt om økonomi forbundet med ændringer til standarder til 

nationalbibliografien.

• KL håndterer eksisterende aftaler ml. kommuner og DBC om DanBib-

licens samt katalogiseringsbidrag.

• DBC opsiger aftaler med DBC

• DBC indgår aftale med Det Kongelig Bibliotek om nationalbibliografiske 

data 

• SLKS fastsætter krav til (DBC’s) håndtering af nationalbibliografiske data

B. Tilslutningsaftaler

Det fremgår af biblioteksloven, at opgaverne vedr. den nationale fælles 

bibliotekskatalog skal løses af kommunerne samlet - ikke af kommunerne 

enkeltvis. Opgaverne er, med undtagelse af supplerende biblioteksdata, 

lovbundne opgaver.

Af den grund forudsættes det, at alle 98 kommuner skal være tilsluttet den 

fælles løsning. 

Da opgaven vedr. supplerende biblioteksdata ikke er lovbunden, er det 

vurderet mest hensigtsmæssigt, at der fastsættes en tilslutningsperiode på en 

nærmere afgrænset periode, hvor alle 98 kommuner er forpligtet til at betale 

den fastsatte borgerpris. Det vil fremgå af tilslutningsaftalerne, at alle 

betalinger fremadrettet skal ske til KOMBIT (i stedet for DBC). 

Formålet med en afgrænset tilslutningsperiode er at sikre, at økonomien til 

Bibliotekernes data og infrastruktur hænger sammen. I forbindelse med 

tilslutningsperiodens udløb skal der tages stilling til videreførelse af den 

fælles løsning, herunder om opgaven vedr. supplerende biblioteksdata skal 

fortsætte uændret. 

Det bemærkes, at kommunerne ved udløb af tilslutningsperioden fortsat vil 

have ansvaret for de lovbundne opgaver vedr. den nationale fælles 

bibliotekskatalog. Disse opgaver skal derfor løses via den fælles løsning eller i 

andet regi. 
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Nedenfor beskrives de væsentligste juridiske risici. Disse anbefales håndteret 

ved mitigerende handlinger i Transitionsfasen dvs. inden overtagelsen den 1/1 

2020. 

• Risiko for, at bekendtgørelse om nationalbibliografi ikke indeholder 

tilstrækkelig præcise retningslinjer for, at DBC kan løse opgaven med 

nationalbibliografien 

• Risiko for, at KL og staten ikke opnår enighed om retningslinjer for økonomi 

forbundet med ændringer til nationalbibliografien

• Risiko for, at KL’s ejerpolitik ikke fastlægger principper om emner som 

rettigheder til programmel, data, dokumentation mm. 

• Risiko for, at DBC (som leverandør) og KOMBIT (som bestiller) kan have 

modsatrettede interesser ift. udvikling og anvendelse af programmel, 

services og data mm. 

• Risiko for mangelfuld håndtering af eksisterende aftaler ml. DBC og 

kommuner om DanBib-licens og katalogiseringsbidrag

• Risiko for, at der ikke kan opnås enighed ml. KOMBIT og DBC om indholdet 

af de konkrete aftaler 

• Risiko for, at kommunerne ikke underskriver tilslutningsaftaler med KOMBIT 

• Risiko for, at databehandleraftaler ikke er underskrevet af alle kommuner 

pr. 1. januar 2020

• Risiko for, at DBC ikke har efterlevet aftaler om rettigheder for 

programmel, herunder open source

• Risiko for, at DBC ikke har efterlevet GDPR-krav, da dette ikke er 

dokumenteret

Se liste over alle risici i bilag 10.

Analyse / Juridiske aftaler

2.6.4 Juridiske risici

Referencer: Bilag 10
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2.6.5 Leveranceplan for jura

Nedenstående tabel viser, hvilke aktiviteter vi anbefaler at der gennemføres samt hvornår. Aktiviteterne er prioriteret i forhold til vigtighed og risici. Se alle 

aktiviteter i bilag 9 og risici i bilag 10.

