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Beretning for 2017

Jørgen Bartholdy

Styregruppeformand for FBS &
Biblioteks- og Borgercenterchef i 
Skanderborg Kommune

Jesper Munch Jespersen

Projektleder, FBS-projektet i 
KOMBIT

2017 har på mange måder været et skelsættende år i Fæl-
les Bibliotekssystems historie. Det var året, hvor løsnin-
gen - stort set - blev færdigudrullet til kommunerne. Det 
var også året, hvor vi næsten fik færdigudviklet løsningen i 
forhold til den oprindelige kravspecifikation. Og så var det 
året, hvor de mange kommuner, der allerede havde taget 
FBS i brug i årene forud, havde tid til at vænne sig til løs-
ningen og gøre den til en del af deres dagligdag. 

Da en lang række kommuner for nogle år siden satte sig 
sammen og besluttede sig for at begynde FBS-projektet 
var det en fremsynet, visionær og på mange måder også 
modig beslutning de tog. 

Det giver god mening at skabe en fælles løsning på biblio-
teksområdet – men med 98 kommuner, der i vid udstræk-
ning indtil nu har haft hver deres måde at arbejde på, har 
en fælles løsning også forudsat, at der er mod på og vilje til 
forandring i kommunerne og blandt brugerne. Det kræver 
ledere, der tør gå forrest, og brugere, der er åbne for nye 
måder at gøre tingene på. Dem har vi heldigvis mødt rigtig 
mange af i kommunerne – også i 2017 - og en stor tak skal 
lyde til jer for jeres store indsats. 

Ved udgangen af 2017 har 96 kommuner og Sydslesvig 
taget FBS i brug. Dermed udestår nu kun Sønderborg og 
Hjørring kommuner, som begge kommer på i 2018. Det 
betyder, at biblioteksverdenen i Danmark har formået no-
get helt unikt – nemlig at stå sammen om én løsning til 
glæde for brugere og kommuner. Det skal vi være stolte af.

I 2017 har vi desværre oplevet nogle udfordringer med 
driften af FBS. Det har naturligvis nok skabt frustrationer 
blandt brugerne. Både i Systematic og i KOMBIT er der 
blevet arbejdet på højtryk for at forbedre svartider og sta-
biliteten i løsningen og mod slutningen af året gav dette 
arbejde tydelige resultater med blandt andet markant for-
bedrede svartider. Arbejdet med at forbedre driften fort-
sætter i 2018.  

Med de seneste releases er FBS nu færdigudviklet i for-
hold til den oprindelige kravspecifikation. Det betyder, at 
vi kan kigge fremad og videreudvikle løsningen i tråd med 
kommunernes ønsker. Til det får vi heldigvis god bistand 
fra personer fra kommunerne, som engageret deltager i 
blandt andet videreudviklingsudvalget. 

Vi har som bekendt modtaget rigtig mange videreudvik-
lingsønsker fra kommunerne – så mange at alene hånd-
teringen og registreringen har været en stor opgave for 
FBS-teamet. Derfor har det i 2017 været nødvendigt for os 
at appellere til kommunernes ledelser om at hjælpe med at 
prioritere i ønskerne, og det har vi fortsat behov for. 

Et af målene med FBS var at skabe en enkel løsning, der 
kan det, den skal. Resultatet er, at kommunerne ikke beta-
ler for unødige funktionaliteter – eller for de samme funk-
tionaliter flere gange. Det giver også en løsning, der er 
relativt nem at udvikle og vedligeholde, men for at bevare 
denne fordel  er det vigtigt, at vi hjælpes ad med at skære 
ind til benet og fokusere på det, der er “need to have” i en 
fælles løsning.

Med FBS færdigudviklet og færdigudrullet er det også tid 
til at vurdere den opnåede gevinstrealisering. Hvis kom-
munerne skal kunne hjemtage de mulige gevinster af FBS 
er det nødvendigt, at arbejdgangene bliver tilpasset den 
nye løsning. Vi ved – og vi kan se af svarene på den net-
op gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse – at der 
stadig er et stykke vej til FBS er rigtigt forankret i alle kom-
muner. Det drejer sig ikke mindst om samarbejdet mellem 
folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre, men også 
om samarbejdet mellem kommuner, hvor en fælles løsning 
skaber nye muligheder for videndeling og samarbejde. Vi 
vil derfor fortsat opfordre til, at kommunerne arbejder på 
at få et godt og tæt samarbejde i gang – både på tværs i 
kommunen og over kommunegrænser. 
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FBS er ét fælles bibliotekssystem for brugere og fagprofessionelle på kommunernes folkebiblioteker 
og pædagogiske læringscentre.

Systemet drives og udvikles i et forpligtende kommunalt fællesskab, som vægter pålidelig drift samt 
en moderne og intuitiv understøttelse af arbejdsgangene på bibliotekerne til gavn for borgere og an-
satte.

FBS udvikles, så der let kan integreres med kommunernes øvrige systemlandskab og gives plads til 
innovative, lokale løsninger samtidig med at løsningen kan sendes i genudbud.

Styregruppens vision for FBS.

Fakta for FBS

Kommuner idriftsat i 2017:  53 
Kommuner i drift i alt:   97
Lånere i FBS: 4,15 mio.
Materialer i FBS:  63,35 mio. 
Forespørgsler pr. dag: 
   - 3,4 mio. (gennemsnit for hele 2017)  
   - 4,6 mio. (gennemsnit for december 2017)

Gennemsnitlig svartid
   - 263 ms (gennemsnit for hele 2017)
   - 182 ms (gennemsnit for december 2017)
   - 131 ms (gennemsnit for februar 2018)
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Præsentation af Fællesskabet FBS
Fællesskabet FBS er navnet på det kommunale fælles-
skab for styring af drift og videreudvikling af FBS. Fælles-
skabets øverste beslutningsorgan er styregruppen som 
vælges af de tilsluttede kommuner.   

Fællesskabet FBS er i samarbejde med KOMBIT stiftet af 
de kommuner, som har tilsluttet sig det fælles bibliotekssy-
stem, hvilket nu vil sige alle danske kommuner samt Syd-
slesvig. 

Styringsmæssige dispositioner i relation til Fællesskabet 
FBS’ formål varetages af Fællesskabet FBS’ styregruppe, 
hvis virke er underlagt vedtægter og forretningsorden. Dis-
se kan læses her. 

Valg hver andet år 

Styregruppen for Fællesskabet FBS blev stiftet i septem-
ber 2016 og havde deres første styregruppemøde i okto-
ber 2016. 

