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1 KOMMISSORIUM FOR FBI FAGGRUPPEN 
 

Den 1. januar 2020 fik kommunerne ansvaret for at etablere, vedligeholde og tilgængeliggøre 

en række systemer og data, som bruges på de danske biblioteker. Kommunernes 

Landsforening har bedt KOMBIT om at varetage bestillerfunktionen i forhold til de ydelser, 

der leveres af DBC. Det sker i regi af en dedikeret organisation til drift og udvikling kaldet 

projekt FBI – Fælles BiblioteksInfrastruktur.KOMBIT har tidligere indkøbt it-løsningen Fælles 

Bibliotekssystem (FBS) for kommunerne og varetager videreudviklingen af FBS, herunder 

leverandørstyringen af Systematic, som er leverandør til FBS.  

 

Med KOMBIT i spidsen for både FBI og FBS er der mulighed for at opnå synergier på tværs 

af biblioteksområdet ved at etablere en fælles governancestruktur, herunder en faggruppe for 

FBI, som dette kommissorium vedrører. 

 

 

1.1 Faggruppens opgave 
 

FBI Faggruppen sikrer kommunal og statslig involvering i videreudviklingen af den samlede 

FBI it-infrastruktur med fokus på bibliotekernes og borgernes behov.  

Faggruppens opgave er at yde faglig rådgivning/sparring til KOMBITs FBI-projekt i 

prioriteringen af ønsker til infrastrukturen.  

Faggruppen skal sikre en optimal fælles biblioteks it-infrastruktur, som er defineret 

ved (1) brugergrænseflader til borgerne og professionelle brugere, 

(2) services inden for områder som søgning og præsentation, adgangsstyring, 

opdatering og integration samt (3) et datalag, der understøtter disse 

services. 

Ændringsønsker skal prioriteres i overensstemmelse med FBI’s videreudviklingsstrategi, 

videreudviklingsbudgettet og den strategiske prioritering 
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1.2 Faggruppens sammensætning 
 

Faggruppen har otte medlemmer. Medlemmerne er specialister med stort forretningskendskab og 

domæneviden inden for bibliotekssektoren, herunder viden om it og serviceorienteret arkitektur. 

Medlemmerne repræsenterer folkebiblioteker, pædagogiske læringscentre samt forsknings-, fag- 

og uddannelsesbibliotekerne.  

 

DBC kan inviteres til at deltage, når det er relevant ift. dagsorden, ligesom forretningsarkitekter fra 

KL kan inviteres i relevante sammenhænge for at sikre den nødvendige koordinering med den 

fælleskommunale rammearkitektur og andre relevante it-løsninger. 

 

Faggruppen er permanent, men medlemmerne kan løbende udskiftes, hvormed der både sikres 

kontinuitet og nye øjne på arbejdet.  

 

1.3 Organisering 
 

FBI Faggruppen er organiseret under en kommunal styreguppe, som er en fælles 

styregruppe for Bibliotekernes Data og It (BDI). Styregruppen har det overordnede ansvar for 

videreudvikling af KOMBITs projekter Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI) og Fælles 

Bibliotekssystem (FBS).  

KOMBIT er sekretariat for Faggruppen og er ansvarlig til at styre processerne omkring 

Faggruppen med afsæt i den strategi, Styregruppen har formuleret, herunder for modtagelse og 

for første kvalitetssikring af indmeldte ændringsønsker via Ændringsønskeportalen. 

 

1.4 Møder 

 

Der afholdes i udgangspunktet møder i Faggruppen fire gange årligt, som indkaldes af KOMBIT 

senest fire uger før et møde. 

 

1.5 Varighed 
 

Kommissoriet træder i kraft den 1. januar 2020. Kommissoriet kan ændres på styregruppens 

eller KOMBITs initiativ.  
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1.6 Refusion af udgifter 
 

Udgifter forbundet med deltagelse i faggruppens arbejde dækkes ikke af KOMBIT.  