Trin Emneområder Konkrete leverancer Største risici

T
ra

n
si

ti
o
n
sf

a
se

• Juridiske

aftaler

KOMBIT er ansvarlig:

• Aftale ml. KL og KOMBIT om bestillerfunktion

• Aftale(r) ml. KOMBIT og DBC, som fastlægger de nærmere vilkår for DBC’s ydelser under den nationale fælles bibliotekskatalog

• Tilslutningsaftaler ml. kommuner og KOMBIT

• Databehandleraftaler ml. kommuner og KOMBIT

• Underdatabehandleraftale ml. KOMBIT og DBC

KL er ansvarlig:

• Ejerpolitik/aftale ml. KL og DBC

• Analyse af eksisterende programmel ift. overholdelse af aftaler om rettigheder (herunder open source)

• Aftale ml. KL og staten om inddragelse af de statslige biblioteker i den fremtidige styringsstruktur for løsning af opgaverne

• Aftale om principper/retningslinjer ml. KL og staten, der adresserer økonomi forbundet med ændringer til standarder til 

nationalbibliografien

• Håndtering af eksisterende aftaler ml. DBC og kommuner om DanBib-licens og katalogiseringsbidrag

DBC er ansvarlig:

• Håndtering af eksisterende aftaler ml. DBC og DDB vedr. områder, som fremadrettet dækkes af aftaler ml. KOMBIT og DBC

• Samarbejdsaftale ml. DBC og det Kongelige Bibliotek om nationalbibliografiske data

SLKS er ansvarlig:

• Bekendtgørelse om nationalbibliografiske data

Nr. 23, 29, 48, 

61

• GDPR • Dokumentation af informationssikkerhed, herunder GDPR Nr. 3

Analyse / Juridiske aftaler

Referencer: Bilag 9 & 10
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2.7 Øvrig kritisk forudsætning

Fælles biblioteksstandarder

Fælles biblioteksstandarder er afgørende for en smidig digital udveksling af 

data mellem forskellige systemer og organisationer, indenlandske såvel som 

udenlandske. Der er særligt fokus på standardisering i forhold til funktioner, 

hvor genbrug og ensartede retningslinjer understøtter en effektivisering for 

biblioteksvæsenet set under et.

SLKS samarbejder med Dansk Standard om national og international 

standardisering for alle områder af betydning for biblioteksvæsenet. Der 

lægges særligt vægt på statistik, præsentation, identifikation og beskrivelse 

samt teknisk samspil mellem systemer.

Herudover anvender vi på biblioteksområdet i Danmark en række danske 

profiler til en række internationale standarder. Som eksempel kan nævnes den 

danske profil til EDItX (materialeindkøb) og til ISO 18626 (lånesamarbejde). 

Arbejdet med at udvikle, vedligeholde og implementere danske profiler til 

internationale standarder har tidligere være placeret i danZIG-udvalget under 

Slots- og Kulturstyrelsen, men i dag er ansvaret ikke entydigt placeret. 

Den manglende organisatoriske placering udgør en stor risiko for inkonsistent 

brug af de anvendte danske profiler, som kan medføre, at der ikke kan 

udveksles data mellem systemer og organisationer, såvel nationalt som 

internationalt.

KOMBIT anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af 

udvalgte fagfolk fra kommuner, FFU, KL og KOMBIT med følgende 

arbejdsopgaver:

• At identificere udfordringer med de eksisterende standarder

• At identificere øvrige udeståender

• At identificere interessenter udenfor deltagerkredsen, som skal involveres 

fremover

• At udarbejde et forslag til fremtidigt ejerskab og governance på området

Denne opgave vil ikke blive håndteret af KOMBIT og formuleres således som en 

kritisk forudsætning.