Styregruppen består af otte demokratisk valgte repræsen-
tanter fra kommunerne. Der er valg til styregruppen blandt 
alle tilsluttede kommuner hvert andet år, og det vil sige at 
næste valg finder sted i 2018, hvor fire medlemmer af sty-
regruppen er på valg. 

KOMBIT er repræsenteret i styregruppen ved projekteje-
ren, som er vicedirektør i KOMBIT Karin Markmann Bent-
sen. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og KL er blevet 
tilbudt at deltage på styregruppemøderne som observatø-
rer. For nuværende ønsker KL ikke at gøre brug af denne 
post.

Styregruppens opgaver 

Styregruppen har på alle de tilsluttede kommuners vegne 
ansvar for at sikre optimal styring af driften og videreud-
viklingen af FBS. Heri ligger også at varetage faglige og 
økonomiske interesser for både folkebiblioteker og pæda-
gogiske læringscentre. 

Styregruppen sekretariatsbetjenes af KOMBIT og mødes 
fast hvert kvartal samt i øvrigt efter behov. Styregruppen 
møder én gang om året de tilsluttede kommuner ved et 
årsmøde. 

Videreudviklingsudvalg og analysegrupper 

Styregruppen får hjælp til sit arbejde af videreudviklings-
udvalget og andre ad-hoc udvalg, der nedsættes, når kon-
krete behov opstår. Videreudviklingsudvalget er et fast ud-
valg, der har til opgave at behandle, prioritere og indstille 
videreudviklingstiltag til styregruppen. 

Styregruppens konkrete opgaver omfatter at:

• Fastlægge vision og strategier for FBS

• Monitorere leverancer, drift og support

• Styre videreudvikling gennem prioritering   
 af udviklingsopgaver i forhold til Fælles-     
 skabet FBS’ vision, strategier og økonomi

• Godkende budget og årsrapportering i øvrigt

• Godkende den pris, kommunerne skal be-  
 tale for FBS

• Tilpasse Fællesskabet FBS’ organisation

• Monitorere hjemtagning af gevinster for de   
 enkelte kommuner

• Kommunikere om Fællesskabet FBS’ resul-  
 tater og indhente oplysninger til bedømmel  
 se af kvalitativ målopfyldelse

• Samarbejde med øvrige relevante parter.

https://www.kombit.dk/indhold/organisering-i-f%C3%A6lles-bibliotekssystem
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Styregruppen for Fællesskabet FBS ved det konstituerende møde i oktober 2016.

Medlemmerne af styregruppen for Fællesskabet FBS 
bliver valgt i fire valggrupper, som er opdelt i forhold til 
kommunernes størrelser.

Valggruppe 1:
• Kirsten Boelt, bibliotekschef, Aalborg Kommune 

(næstformand)
• Steffen Nissen, sekretariatschef, Odense Kom- 

mune

Valggruppe 2:
• Toke Leth Laursen, udviklings- og mediechef, 

Silkeborg Kommune
• Sara Jørgensen, udviklingschef, Herning Kom- 

mune

Valggruppe 3:
• Jørgen Bartholdy, biblioteks- og borgercenterchef, 

Skanderborg Kommune (formand)
• Kristine Nygaard Ledet, bibliotekschef, Skive Kom-

mune

Valggruppe 4:
• Henrik Wendt, leder af digital udvikling og drift, 

Tårnby Kommune
• Morten Haggren Brynildsen, systemadministrator, 

Rebild Kommune

KOMBIT:
• Karin Markmann Bentsen, vicedirektør, KOMBIT

Styregruppens medlemmer
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Videreudviklingsudvalget for FBS er nedsat af styregrup-
pen for Fællesskabet FBS. Udvalget har til opgave at hjæl-
pe styregruppen med at kvalificere og prioritere videreud-
viklingen af FBS.

Videreudviklingsudvalget er sammensat, så medlemmer-
ne repræsenterer forskellige typer af kommuner, folkebib-
lioteker og PLC’er og har et bredt forretning- og system-
kendskab.

Videreudviklingsudvalget fokuserer i deres arbejde på de 
funktionsområder, som styregruppen har udpeget:

• Brugervenlighed 

• Katalogiseringsklient

• Skoleportalen (Cicero Web) 

• Statistikfunktioner

• Snitflader til databrønd og Serviceplatformen

• FBS og sikkerhed

Udvalget arbejder ud fra de strategiske prioriteter for ud-
vikling af FBS, som styregruppen har fastlagt.

Strategiske prioriteter nævnt i rækkefølge:

1. Tiltag, der forbedrer og/eller effektiviserer ar-   
 bejdsgangene og brugervenlighed for systemets   
 professionelle brugere.

2. Tiltag, der understøtter og/eller muliggør biblio-  
 tekernes udvikling af lokale løsninger, fx via åbne   
 standarder og snitflader.

3. Tiltag, der skaber og/eller forbedrer integrationer   
 til andre relevante systemer i kommunen.

4. Tiltag, der forbedrer mulighederne for samarbej-  
 de og synergier på tværs af sektorer i kommuner  
 ne.

5. Tiltag, der forbedrer låneroplevelsen. 

Videreudvikling af FBS

Videreudviklingsudvalget i arbejdstøjet.
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Videreudviklingsudvalget består pt af:

• Peter Broch Rasmussen, Odense Kommune

• Gitte Gordon, Roskilde Kommune

• Per Kjær, Aarhus Kommune

• Michael Ljungberg, Viborg Kommune

• Maria Sesse Nisted Atkin, Ishøj Kommune

• Trine Vandsted Nielsen, Ringsted Kommune

• Jens Vejlstrup, Faxe Kommune

• Birgitte Reindel, Helsingør kommune og   
 Pædagogisk LæringsCenterForening

Fra ønsker til virkelighed

Alle ændringsønsker til FBS indsendes via ændringsøn-
skeportalen, fbsændringsønsker.dk, uanset om det er æn-
dringsønsker fra kommuner, DBC, materialeleverandører, 
leverandører af selvbetjeningsudstyr m.fl.

Forud for hvert møde udvælger videreudviklingsudvalget 
det funktionsområde, udvalget ønsker at behandle æn-
dringsønsker for.

KOMBIT fremfinder ændringsønskerne, som svarer til det 
pågældende funktionsområde. Udvalget gennemgår på 
mødet ændringsønskerne og udpeger, de ændringer, der 
skal arbejdes videre med. Udvalgets medlemmer beskri-
ver ændringerne mere dybdegående, og sender beskrivel-
serne til review i udvalget.

KOMBIT udarbejder, på baggrund af beskrivelsen, en æn-
dringsanmodning til Systematic og anmoder om en løs-
ningsbeskrivelse.

