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1. Velkommen 

Mødet blev indledt med en præsentation ”bordet” rundt.  

KOMBIT ser frem til det fremtidige samarbejde med FBS faggruppen.  

2. Governance i BDI 

KOMBIT gennemgik governance-strukturens tre niveauer; det strategiske, taktiske 

og operationelle niveau. 

3. Kommissorium 

FBS faggruppen havde ingen bemærkninger til faggruppens kommissorium. 

KOMBIT orienterede om arbejdsopgaverne, som bl.a. omfatter gennemgang af nye 

ændringsønsker til FBS, medvirken til udarbejdelse af behovsopgørelser, review af 

løsningsbeskrivelser og deltagelse i accepttest.  

Microsoft Teams overvejes som en kommende samarbejdsplatform ind imellem de 

fysiske møder. Indtil videre foregår kommunikationen via mails og deling af 

dokumenter. 

4. Vision og prioriteter for FBS 

KOMBIT gennemgik styregruppens vision og mission for FBS og de strategiske 

prioriteter.  

Randi Gjermandsen spurgte, hvordan det påvirkede udvælgelsen af 

ændringsønsker, at prioritet 1 er ændringer til gavn for borgerne, når FBS er et 

fagsystem til professionelle brugere? 

Flere medlemmer fra det tidligere videreudviklingsudvalg, gav udtryk for, at i praksis 

er det ok, da udvælgelsen af ændringsønsker også sker på baggrund af funktionelle 

behov. 

5. Økonomi 

KOMBIT gennemgik videreudviklingsbudgettet for 2020 og fremadrettet. 

6. Roadmap og 2020-planer 

KOMBIT gennemgik roadmap for FBS, leverandørens releaseplan og bestilte 

ændringer til FBS. 

På roadmappet i de kommende kvartaler er integration til debitorsystemer med ØiR 

version 3, forbedringer til kassation, fjernlån og statistikrapporter. 
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KOMBIT orienterede om, at integrationen til debitor ØiR version 3 er en omfattende 

ændring, hvorfor det må forventes, at der ikke releases mange andre ændringer i 

de kommende måneder. 

7. Ændringsønsker 

KOMBIT gennemgik den nye ændringsønskeportal, som er en fælles portal for 

ændringer både til FBS og FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur). Alle ændringsønsker  

fra fbsændringsønsker.dk er overført til den fælles ændringsønskeportal. 

På siden https://kombit.dk/bdirettelser er der link til den nye portal og link til 

brugervejledningen. 

I øjeblikket er det kun brugere, der er oprettet som rapportører, som har adgang til 

portalen. Indtil der bliver åbnet for adgang til, at alle kan se de indrapporterede 

ændringsønsker, har KOMBIT lagt en oversigt her: 

https://kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Bibliotekssystem/Fejl_o

g_mangler/BDI-videreudvikling_2020.xlsx 

8. Eventuelt 

Næste møde er den 3. september 2020, kl. 9.30-15.30 

KOMBIT udsender snarest forslag til mødedato i november. 
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