Analyse
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3. Governance

For at etablere en styringsmodel, der giver bestillerfunktionen det bedst 

mulige grundlag for at nå målsætningerne (afsnit 1.4) har vi, foruden at 

iværksætte og inddrage PwC's analyse, været i dialog med bibliotekschefer 

fra professionshøjskoler (UCN, VIA), ledelse og specialister fra 

universitetsbibliotekerne (SDU) samt Det Kongelige Bibliotek. Hertil kommer 

Bibliotekschefforeningen, Gentofte Hovedbibliotek (centralbibliotek) og 

folkebiblioteket i Aarhus, kaldet ITK. Endelig har vi udvekslet ønsker og 

forventninger til samarbejdet med DBC samt lyttet til DDB og SLKS’s

erfaringer fra det hidtidige samarbejde på området.
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3.1 Analyse

PwC har i sin analyse (bilag 1) fremhævet et behov for strategisk styring. Se 

nedenstående tekstboks:

"De mest kritiske observationer vedrører: Etablering af 

de strategiske målsætninger og prioriteringer der danner 

grundlag for DBC’s arbejde. Dette arbejde skal forgå i et 

tættere samarbejde mellem Bestillerfunktionen og DBC 

end hidtil. (…)" (side 6)

"Der foreligger ikke en strategi, der definerer den 

langsigtede målsætning for de elementer, som KOMBIT 

overtager. Herunder hvordan man fra overordnet 

strategisk niveau og ned i den operationelle del driver 

DBC. KOMBIT bør i forbindelse med overtagelse af 

Bestillerfunktionen sikre, at en redefineret og samlet 

strategi bliver udarbejdet, og aktivt give input til 

denne." (side 7)

[KOMBIT anbefales at] "Igangsætte arbejdet om at 

definere den strategiske ramme for Bestillerfunktionen, 

herunder it-portefølje, strategi for området, 

rapportering samt den medindflydelse, som 

Bestillerfunktionen bør have i samarbejdet. (…)" 

(Anbefaling nr. 7, side 8).

Samtaler med interessenterne viser et tilsvarende behov. Forretningen vil 

generelt gerne sætte deres umiddelbare og individuelle behov til side for 

fælles og langsigtede løsninger, hvis de forstår de langsigtede perspektiver, har 

vished for at "deres tid kommer", og har udsigt til at kunne se besparelser på 

baggrund af de fælles løsninger.

Det er vores vurdering, at en strategisk it-leverandørstyring i højere grad 

forudsætter et forretningsstrategisk grundlag end biblioteksvæsnet i dag er 

forberedt på. Flere interessenter har udtrykt lyst og behov for både at komme 

"lidt højere op i helikopteren", så bibliotekernes behov kan virke mere 

samtænkt og, at man samtidig ikke "skærer alle over én kam". Dette arbejde 

forudsætter ikke alene, at projektet har en strategisk governance-model og 

sikrer forretningsinvolvering på alle niveauer. Det forudsætter også en 

digitaliseringsstrategi, som bygger på en til flere (men sammenhængende 

forretningsstrategier) og et biblioteksvæsen, der arbejder for det fælles.

KOMBIT har på baggrund heraf formuleret nogle aktiviteter under it-emne 4 

(afsnit 2.1.5).

Det er på denne baggrund, at de følgende afsnit er formuleret.

Ansvarsfordelingen vedrørende strategiprodukter er beskrevet i afsnit 3.5.

Governance

Referencer: Bilag 1
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3.2 Delkonklusion

Med projektets præmisser in mente (afsnit 1.3) kan vi på baggrund af 

analysen konkludere, at Governance-modellen skal…

• sikre kontinuerlig involvering af de forskellige typer af biblioteker, for 

deres behov kan være forskelligartede

• sikre en synlig og stram styring af strategi, taktik og operative opgaver

• sikre, at forretningen og leverandøren bliver involveret på alle 3 niveauer 

til rette tid og med de rette deltagere

• sikre, at kravene til leverandøren stilles på rette niveau og til rette tid i 

forhold til opgaveløsningen

• skabe synergi, men også sikre adskillelse mellem FBS og Fælles 

Biblioteksinfrastruktur

Desuden er vi nået frem til en række forhold, som skal håndteres i modellen 

for at lykkes med opgaven:

A. Hvordan sikrer vi et fælles digitalt og strategisk fokus på tværs af 

løsninger?

B. Hvor lang tid skal man kunne sidde i en styregruppe, hvis vi både skal sikre 

kontinuitet og ”friske øjne”?

C. Hvilke kompetencer skal være repræsenterede på de enkelte 

styringsniveauer?