Vores leverandør, Systematic, udarbejder herefter den 
endelige løsningsbeskrivelse med angivelse af pris for 
udvikling og årligt vedligehold. Videreudviklingsudvalget 
gennemgår løsningsbeskrivelsen, og når udvalget har 
accepteret løsningsbeskrivelsen, udarbejder KOMBIT en 
indstilling til styregruppen, som på førstkommende møde 
beslutter om ændringsanmodningen skal godkendes. Bli-
ver den det, bestiller KOMBIT den godkendte ændring 

Når Systematic har udviklet ændringen indkalder Syste-
matic til accepttest af løsningen. Her deltager repræsen-
tanter for bibliotekerne og KOMBIT. Efter godkendt ac-
cepttest er ændringen klar til idriftsættelse, hvilket vil ske i 
en af de førstkommende releases.

Videreudviklingen i FBS kan fremstå, som en noget tung 
proces, når den oplistes trin for trin, men med ændrings-
anmodninger i proces i alle stadier, sker ændringerne i et 
kontinuerligt flow.

Arbejdet med videreudvikling i 2017

Styregruppen for FBS har i 2017 fået forelagt 18 ind-
stillinger til ændringer, hvoraf de 11 blev godkendt. 
En af de godkendte ændringer var genbrug af infor-
mation i systemet FBS.

Videreudviklingsudvalget har på deres tre møder i 
2017 gennemgået ca. 100 ændringsønsker. Årets 
sidste møde alene resulterede i indhentning af løs-
ningsbeskrivelser på 15 ændringsanmodninger.

Som eksempler på godkendte ændringsanmodninger 
i 2017, som forventes at blive implementeret i 1. halv-
år 2018 kan nævnes:

• Ændre afhentningssted fra lånerfane

• Historik og kombinering af CQL søgninger

• Genbrug af information i systemet

• Mulighed for at få navn og klassebetegnelse på  
 reservationer (LMS)

• Udvidelse af standardvisningsformatet for biblio 
 grafiske poster i LMS med klikbare lix- og lettal.

Herudover har der også været enkelte forbedringer til 
Skoleportalen (Cicero Web).
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I 2018 er der for anden gang valg til styregruppen for Fæl-
lesskabet FBS. Fire medlemmer er på valg og alle kom-
muner kan stemme. 

Styregruppen for Fællesskabet FBS er øverste myndighed 
for FBS. Styregruppens medlemmer er valgt af kommu-
nerne, og i 2018 vil fire af styregruppens otte medlemmer 
– en fra hver valgkreds - samt alle otte suppleanter være 
på valg. 

Alle kommuner skal derfor tage stilling til både om de øn-
sker at opstille en kandidat og til hvem de ønsker at stem-
me på. Valget vil være afsluttet inden udgangen af august. 
Forud for valget vil KOMBIT udsende information om pro-
cedurer og deadlines. 

Valghandlingen og organiseringen af FBS er bestemt i 
vedtægterne, som kan læses på KOMBITs hjemmeside. 
De fire valggrupper er inddelt i forhold til kommunestørrel-

ser og sikrer at styregruppen indeholder repræsentanter 
fra både store og små kommuner.

De fire medlemmer af styregruppen, der er på valg i 2018 
er: 

• Steffen Nissen, Odense Kommune
• Toke Leth Laursen, Silkeborg Kommune
• Kristine Nygaard Ledet, Skive Kommune
• Morten Haggren Brynildsen, Rebild Kommune

Hvis din kommune ønsker at opstille en kandidat til valget 
skal du sende en mail til bibsys@kombit.dk senest den 
13. april 2018. På de næste sider kan du læse, hvordan 
to af de nuværende styregruppemedlemmer har oplevet 
at deltage.

Valg 2018

https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Bibliotekssystem/Valg/Vedt%C3%A6gter%20for%20F%C3%A6llesskabet%20FBS.pdf
mailto:bibsys%40kombit.dk?subject=Valg%20til%20styregruppen%20for%20FBS


Fælles Bibliotekssystem Årsrapport 2017

10

Fælles Bibliotekssystem Årsrapport 2017

10

Hvorfor stillede du op til styregruppen i sin tid?

Det gjorde jeg, fordi bibliotekssystemet er et af vores aller-
vigtigste redskaber. Derfor er det vigtigt, at det skal fungere 
for alle uanset behov, størrelse og it/økonomisk formåen. 
Det skal kunne fungere på de helt store folkebiblioteker og 
på PLC’en på den lille landsbyskole. 

Det var meget vigtigt for mig, fordi der er så meget mere 
hands on med det nye system i forhold til det gamle, dvs. 
vi skal have oplært nye kompetencer. Vi kan ikke selv ud-
vikle nye funktioner, og er derfor afhængige af, at det er 
en mulig del af pakken, så vi ikke hele tiden står med et 
skrabet system, hvor vi må nøjes. At FBS faktisk kommer 
til at leve op til at være et system for alle. 

Oprindeligt var tanken jo, at alle skulle kunne udvikle vi-
dere på FBS, og så bliver det ret vigtigt, at alle også kan 
få del i den udvikling uden at gå bankerot. For økonomien 
er naturligvis også vigtig. Vi hører typisk, hvor meget der 
er at spare, men hvis det blot betyder merarbejde et andet 
sted, så skrider det. 

Prisen steg nærmest i samme øjeblik, som Skive kom 
med. Samtidig bruger vi lokalt rigtig mange timer på det 
nye system. Det skal helst ikke blive ved sådan, for så har 
vi ikke sparet noget. 

Det er også vigtigt, når vi går ud i et nyt udbud om nogle år, 
at der rent faktisk er konkurrence på markedet, så vi kan 
holde fast i den besparelse, som har været en stor del af 
meningen bag det her. 

Hvordan har det været at være med i styregruppen?

Det har været lige så spændende, som det til tider har væ-
ret frustrerende. Bølgerne er ind imellem gået højt, men 
jeg synes, at vi er ved at lande som gruppe. Mange ting er 
blevet sagt, som har været nødvendige, og som har været 
med til at få en fælles indsigt og forståelse. Vi har ikke altid 

været enige om udgangspunktet for hele det projekt FBS 
er, og så der hvor vi står nu. Ord kan virkelig tolkes. Både 
dem, der står skrevet, og dem der ikke er skrevet ned. 

Hvad har du selv fået ud af at være med i styregrup-
pen?

Jeg er helt klart blevet klogere på, hvor svært det er at 
formulere noget, så det forstås ens og kan bruges fremad-
rettet til at få afklaret usikkerhedsmomenter. 

