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KOMMISSORIUM FOR FBS FAGGRUPPEN

KOMBIT har på vegne af landets 98 kommuner og Sydslesvig indkøbt it-løsningen Fælles
Bibliotekssystem (FBS) og varetager videreudviklingen af løsningen samt leverandørstyringen af
Systematic, der er leverandør til FBS.

1.1

Faggruppens opgave

FBS Faggruppen sikrer kommunal involvering i videreudviklingen af Fælles Bibliotekssystem med
fokus på bibliotekernes og borgernes behov.
Faggruppens opgave er at yde faglig rådgivning/sparring til KOMBIT, kvalitetssikre
ændringsønsker, foreslå prioriteringer og indstille ændringsønsker fra Ændringsønskeportalen via
Prioriteringsudvalget til BDI Styregruppen. Faggruppens medlemmer kan desuden inddrages ad
hoc, enten enkeltvis eller som samlet gruppe, i forbindelse med opgaver med fx brugeroplevelse,
krav, test og afklaring.
Ændringsønsker skal prioriteres i overensstemmelse med FBS’ videreudviklingsstrategi,
videreudviklingsbudgettet og den strategiske prioritering.
Faggruppen kan indstille over for Styregruppen, at der nedsættes en eller flere ad hoc
analysegrupper, der skal understøtte nærmere analyse og kvalitetssikring af ændringsønsker.

1.2

Faggruppens sammensætning

Faggruppen har otte medlemmer. Medlemmerne er specialister med stort forretningskendskab og
domæneviden inden for bibliotekssektoren. Medlemmerne repræsenterer folkebiblioteker og
pædagogiske læringscentre.
Faggruppen er permanent, men medlemmerne kan løbende udskiftes, hvormed der både sikres
kontinuitet og nye øjne på arbejdet.
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1.3

Organisering

FBS 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 har ansvaret for 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.

1.6

Refusion af udgifter

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