D. Hvad bør deltagerne i de enkelte organer have fokus på i det daglige?

Det er med afsæt i denne delkonklusion, at governance-modellen er blevet 

til. Ovenstående 4 forhold anvendes som referencer (ABCD) i de følgende 

afsnit.

Governance
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3.3 Beskrivelse af designet

I det følgende vil vi kort redegøre for de væsentligste designbeslutninger, som 

vi har foretaget med henblik på at finde en balance mellem de individuelle 

behov og at indordne sig fællesskabets præmisser (afsnit 1.2).

Den strategiske og taktiske styring af FBS og FBI samkøres (A). Dette skal 

ske for at sikre, at det langsigtede perspektiv på biblioteksområdet, så vidt 

det er muligt, er hævet over "silotænkning".

Det tilsikres dog, at alene kommunale medlemmer har beslutningskraft 

vedrørende specifikke FBS-spørgsmål, at økonomien for de to områder 

administreres og rapporteres helt separat, og at den operative styring 

foregår adskilt.

Den væsentligste forretningsmæssige fordel ved denne løsning er, at 

biblioteksvæsnet fremstår som en samlet kunde.

Med en sammenhængende forretningsstrategisk retning foran sig vil DBC have 

bedre forudsætninger for at sætte en langsigtet kurs på det tekniske område: 

Hvilke teknologier skal man satse på? I hvilken rækkefølge skal opgaverne 

løses? Hvilke elementer bør prioriteres eller afvikles?

Ligeledes forventes projektet bedre at kunne skabe synergi og synlig 

sammenhæng mellem strategi og handling, når forretningspartnerne tager 

helhedsorienterede beslutninger.

For at tilsikre både kontinuitet og "friske øjne" på bibliotekernes data og it, vil 

der ske en udskiftning af halvdelen af styregruppens medlemmer hvert 2. 

år (B).

Styregruppen og Porteføljegruppen udpeges i stedet for at blive valgt 

(C/D).

Erfaringen fra FBS-projektet, der drives som en demokratisk forening, viser, at 

det er udfordrende og tidskrævende at gennemføre demokratiske valg til en 

styregruppe.

For at kunne løfte opgaven på så højt et niveau, som både forretning og it-

leverandør efterspørger, har vi behov for en styregruppe bestående 

af medlemmer, der især er engagerede i opgaven, har ledelsesperspektiv og 

erfaring, samt fokus på digitalisering i det daglige.

Da den strategiske udvikling er afgørende for det samlede hele, er det 

afgørende, at de forskellige biblioteker er repræsenteret på strategisk niveau 

samt repræsenterer forskellige typer, størrelser og geografisk placering.

Involveringen kan foregå i styregruppen eller i den strategiske arbejdsgruppe, 

kaldet Porteføljegruppen.

Governance
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På operativt niveau involveres de folk, der ved mest om emnet (C/D).

Den eneste måde at tilsikre, at der på eksempelvis et udviklingsprojekt stilles 

relevante krav, at forretningsprocesser bliver afdækket i overensstemmelse 

med ønsket praksis, at en løsning bliver testet på et realistisk grundlag, er 

gennem involvering af de relevante brugere og forretningsspecialister.

KOMBIT vil derfor, med rådgivning fra Styre- og Porteføljegruppen, fra gang 

til gang sammensætte de nødvendige arbejdsgrupper.

Det er afgørende for at sikre fremdrift og kvalitet i opgaveløsningen, at disse 

involverede personer har mandat til at tage de nødvendige beslutninger på 

bibliotekernes vegne.

Governance-modellen har to dimensioner. Den ene vedrører involveringen af 

bibliotekerne, og den anden vedrører samarbejdet med leverandørerne, DBC 

og Systematic.

På de følgende sider (afsnit 3.4.1-3) beskrives den valgte governance-model 

for den førstnævnte dimension: For at synliggøre de enkelte foras forskellige 

indsatsområder, en grafisk opstilling i strategiske og organisatoriske hierarki, 

dernæst en tabel over de tre forretningsfora.