Og så har jeg lært en masse gode folk at kende. Vi har haft 
vigtige diskussioner og oplevet både det vi er fælles om, 
og der hvor vi adskiller os fra hinanden. Samtidig har det 
lokalt været meget givende, fordi jeg har kunnet tage viden 
med tilbage, og fået viden med retur til styregruppen. 

Hvilke resultater synes du, at du/styregruppen har 
opnået?

Der er kommet flere midler til udvikling, og vi har fået en 
aftale med Systematic med en bedre prismodel. Men mest 
af alt synes jeg, at vi har lært noget om den her type projekt 
og proces, som forhåbentlig kan tænkes ind fremadrettet. 

Jeg synes, at der har været en del kameler at sluge, og 
meget tid er gået med det. Men nu er vi her, og det vigtige 
er at få det bedste med videre. 

”Det har været lige så spæn-
dende, som det til tider har 
været frustrerende.”
Kristine Nygaard Ledet er bibliotekschef på Skive Bibliotek 
og har været medlem af styregruppen for Fællesskabet 
FBS siden efteråret 2016. Det har hun oplevet som både 
lærerigt og frustrerende.

Interview med styregruppemedlem Kristine Nygaard Ledet:
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Morten Haggren Brynildsen er systemadminstrator på Re-
bild Bibliotekerne og medlem af styregruppen for Fælles-
skabet FBS. Og for Morten har det givet en øget indsigt i 
blandt andet bibliotekernes infrastruktur. 

Hvorfor stillede du op til styregruppen i sin tid?

Jeg stillede op for at sikre, at den almindelige biblioteks-
medarbejders dagligdag og brug af FBS blev repræsen-
teret. 

Ud over administrationen af og det strategiske arbejde 
med systemet, har jeg selv skrankevagter fire dage om 
ugen, så jeg er up to date med bibliotekssystemets brug 
som vores vigtigste værktøj.

Hvordan har det været at være med?

Det har været en øjenåbner. Og rigtig spændende. I den 
første tid var det svært at få overblik over systemets dele 
og proces, men jeg synes nu, at vi er landet et sted, hvor 
jeg er ganske fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden. 

Det har givet ro på, at udrulningen er færdig og det system, 
vi har bestilt, nu er leveret. Og at der bliver taget hånd om 
driftsproblemerne. Nu glæder jeg mig som et lille barn til at 
se, hvor vi kan føre FBS hen i videreudviklingen.

Hvad har du fået ud af at være med?

Personligt har jeg fået en større indsigt i, hvordan biblio-
tekernes infrastruktur bliver styret og bliver til. Det er for 
menigmand svært at hitte rede på alle forkortelserne FBS, 
DDB, DBC, RDA, IMS og det rum, som de svæver rundt i. 

Det er vigtigt, at vi fra kommunerne sætter ressourcer af, 
så vi har nogle repræsentanter fra biblioteksbranchen, der 
har den fornødne tid til at dykke ned i tekniske emner, få 
det strategiske overblik og føre dialog i øjenhøjde med vo-
res leverandører.

Hvilke resultater synes du, at du/styregruppen har 
opnået?

Jeg er glad for, at vi besluttede at sætte borgerprisen op. 
Det var en svær beslutning, men det har betydet, at projek-
tet har fået den fornødne bemanding til at køre stabilt, og 
vi har rum til at imødegå uforudsete problemer og etablere 
en sund videreudvikling af systemet. 

Jeg er også glad for, at vi har et sundt og frugtbart sam-
arbejde med Systematic, som har optrådt seriøst og pro-
fessionelt. Jeg håber på, at de i den spændende tid, vi går 
i møde, får muligheden for at åbne endnu mere for den 
innovative tænkning, som jeg ved, de sidder inde med. 
Selvfølgelig hånd i hånd med biblioteksmedarbejderen, 
som sidder inde med hands on-erfaringen, som vil berige 
og kvalificere videreudviklingen.

”Det har været en øjenåbner.”

Interview med styregruppemedlem Morten Haggren Brynildsen:
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Ved udgangen af 2016 havde Systematic leveret næsten 
al den funktionalitet, som var aftalt i udviklingskontrakten 
for Fælles Bibliotekssystem (FBS). Dette afspejles også i 
de releases Systematic udgav hver anden uge året rundt 
med undtagelse af ferieperioder. 

De 20 releases i 2017 implementerede både ny funktio-
nalitet, ændringer og fejlrettelser til bestående funktionali-
tet og forbedringer til performance i både LMS (klienten), 
selvbetjeningsklienten og Cicero Web. 

Af ny funktionalitet i FBS i 2017 kan nævnes:

• Opgavesystem

• Autokassation

• Integration til E-depot

• Masseoprettelse af materialer

• Fornyelse via SMS

• Statusforespørgsel for fjernlån

• Tjek for aldersbegrænsning ved udlån af compu-  
 terspil og spillefilm

• Materialehistorik

• Statistikmodul med rapporter til Danmarks Stati-  
 stik og rapporter til ledelsesinformation

• Oprettelse af egne inspirations- eller emnelister   
 på forsiden af Cicero Web

• Ændret visning af materialets placering ”Senest   
 scannet på” 

Listen over alle releases i 2017 kan ses her: http://fbsud-
rulning.dk/nyheder/

Releases i 2017

http://fbsudrulning.dk/nyheder/ 
http://fbsudrulning.dk/nyheder/ 
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Et af formålene med at udvikle Fælles Bibliotekssystem 
var at sikre kommunerne kontrol over den løsning, der bli-
ver brugt. Men hvem har egentlig rettighederne til FBS, og 
hvad betyder det i virkeligheden at have rettigheder over 
en it-løsning?

“I juridisk forstand taler man faktisk ikke om ejerskab, men 
om ophavsret”, fortæller chefjurist i KOMBIT Johanne 
Strabo Svendsen. 

“Det der er væsentligt er, om man har fx ophavsret eller 
brugsret, og hvis man “alene” har en brugsret, er det væ-
sentligt, hvad der nærmere ligger i denne brugsret.”

I langt de fleste it-kontrakter skelner man mellem standard-
programmel og kundespecifikt programmel. Standardpro-
grammel er typisk det system løsningen er bygget i, mens 
det kundespecifikke programmel er det, der er kodet direk-
te til løsningen. 

Cicero er standardprogrammel

I FBS’ tilfælde består løsningen primært af standardpro-
grammel Cicero, mens det kundespecifikke programmel 
hovedsagligt udgøres af integrationer. Og mens leveran-
døren Systematic har ophavsret til kildekoden til standard-
programmellet, har KOMBIT og kommunerne ophavsret 

til det kundespecifikke programmel. Det vigtige er dog, at 
kommunerne under alle omstændigheder har en tidsube-
grænset brugsret også til standardprogrammellet.

Opdelingen i standard- og kundespecifikt programmel 
er helt efter bogen og standard i stort set alle KOMBITs 
it-kontrakter. Og det er der en klar grund til. 

“Ved at give leverandøren mulighed for at tilbyde standard-
programmel, som en del af deres løsning,- sikrer man, at 

Hvem ejer FBS?

Chefjurist i KOMBIT Johanne Strabo Svendsen
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Funktionalitet bliver del af FBS

Når Systematic udvikler funktionalitet til Cicero - en-
ten på egen foranledning eller på baggrund af ønsker 
fra andre kunder - kommer det med i FBS uden be-
regning for kommunerne. Her er eksempler på funkti-
onalitet, som er blevet lagt ind i Cicero uden omkost-
ninger for FBS:

• Genvejstaster

• Feltsøgning i Cicero LMS        

• Cicero LMS – materialehistorik fra den bi-  
 bliografiske post                           

• Det er nu muligt at tilgå materialets historik   
 fra dens bibliografiske post

• Forbedringer til selvbetjeningsklienten (F12)                        

• Tilføj mulighed for at anvende lydeffekter i   
 selvbetjeningsklienten       

• Valg af sprog Cicero LMS        

• Cicero LMS: F1-F7 rækken kan foldes sam-  
 men                      

• Cicero LMS: Trunkering i nummerfelt (cpr) 

• Cicero Web: Del af serie vises                          

• Simpel katalogisering              

• Lånerfanebladet reserverede materialer i   
 transit (UC)

• Afvisning af reservation af titler, der    
 allerede er udlånt til låner (UC)

• Ændringer til Låner Import (UC)

• Konfigureret visning

de ikke skal begynde helt forfra med udviklingen, men fx 
kan benytte det de allerede har liggende på hylderne”, for-
tæller Johanne Strabo Svendsen. Hun fortæller også, at 
det kan have fordele for prissætningen, at leverandøren 
dermed får mulighed for at sælge programmellet til andre, 
som kan have glæde af det. Der bliver simpelthen flere 
til at dele udgifterne, hvis fx udenlandske biblioteker også 
bruger Systematics løsning.

Et praktisk eksempel på dette er, at funktionalitet udviklet 
og designet af Systematic til gavn for alle kunder, tilføres 
FBS uden yderligere beregning. Og ændringer til Cicero, 
som er foranlediget af KOMBIT, men også kan være til 
glæde for andre kunder, bliver prissat favorabelt med ra-
bat.

Betydning for genudbud

Da kommunerne altså har fuld brugsret til hele FBS – også 
Cicero – vil det i det daglige ikke have nogen betydning, 
hvem der har ophavsretten til kildekoden, som løsningen 
bygger på. Der, hvor det kommer til at have betydning er, 
når FBS skal genudbydes. Men Johanne Strabo Svend-
sen fortæller, at andre leverandører her kan byde ind med 
en Cicero-løsning:

“Systematic har forpligtet sig til at stille standardprogram-
mellet Cicero til rådighed for andre leverandører på sæd-
vanlige og markedsmæssige licensvilkår i forbindelse med 
genudbud af FBS.”

I praksis betyder det altså, at andre leverandører har mu-
lighed for at byde ind med en ny løsning, hvori Cicero ind-
går. Hvis det sker, vil leverandøren skulle lave en licensaf-
tale med Systematic.

Standard for KOMBITs løsninger

I KOMBIT har man gennem de seneste år lavet mange for-
skellige kontrakter med it-leverandører. Og ifølge Johanne 
Strabo Svendsen er muligheden for at bruge standardpro-
grammel i løsningen helt gængs praksis:

“Selvom KOMBITs standard-kontrakter naturligvis er ble-
vet opdateret siden 2013, hvor FBS-kontrakten oprindeligt 
blev indgået, er hovedlinjerne i kontrakten stadig de sam-
me”, siger hun og fortsætter: 

“Det skyldes simpelthen et ønske om at få den bedste og 
billigste løsning, og det mener vi, at vi får på denne måde.”
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2017 var et turbulent år for driften af FBS. Driftsstabiliteten 
skulle sikres, samtidig med at vi stadig udviklede på syste-
met og rullede ud til kommunerne.

FBS begyndte året med store svartidsudfordringer, som 
det lykkedes at få løst medio marts. For at sikre nødvendig 
kapacitet og stabil drift, flyttede vi i midten af august syste-
met over på en ny og tidssvarende infrastrukturplatform. 

Vi løb desværre straks ind i problemer med forskellige 
hardware komponenter, og selv om de blev løst hurtigt un-
dervejs, så hobede udfordringerne sig op, hvorfor vi i slut-
ningen af oktober nedsatte et SRT - Service Restoration 
Team - med deltagere fra Systematic, Itadel og Microsoft. 
Det lykkedes gennem november og december at få has 
på de fleste problemer, og vi har kun taget et enkelt med 

ind i 2018, som er under kontrol, men stadig kan drille lidt.

Antallet af major incidents og udfordringer med svartider-
ne har betydet, at leverandøren i flere måneder ikke har 
overholdt servicemålene for driftseffektivitet og er gået i 
bod med løsningen i otte ud af tolv måneder. Det har været 
frustrerende for alle parter, og der er brugt meget tid og 
mange ressourcer på at komme på rette spor.

Vi sluttede året med et rekordhøjt antal transaktioner og 
den laveste gennemsnitlige svartid i forhold til load, og i 
skrivende stund er systemet stabilt med både højere load 
og lavere svartider. Et godt billede på et hårdt, godt og 
professionelt gennemført samarbejde mellem Systematic 
og KOMBIT, som vi fortsætter i 2018.

Driften af FBS i 
2017

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

Incidents pr. måned. Et incident er en fejl i systemet, som fx kan blive opdaget gennem projektets overvågning, eller fordi den er 
blevet indberettet til supporten. Incidents er opdelt i fire kategorier: 
Prioritet A - Kritisk Fejl/Mangel
Prioritet B - Alvorlig Fejl/Mangel
Prioritet C - Betydende Fejl/Mangel
Prioritet D - Mindre betydende Fejl/Mangel
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Med næsten 1.500 besvarelser giver årets brugertilfreds-
hedsundersøgelse et godt indblik i brugernes vurdering af 
FBS. Tallene viser fremgang i forhold til 2017, men der er 
stadig plads til forbedring på flere områder.

Næsten 1.500 brugere valgte i januar 2018 at bruge tid 
på at besvare brugertilfredshedsundersøgelsen for FBS 
2018. Antallet af besvarelser i år er dermed næsten dob-
belt så højt som i 2017 og giver FBS-projektet et bredt 
indblik i brugernes ønsker og behov i forhold til FBS.