Derefter beskrives den anden dimension, fire leverandørfora (afsnit 3.4.4-6). 

Det er væsentligt at bemærke, at der i leverandørsamarbejdet er en 

styringsmæssig adskillelse mellem FBS og FBI.

Projektets væsentligste opgave i relation til governance-modellen bliver 

at facilitere, at beslutningerne bliver taget på rette niveau og tidspunkt, og at 

sammenhængen mellem strategi og handling synliggøres for KL og SLKS.

I bilag 6-8 findes udkast til kommissorier for de tre forretningsmæssige fora, 

styregruppen, porteføljegruppen og prioriteringsudvalget.

3.4 Governance-modellen

Governance

Referencer: Bilag 6, 7 & 8



3.4.1 Strategisk hierarki (forretningsfora)

Operative beslutninger
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stille
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Taktiske beslutninger

Strategiske beslutninger 
Styregruppen

Portefølje-

gruppen

Prioriterings-

udvalget

FBI Faggruppe:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Test

• Afklaring

• Kvalitetssikring

FBS Faggruppe:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Test

• Afklaring

• Kvalitetssikring

Governance / Governance-modellen
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3.4.2 Organisationsdiagram (forretningsfora)

Styregruppen Porteføljegruppen

Prioriteringsudvalget

FBI FBS

KOMBIT

FBI Faggruppe:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Test

• Afklaring

• Kvalitetssikring

FBS Faggruppe:

• Brugeroplevelse

• Krav

• Test

• Afklaring

• Kvalitetssikring

Governance / Governance-modellen



3.4.3 Forretningsfora

Organisation Beskrivelse Mødefrekvens Deltagere

Styregruppe Øverste beslutningsorgan for FBI og FBS.

• Godkender strategi og indsatsområder

• Godkender økonomi og Årsrapport

• Planlægger årsmøde / strategimøde

Se også bilag 6 med udkast til kommissorium

4 gange årligt • 8 medlemmer fra:

• De kommunale biblioteker udpeget af KL (5 personer);

• FFU, udpeget af Kulturministeriet (1);

• KL-repræsentant udpeget af KL (1);

• KOMBIT (1)

Portefølje-

gruppen

Udarbejder langsigtede strategier og

rådgiver KOMBIT på biblioteksområdet.

• Hvor skal bibliotekerne hen?

• Hvordan vil bibliotekerne gøre det?

• Hvornår vil bibliotekerne sætte ind?

Sikrer strategisk alignment og koordination på tværs.

Se også bilag 7 med udkast til kommissorium

1-2 gange årligt • 10-11 medlemmer fra:

• Folkebibliotek fra stor kommune (1);

• Folkebibliotek fra mindre kommune (1-2)

• Centralbibliotek (1);

• Universitetsbibliotek (1)

• Professionshøjskolebibliotek (1);

• Pædagogisk Læringscenter (1);

• Styregruppen for E-reolen (1);

• Danskernes Digitale Bibliotek (1);

• KL (1);

• SLKS (1);

• KOMBIT (1)

Prioriterings-

udvalget

Prioriterer videreudviklingsprojekter i forhold til den vedtagne 

strategi. Giver input og kvalitetssikrer strategien.

Se også bilag 8 med udkast til kommissorium

4 gange

årligt

8 medlemmer fra:

• Folkebibliotek fra hhv. stor og lille kommune (2); 

Centralbibliotek (1);

• Statslige biblioteker (2);

• Pædagogisk Læringscentre (1);

• KL (1);

• KOMBIT (1)

Governance / Governance-modellen

Referencer: Bilag 6, 7 & 8
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3.4.4 Organisationsdiagram (leverandørfora for FBS og FBI)

Governance / Governance-modellen

Leverandør-

Styregruppe

(DBC)

Change Advisory Board

(CAB)
FBI

KOMBIT

Driftsgruppen
Change Control 

Board

Leverandør-

Styregruppe

(Systematic)

FBS

KOMBIT

Driftsgruppen
Change Control 

Board
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Organisation Beskrivelse Møde-frekvens Deltagere