Den samlede tilfredshed med FBS i 2018 er gået en smule 
frem i forhold til de tilsvarende tal i 2017. På en skala fra et 
til fem, hvor fem er det bedste, scorer Cicero-LMS således 
2,8 og Skoleportalen 2,9. I 2017 var de tilsvarende resulta-
ter 2,6 for både Cicero-LMS og Skoleportalen.  

De brugere, der arbejder på folkebiblioteker, har gennem-
snitligt givet FBS en karakter på 2,9 mens brugere fra 
PLC’er og skoler er mindre tilfredse og giver løsningen en 
gennemsnitlig karakter på 2,6. 

Det har tilsyneladende stor indflydelse på tilfredsheden 

med FBS, hvilket system man har brugt tidligere. Hvis 
man har været vant til at bruge Bibliotematic giver man 
således FBS’ Cicero-LMS en karakter på 2,6, hvis man 
har brugt DDELibra er man lidt mere tilfreds med FBS og 
giver løsningen karakteren 2,8, mens man er mest tilfreds, 
hvis man kommer fra Integra. Her giver brugerne FBS en 
karakter på 3,1.

Måling viser svag fremgang i til-
fredsheden med FBS

Samlet tilfredshed med FBS på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = 
meget utilfreds og 5 = meget tilfreds

2,58

2,79

3,09

Bibliomatic DDELibra Integra

Tilfredshed med FBS i forhold til hvilken løsning man tidligere 
har brugt 
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På samme vis spiller ancienniteten tilsyneladende en stor 
rolle for tilfredsheden med FBS. De, der har arbejdet kor-
test tid på bibliotekerne, er væsentligt mere tilfredse med 
FBS, end de som har lang tids erfaring.

Det er påfaldende, at mens tilfredsheden med Cicero-LMS 
stiger, når erfaringen med løsningen øges, tyder resulta-
terne på, at det går den modsatte vej, hvad angår Skole-
portalen. Her er de mest utilfredse brugere dem, der har 
længst erfaring med løsningen. 

Undersøgelsen viser, at brugerne generelt er rigtigt godt 
tilfredse med den hjælp de får fra deres egne superbru-
gere og med supporten. Og generelt mener brugerne, at 
overgangen til FBS har medført ændrede eller tilpassede 
lokale arbejdsgange. Desværre mener næsten 65 %, at 
arbejdet med at tilpasse eller ændre de lokale arbejdsgan-
ge ikke har haft en positiv effekt.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen giver 
FBS-projektet, styregruppen og videreudviklingsudvalget 

et godt grundlag at arbejde videre med, når det skal vurde-
res, hvordan vi kan forbedre FBS. Blandt andet vil resulta-
terne blive brugt i forbindelse med prioritering af videreud-
viklingsønsker. Desuden vil resultaterne blive analyseret 
for at vurdere, om der kan igangsættes andre tiltag fx med 
henblik på videndeling, ændringer af arbejdsgange  eller 
organisering. 

2,68

2,82 2,84

2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

3
3,1
3,2

Mindre end
seks måneder

Mellem seks og
tolv måneder

Mere end tolv
måneder

Tilfredshed med Cicero-LMS i forhold til erfaring med FBS på 
en skala fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds

3 2,96

2,73

2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

3
3,1
3,2

Mindre end seks
måneder

Mellem seks og
tolv måneder

Mere end tolv
måneder

Tilfredshed med Skoleportalen i forhold til erfaring med FBS på 
en skala fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds

3,13

2,92

2,73

Mindre end to år To til fem år Mere end fem år

Tilfredshed med Cicero-LMS i forhold til anciennitet på en skala 
fra 1 til 5, hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds
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Økonomien i FBS bygger på den investerings- og finansie-
ringsmodel, som anvendes på de fælleskommunale it-pro-
jekter, hvor KOMBIT er ansvarlig for leverandørstyring mv. 
Modellen sikrer, at indtægter og omkostninger i projektets 
levetid er lig hinanden. 

KOMBITs projekter er altså såkaldte nulsumsløsninger, 
hvor KOMBIT lægger ud i begyndelsen, og kommunerne 
begynder at betale tilbage, når de har taget løsningen i 
brug. 

Indtægter i 2017

Indtægterne på FBS-projektet i 2017 var på knap 21,7 
mio. kr. Indtægterne kom fra de 96 kommuner og Dansk 
Centralbibliotek i Sydslesvig, der i 2017 havde taget FBS 
i brug. Desuden begyndte FBS i 2017 at fakturere de ik-
ke-kommunale institutioner, der benytter sig af FBS. 

Udgifter i 2017

I 2017 blev det besluttet at tilføre projektet ekstra ressour-
cer for blandt andet bedre at kunne håndtere opgaver som 
selve udviklingskontraktens leverancer, et stort antal æn-
dringsanmodninger, udvikling af snitflader, implementering 
af et meget stort antal kommuner, stabilisering af driften, 
samt juridisk afklaring af ejerskab af FBS-løsningen.  

I løbet af året blev de eksterne konsulenter, som har hjul-
pet FBS, afløst af interne ressourcer, der blandt andet re-

sulterede i, at projektet har brugt mindre på eksterne og 
interne personaleressourcer end forventet i budgettet. 

I 2017 blev der gennemført en række aktiviteter, der re-
laterede sig til projektets udviklingskontrakt, herunder ud-
vikling af snitflader, ændringsanmodninger etc. Der blev 
brugt godt 5 mio. kr. mindre end forventet på denne post. 
Det skyldes, at leverandøren var nødt til at have fokus på 
at stabilisere driften og at nogle ændringsanmodninger 
blev sat på hold. 

Til support og implementering blev der samlet brugt godt 
2.1 mio. kr. mere end budgetteret. Dette hænger sammen 
med det store antal kommuner, der har taget løsningen 
i brug i 2017, og at der derfor har været flere aktiviteter 
relateret til implementering, og flere brugere der har haft 
behov for support. 

Når omkostningerne til drift- og vedligeholdelse har været 
mindre end forventet i 2017, skyldes det blandt andet at le-
verandøren har betalt bod i de måneder, hvor kontraktens 
servicemål ikke er blevet overholdt. 

Samlet resultat i 2017

Sammenlagt har der i 2017 været omkostninger for knap 
46,0 mio. kr. mod et budget på 50,1 mio. kr. Dermed har vi 
brugt knap 4,2 mio. kr. mindre end forventet. Dette giver et 
samlet negativt resultat for året på 24,3 mio. kr.

Økonomien i FBS 
i 2017
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I 2018 overgår FBS til et rent fokus på drift og videreudvik-
ling, og det afspejler sig i budgettet.