Leverandør-

styregruppe

Arbejder strategisk inden for kontraktens rammer

• Opfølgning på aftalte ydelser og leverancer samt risici og 

udfordringer på baggrund af statusrapportering fra leverandør

• Prioritering af større opgaver og tiltag

• Iværksætter tiltag pba. opfølgning

4 gange årligt Medlemmer fra:

Leverandør (3) og KOMBIT (3)

(Primært udviklingsdirektør, Leverancechef, Markedschef, 

Projektejer, Projektleder, Service Manager)

Change 

advisory

board

Rådgivende organ mhp. at understøtte driften på både FBS og 

FBI. Ændringer og særlige emner gennemgås. Eventuelle 

afhængigheder afklares.

1-2 gange årligt Medlemmer fra:

DBC (1); Systematic (1); DDB (1); KOMBIT (1)

(Mulighed for involvering af andre leverandører 

efter behov)

Drifts-

gruppen

Opfølgning på drift og support samt risici og udfordringer på 

baggrund af driftsrapportering fra leverandør

Prioriterer tiltag i forhold til drift og support

Vurderer opdateringer af diverse produkter for drift og support

4 gange årligt Medlemmer fra:

DBC (2); KOMBIT (2)

(Primært Service Delivery Manager, It-chef, Service 

Manager, Projektleder)

Change 

Control Board

Drøfter ændringsønsker og løsningsbeskrivelser. Prioriterer i 

udviklingsopgaver.

12 gange årligt Medlemmer fra:

DBC (2); KOMBIT (2)

(Primært Product Owner, 

Leverancechef, Servicemanager, Projektleder)

3.4.5 Leverandørfora for FBI

Governance / Governance-modellen
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3.5 Forudsætninger for governance-modellen

A. Som beskrevet tidligere er det afgørende for en vellykket it-styring, at de 

forretningsmæssige strategier er i overensstemmelse med hinanden, så der på 

den baggrund kan udvikles en digitaliseringsstrategi, der beskriver, hvordan 

forretningen ønsker at anvende it til at lykkes med at nå sine mål. Desuden er 

en it-strategi nødvendig for at kunne fastlægge og prioritere den tekniske 

indsats.

Dette vil er en stor opgave med mange involverede parter, som vil kræve 

ekstern konsulentassistance. Nedenstående tabel viser en fremtidig 

ansvarsfordeling.

Det forudsættes, at:

• Bibliotekerne løfter opgaven med at sikre, at forretningsstrategierne er i 

overensstemmelse med hinanden

• Der tilføres ekstra midler således at der kan udarbejdes en 

digitaliseringsstrategi. Alternativt at der anvendes DBC-midler til dette

B. Desuden er det nødvendigt at der udarbejdes nogle styringsredskaber, der 

understøtter forståelsen og samarbejdet mellem parterne og bidrager til 

sammenhæng mellem de enkelte vertikale niveauer i de strategiske hierarkier 

(afsnit 3.4.1 og 3.4.4):

• Kommissorier

• Fælles principper og regler

• Implementerede processer

• Logisk model over biblioteks- og it-leverandørens kapabiliteter

Styringsredskaberne beskrives nærmere i de enkelte governance-aktiviteter 

(se bilag 9):

Type Indhold og involvering Udformning Facilitering Review

Forretningsstrategier Bibliotekerne Bibliotekerne Bibliotekerne KOMBIT

Digitaliseringsstrategi Bibliotekerne / KL Ekstern (KOMBIT / KL) KOMBIT (KL) / Ekstern Bibliotekerne og DBC

It-strategi DBC DBC DBC KOMBIT

Governance

Referencer: Bilag 9
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3.7 Leveranceplan for Governance

Nedenstående tabel viser, hvilke aktiviteter vi anbefaler at der gennemføres samt hvornår. Aktiviteterne er prioriteret i forhold til vigtighed og risici. Se alle 

aktiviteter i bilag 9 og risici i bilag 10.