Udviklingskontrakten for FBS er lukket i begyndelsen af 
2018. Og i år vil projektets implementeringsaktiviteter 
også blive afsluttet, når Hjørring og Sønderborg som de 
sidste kommuner implementeres i første halvår. Dermed 
er to meget væsentlige opgaver for projektet afsluttet, og 
vi kan dermed fokusere på at holde et højt gear i arbejdet 
med at gennemføre videreudviklingsønsker og fortsat ar-
bejde med at optimere driften. I 2018 forventer vi at FBS 
vil få et overskud på knap 6,5 mio. kr.  Det betyder, at 
kommunerne nu for alvor kommer i gang med at at tilbage-
betale KOMBITs investering i projektet. Det er projektets 
vurdering, at der er den rette bemanding, og at de fornød-
ne midler er afsat til videreudvikling.

Forventede indtægter i 2018

I 2018 vil næsten alle kommuner have taget FBS i drift fra 
begyndelsen af året, og her slår betalingen for kommuner-
nes anvendelse af FBS derfor næsten fuldt igennem. Dog 
skal Hjørring og Sønderborg først betale fra deres idrift-
sættelsestidspunkter i 2018. I 2017 besluttede styregrup-
pen, at hæve borgerprisen fra 6,00 til 6,87 kr. gældende 
fra 2018. Den samlede indtægt for 2018 forventes derfor 
at blive godt 39,1 mio. kr. 

Forventede udgifter i 2018

I 2018 forventer vi et fald i ressourceforbruget, da vi her 
omstiller til en forvaltningsorganisation, hvor blandt andet 

implementeringsopgaven vil mindskes kraftigt. Der er dog 
afsat midler til at implementere Sønderborg og Hjørring 
Kommuner. 

Udviklingskontrakten med leverandøren blev lukket primo 
2018. Den forventede stigning i udviklingsomkostningerne 
i 2018 i forhold til 2017, skyldes FBS-projektets fokus på at 
videreudvikle og driftsmodne FBS. 

I 2018 vil implementeringen af den nye supportmodel 
medføre et fald i omkostninger til support. 

Omkostningen til drift og vedligehold vil stige, da de man-
ge ændringsønsker, der vil blive gennemført i 2018 vil 
have en afsmittende effekt på især vedligeholdelsesudgif-
terne af løsningen. Når der udvikles ny funktionalitet øges 
løsningens størrelse og dermed de afledte omkostninger 
til vedligehold. 

Posten vedr. møder og transport indeholder diverse om-
kostninger til afholdelse og deltagelse i de diverse møder. 
I budgettet for 2018 er der endvidere afsat en risikopulje 
på 500.000 kr. 

Forventet resultat i 2018

Samlet set forventer vi, at resultatet for året vil blive et plus 
på knap 6,5 mio. kr. hvilket betyder, at projektet begynder 
at afdrage positivt på KOMBITs investering.

Budget 2018
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Med hovedparten af udrulningen gennemført og FBS i drift 
i 96 kommuner og hos Dansk centralbibliotek i Sydslesvig 
er det relevant at se tilbage på formålet og de ønskede ge-
vinster ved implementeringen af Fælles Bibliotekssystem. 

Vi har i dag ét fælles bibliotekssystem for folkebiblioteker, 
pædagogiske læringscentre, og ikke mindst en række in-
stitutioner som fx gymnasier, museer etc. i Danmark. 

Når der er en fælles løsning for både folkebiblioteker og 
pædagogiske læringscentre, er grundlaget for samarbejde 
på tværs af disse sektorer i kommunerne forbedret, hvilket 
giver grobund for nye konstellationer for samarbejde.

Snitflader sikrer opdaterede data

Med FBS er vi gået fra seks forskellige systemer til én fæl-
les løsning. Fokus har været at minimere kompleksiteten, 
hvilket var et særligt fokus i forbindelse med kravspeci-
fikationen. FBS kan derfor ikke det samme som alle de 
daværende løsninger kunne tilsammen. Kompleksiteten 
er reduceret! 

FBS omfatter en række snitflader, som bygger på inter-
nationalt anerkendte standarder som fx NCIP og RFID. 
Løsningens snitflader sikrer, at der er integration til Dan-
skernes Digitale Bibliotek, selvbetjeningsudstyr, sorte-
ringsanlæg, Intelligent materialestyring, økonomisystemer 
via Serviceplatformen. Derudover er der også en snitflade 
til DBC’s Databrønd, hvor data opdateres løbende.

Central drift og opgaveløsning

FBS-løsningen bliver driftet centralt af vores leverandør, 
hvilket forenkler kommunernes lokale driftsmæssige kon-
stellationer. Dette giver de fleste kommuner en besparel-
se.

Opgaver, der er forbundet med kravspecificering, udbud, 
kontraktstyring, økonomistyring, leverandørstyring, op-
følgning på drift, ændrings- og projektstyring og kommu-
nikation om FBS til kommunerne varetages af KOMBIT, 
hvilket medfører en besparelse for kommunerne mht. dis-
se opgaver.

Løsningens konfigurering foregår mere enkelt, hvilket gør 
at de systemansvarlige på bibliotekerne skal bruge mindre 
tid på denne opgave.

Gennemskuelige beslutningsprocesser 

Fællesskabet FBS arbejder for at sikre en koordineret pri-
oritering af ændringsønsker. Beslutninger om ændringer 
skal være til gavn for fællesskabet, og sikre fornuftig an-
vendelse af økonomiske midler til videreudvikling af FBS.

Fællesskabets organisering sikrer gennemskuelighed og 
åbenhed omkring ændringsønsker og beslutninger. Dette 
sker fx ved involveringen af kommuner i styregruppen, vi-
dereudviklingsudvalget, advisory board for skolechefer og 
arbejdsgrupper. Ændringsønsker fremgår på Ændringsøn-
skeportalen, og releaseplaner fremgår FBS’ hjemmeside.

Det er vigtigt at bemærke, at kommunerne nu står samlet, 
hvilket øger deres indflydelse og betydning i forhold til de-
res leverandør.

Det faktum, at vi i dag har én fælles løsning, og dokumen-
tation opdateres løbende gør, at vi står bedre i forhold til 
et kommende udbud af et eventuelt FBS version 2.0. Det 
er KOMBITs vurdering, at udrulningsforløbet vil blive for-
enklet, da en fremtidig opgave vil være væsentlig forenklet 
med en fælles databasestruktur.

Gevinsterne ved FBS



Fælles Bibliotekssystem Årsrapport 2017

22

2018 bliver året hvor FBS bliver færdigudrullet til alle 98 
kommuner. Og så bliver det et år hvor der vil være fokus 
på gevinstrealisering, videreudvikling og forankring i kom-
munerne.

Det er ingen hemmelighed, at driftsstabiliteten og svartider 
i FBS har været udfordret flere gange i løbet i af 2017. Det 
har naturligt nok skabt frustration hos brugerne. De tiltag 
der blev gennemført i løbet af efteråret 2017 resulterede i 
positive effekter i form af et system, der viser bedre svar-
tider på trods af en væsentligt øget belastning. Vi følger 
løbende driften og forventer selvfølgelig, at omfanget af 
nedbrud minimeres betragteligt - også set over en længere 
periode. Hvis der er behov for yderligere tiltag vil KOMBIT 
tage initiativ til dette.

Den netop gennemførte brugerundersøgelse viser, at bru-
gertilfredsheden i FBS fortsat er lav. Styregruppen vil i 
2018 fortsætte sit fokus på at få øget brugertilfredsheden. 
Fokus er derfor på driftsmodning af FBS-løsningen, her-
under forbedring af brugervenlighed, øget effektivisering 
af arbejdsgange og vidensdeling lokalt i kommunerne.

FBS-projektet går ind i 2018 med et øget fokus på 
videre udvikling af FBS-løsningen. Det skyldes primært, 
at ”hoved udrulningssporet” er afsluttet i 2017, og at al 
FBS-funktionalitet er færdig leveret primo 2018. 

I 2018 forventer styregruppen blandt andet, at der tages 

stilling til videreudvikling af økonomisnitfladen for Service-
platformen og videreudvikling af Skoleportalen. Derudover 
forventer styregruppen også at sætte gang i et arbejde, 
der skal sikre forbedringer af statistikrapporter og brugen 
af data til statistik.

Konsolidering af beslutningsprocesser om videreud-
vikling 

Det er styregruppen for FBS, der sætter den strategiske 
retning for videreudvikling af FBS. 

Styregruppens beslutninger tager udgangspunkt i FBS’ vi-
sions og strategiske prioriteter. I 2018 vil der fortsat være 
fokus på, at beslutningsprocesser er transparente og in-
volverende. Beslutningerne skal bidrage til en fornuftig og 
gennemtænkt videreudvikling af FBS med udgangspunkt i 
FBS’ vision og strategiske prioriteter, uden at der opbygges 
et unødigt bureaukrati, som forsinker vigtige beslutninger. 

FBS har modtaget mange ændringsønsker dels via mails 
og dels via Ændringsønskeportalen. I den forbindelse er 
det vigtigt at sige, at alt ikke er lige vigtigt, når ressour-
cerne er begrænsede. Styregruppen og KOMBIT vil derfor 
også i 2018 opfordre kommunerne til, at ledelseslaget fra 
skole- og bibliotekssektorer deltager i prioriteringerne af 
ændringsønsker lokalt, inden de meldes ind på Ændrings-
ønskeportalen. 

Forventninger til 2018
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Gennemsigtigt og bredt fundament

Styregruppen er opmærksom på, at kommunerne efter-
spørger gennemskuelige beslutninger på tværs af FBS, 
DDB og DBC. I 2018 vil styregruppen og KOMBIT bidrage 
til styrke governancestrukturen med henblik på at styrke 
grundlaget for beslutninger fremover.

En særlig udfordring er at sikre, at deltagelsen i FBS Fæl-
lesskabets organisation favner et bredt spektrum af kom-
muner, og at både folkebiblioteks- og PLC-sektoren er 
repræsenteret. Styregruppen vil i den forbindelse arbejde 
for at forbedre dialogen med PLC-området gennem det 
nedsatte advisory board for skolechefer.

Der er løbende en opgave i at sikre en velfungerende or-
ganisation, der kan danne grundlag for klare arbejdsgange 
for prioriteringer og iværksættelse af videreudvikling. 

Udrulning af FBS i de sidste to kommuner

Sønderborg og Hjørring kommuner vil tage FBS i brug i 
løbet foråret og den tidlige sommer af 2018. Lige som alle 
andre kommuner har erfaret må Sønderborg og Hjørring 
naturligvis forvente at der vil opstå udfordringer, som skal 
håndteres i forbindelse med implementeringen. Det kan 
ikke undgås, at den enkelte kommune har særlige forhold, 
som rækker ud over de standardforløb, der er defineret 
i aftalen mellem KOMBIT og Systematic. Sønderborg og 
Hjørring har jo dog den fordel ved at være sidst at den 
løsning de tager i brug er færdigudviklet. Desuden vil de 
kunne drage fordel af, at der nu er stor erfaring i brugen af 
FBS blandt de andre kommuner. 

Gevinstrealisering i 2018

Styregruppen oplever, at der fortsat er behov for at fokuse-
re på ibrugtagningen af FBS. Der er behov for øget fokus 
på videndeling på det enkelte bibliotek, mellem folkebiblio-
teker og pædagogiske læringscentre i kommunen og mel-
lem kommuner. Det er derfor nødvendigt, at der en god or-
ganisatorisk implementering hos kommunens aktører. Der 
er opgaver forbundet med intern kommunikation, kompe-
tenceudvikling, implementering af ændrede arbejdsgange 
og samarbejdsstrukturer. 

Det er fortsat afgørende, at kommunen har en velfunge-
rende driftsorganisation beståede af systemadministrato-
rer, superbrugere og et kommunalt FBS-ejerskab. Jo bed-
re kommunen er organiseret i forhold til ibrugtagningen, jo 
bedre forudsætninger har man for at høste gevinster med 
FBS.

Styregruppen er i færd med undersøge mulighederne for 
at etablere et forum på internettet til udveksling af best 
practice-erfaringer på det organisatoriske såvel som på 
det systemfaglige område.

Også i 2018 vil FBS-projektet deltage og understøtte cen-
tralbibliotekernes netværksmøder for hhv. medarbejdere 
og chefer.

Alt i alt forventer vi, at 2018 bliver et spændende år, hvor vi 
for alvor kan begynde at nyde glæde af de fordele, der er 
ved FBS, og hvor vi får tid til at fokusere på konsolidering, 
videreudvikling og gevinstrealisering. 
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Året 2018 i FBS-projektet

JANUAR

MARTS
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OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

11. april
Årsmøde

13. april
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indmeldelse af 
kandidater til valg

6. juni
Styregruppemøde

Uge 35
Valgresultat 

o�entliggøres

19. september
Styregruppemøde

28. november
Styregruppemøde

Juni - august
Valg til 

styregruppe

Udsendelse af 
årsrapport

Gennemførsel af 
brugertilfredsheds-

undersøgelse