Trin Emneområder Konkrete leverancer Største risici

T
ra

n
si

ti
o
n
sf

a
se

• Etablering af 

styringsfora
• Etablering af struktur

• Kommissorier for forretnings- og leverandørfora vedtaget

• Governance-processer vedtaget

• Struktur for styring af bibliotekernes data og it etableret

Nr.7, 8, 17, 25, 

29

1
.

h
a
lv

å
r

• Digitaliseringsstrategi
• Enterprise Arkitektur
• Aftaler om 

brugerinvolvering
• Kvalitetssikring

• Digitaliseringsstrategi udarbejdet og vedtaget

• Aftalegrundlag om brugerinvolvering formuleret og vedtaget

• Biblioteksforretningens kapabiliteter og DBC’s ydelser er modelleret og vedtaget af styregruppen

• Teststrategi udarbejdet

2
. 

h
a
lv

å
r

• DBC-strategi • DBC’s strategi formuleret og vedtaget

Governance

Referencer: Bilag 9 & 10
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4. Transitionsplan

Som beskrevet i afsnit 1.4 er formålet med transitionen at indsamle den 

nødvendige viden samt etablere de nødvendige rammer for at sikre, at 

bestillerfunktionen med succes kan overdrages til KOMBIT.

Gennem rapporten har vi gennemgået de leverancer, vi vurderer som 

nødvendige for at lykkes med transitionen. På nogle områder har vi desuden 

nævnt nogle leverancer, vi anbefaler gennemført hurtigst muligt, men som 

kan vente til efter 1/1 2020.

I de følgende afsnit (4.1-4.4) opsummeres leverancerne grafisk og i tekst. I 

det følgende introduceres transitionsplanen: 

• Leverancerne for it-løsningerne således opbygget, at man i transitionsfasen 

analyserer og planlægger leverancerne for år 2020. I afsnit 4.1 er dette 

illustreret ved, at 2020-leverancerne ikke er udfyldt med farve og således 

skal forstås som retningsgivende.

• Indenfor emnet it-drift, er der en klarere forestilling om, hvad der skal 

gøres det næste halvår og dialogen med DBC er ret langt.

• Leverancen for Nationalbibliografien er begrænset til transitionsfasen.

• For emnerne økonomi, jura og governance gælder det, at vi i 

transitionsfasen koncentrerer os om at etablere de nødvendige aftaler og 

fora, for at kunne fungere pr. 1/1-2020. Sidenhen arbejder vi videre med de 

indsatser, der skal give en øget gennemsigtighed i økonomien.

• Vi igangsætter arbejdet med digitaliseringsstrategien i 1.halvår, og kan på 

den baggrund gøre det muligt for DBC at levere en forretningsdrevet it-

strategi i 2.halvår.

Fra Leverancer til aktiviteter

Leverancerne er nedbrudt i aktiviteter i struktureret form (Excel) i bilag 9. 

Her har vi ydermere formuleret et første bud på, hvordan vi forestiller os 

arbejdsbyrden fordeler sig mellem henholdsvis KOMBIT, DBC og eventuelt 

andre parter. Desuden fremgår det, hvem vi ser som hovedansvarlig for 

aktiviteternes gennemførsel. Dette oplæg skal gerne fungere som redskab til 

forventningsafstemning, således at vi i fællesskab tidligst muligt kan få øje på 

afhængigheder og udfordringer.

Vi har præsenteret aktiviteterne for ledelsen i DBC og det er vores foreløbige 

opfattelse, at vi har fundet et realistisk leje. Vi forventer imidlertid 

justeringer i den efterfølgende proces med DBC og projektets 

referencegruppe.

Referencer: Bilag 9
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4.1 Grafisk overblik over alle spor og faser i transitionsplanen

It-løsninger

1/7-’19 1/1-’20 1/7-’20 1/1-’21Transitionsfasen 1.halvår 2.halvår

It-løsninger It-løsninger

Økonomi

It-drift

Governance

It-drift It-drift

Governance Governance

Nationalbibliografi

Jura

Transitionsplan
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• Plan for levering af dokumentation

• Første eksekvering af dokumentationsplan

• Udkast til roadmap for 2020 (version 0.9) formuleret

• Sikkerhedsplan med fokus på opgradering af sikkerhedsniveau for elementer i løsningsporteføljen

• Plan for kildekode-review

• Dokumentation for at DBC efterlever open source-principper på de aftalte områder

• Relevant overvågning til håndtering af og rapportering på aftalte servicemål implementeret

• Aftale om servicemål for Service Desk

• Aftale og dokumentere processer for Change Management inklusiv Release, Test og Deploy Management

• Gennemført penetrationstest

• Kommissorier for forretnings- og leverandørfora vedtaget

• Governance-processer vedtaget

• Struktur for styring af bibliotekernes data og it etableret

• Aftale ml. KL og KOMBIT om bestillerfunktion

• Aftale(r) ml. KOMBIT og DBC, som fastlægger de nærmere vilkår for DBC’s ydelser under den nationale fælles bibliotekskatalog

• Tilslutningsaftaler ml. kommuner og KOMBIT

• Dokumentation af informationssikkerhed

• Databehandleraftaler ml. kommuner og KOMBIT

• Underdatabehandleraftale ml. KOMBIT og DBC

• Ejerpolitik/aftale ml. KL og DBC

• Analyse af eksisterende programmel ift. overholdelse af aftaler om rettigheder (herunder open source)

• Aftale ml. KL og staten om inddragelse af de statslige biblioteker i den fremtidige styringsstruktur for løsning af opgaverne

• Bekendtgørelse om nationalbibliografiske data

• Samarbejdsaftale ml. DBC og det Kongelige Bibliotek om nationalbibliografiske data

• Principper/retningslinjer ml. KL og staten, der adresserer økonomi forbundet med ændringer til standarder til Nationalbibliografien

• Håndtering af eksisterende aftaler ml. DBC og kommuner om DanBib-licens og katalogiseringsbidrag

• Håndtering af eksisterende aftaler ml. DBC og DDB vedr. områder, som fremadrettet dækkes af aftaler ml. KOMBIT og DBC

• Aftalt aktivitetsbaseret budget for 2020-2029

• Aftalt prisbilag med DBC

• Aftalt prisbilag med kommuner

• Relevante KOMBIT-medarbejdere er blevet introduceret til forretningsområdet

1/7-’19 1/1-’20Transitionsfasen 1.halvår
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• Udviklingsplan for 2020: Roadmap version 1.0

• Plan for arkitekturprincipper der understøtter fremtidig digital strategi

• Plan for implementering og udviklingsstandard for brugergrænseflader

• Anden eksekvering af dokumentationsplan

• Første eksekvering af sikkerhedsplan

• Første eksekvering af udviklingsplan med brug af arkitekturprincipper

• Første eksekvering af plan for brugergrænseflader

• Eksekvering af plan for kildekode-review

• Plan for introduktion og anvendelse af relevante ITIL processer i både udvikling og drift

• Dokumenteret Backup-plan og kvartalsvise restore tests

• Tilpasning fra 3 til 4 hændelsesprioriteter (inkl. servicemål)

• Tilpasning fra 3 til 4 hændelsesprioriteter (inkl. Servicemål)

• Udarbejde aftale om Service katalog samt indhold af og servicemål for samme

• Dokumentation og implementering af aftalte processer

• Implementering af aftalte processer for Change Management inklusiv Release, Test og Deploy Management

• Servicemål, dokumentation af processer og implementering af samme

• Oprettelse af Driftsgruppe og Leverandørstyregruppe, 

• Aftaler om rapporteringsniveau og mødefrekvens

• Digitaliseringsstrategi formuleres og vedtages

• Aftalegrundlag om brugerinvolvering formuleret og vedtaget

• Biblioteksforretningens kapabiliteter og DBCs ydelser er modelleret og vedtaget af styregruppen

• Teststrategi
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• Anden eksekvering af plan for brugergrænseflader

• Tredje eksekvering af dokumentationsplan

• Anden eksekvering af sikkerhedsplan

• Anden eksekvering af udviklingsplan

• Dokumenteret aftale om svartidsmål samt implementering, måling af og rapportering på samme

• Fuld Driftshåndbog inkl. måling på servicemål og rapportering implementeret

• DBC’s strategi formuleret og vedtaget
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