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1. Velkommen 

Jesper Munch Jespersen bød velkommen, gennemgik dagsordenen for mødet og 

inviterede deltagerne til at præsentere sig. 

2. Kommissorium 

Jesper Munch Jespersen gennemgik kommissoriet for prioriteringsudvalget, 

herunder bl.a. udvalgets opgaver og rammerne for arbejdet, nemlig de strategiske 

linjer for FBS og FBI – samlet betegnet Fælles Biblioteksinfrastruktur (BDI) – som 

BDI-styregruppen skal arbejde med i den kommende tid. 

Udvalget efterspurgte indblik i strategien for BDI og styregruppens arbejde for at 

have den bedst mulige baggrund og forudsætning for arbejdet med 

ændringsønsker. Grundet COVID-19-hjemsendelsen har der kun været afholdt ét 

møde i styregruppen i år, og derfor er KOMBIT og styregruppen endnu ikke så langt 

i arbejdet med governance.  

En fastlæggelse af strategien for hele biblioteksområdet forventes at ske de næste 

måneder frem. For FBS er der formuleret en mission og en række strategiske 

prioriteringer, som stadig gælder. For FBI’s vedkommende arbejder 

prioriteringsudvalget på den korte bane efter at nedbringe teknisk gæld og efter 

strategien om Det Sammenhængende Bibliotek, som også er rammesættende for 

arbejdet. 

Prioriteringsudvalget udtrykte ønske om at få gennemgået kontrakten med DBC, en 

gennemgang KOMBIT gerne vil foretage for udvalget på et senere tidspunkt. 

Prioriteringsudvalget udtrykte undren over en formulering i kommissoriet om, at der 

vil være udskiftning af medlemmer i udvalget hver 2. år henset til det komplekse 

område, prioriteringsudvalget skal tilegne sig viden om for at kunne yde kvalificeret 

sparring til KOMBIT. I dét lys er to år kort tid, før nye medlemmer skal erstatte nogle 

af de medlemmer, der netop da har tilegnet sig den nødvendige viden om området. 

KL udtrykte, at det er vigtigt at få nye øjne på arbejdet løbende, men at to år også i 

KL’s øjne er kort tid at deltage i udvalgets arbejde. KOMBIT noterede sig 

synspunktet og vil tage emnet op, når governancemodellen skal evalueres om to år. 

Udvalget spurgte ind til på hvilket niveau de af udvalgets medlemmer, der 

repræsenterer FFU’erne, forventes at deltage i diskussioner og beslutninger, der 

vedrører FBS. Jesper Munch Jespersen svarede, at FFU’erne ikke deltager ved 

behandling af ønsker vedr. FBS, da FFU’erne ikke har tilsluttet sig FBS-projektet i 

KOMBIT.  

3. Governance i Bibliotekernes Data og It 

Jesper Munch Jespersen gennemgik de udvalg og udvalgenes funktioner, som 

indgår i governancestrukturen for BDI; styregruppe, porteføljegruppe, 

prioriteringsudvalg og faggrupper. 
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4. Indstillinger til videreudvikling 

På mødet behandlede prioriteringsudvalget to indstillinger: 

Nyheder og kommunikation gennem LMS (FBS) 

 

Ændringsønsket vil give mulighed for at oprette nyheder/meddelelser på 

Systematics nye kommunikationsplatform Cicero Connect og få dem vist i FBS LMS 

(klienten) under F1 i fanen nyheder. 

Ønsket indgår i styregruppens strategiske prioritet som et tiltag, der forbedrer 
og/eller effektiviserer arbejdsgangene og brugervenlighed for systemets 
professionelle brugere. 
 
Ændringsønsket blev godkendt af prioriteringsudvalget. 

 
 

Evalueringsmetoder til optimering af emnesøgning (FBI) 
 

Ændringsønsket vedrører en opdatering af emneord til søgning, da den nuværende 
er manuelt opbygget på baggrund af ikke-opdateret sprogbrug og i mange 
situationer er tænkt indefra og ud. Der ønskes en tættere kobling til moderne 
sprogbrug baseret på faktisk brug. Til det ønskes der undersøgt i hvilket omfang 
kunstig intelligens kan understøtte udvælgelse af relevante emneord. 
 
Målet er bedre brugeroplevelser samt afskaffelse af manuelle processer, og ønsker 
er relevant bl.a. i relation til biblioteksvæsenets strategiske fokus på området 
søgning og visning. 
 

Prioriteringsudvalget drøftede ændringsønsket og var generelt positivt stemt. 

Udvalget ønskede dog en yderligere kvalificering af og detaljering i 

løsningsbeskrivelsen, evt. i samarbejde med relevante konsulenter el.lign. samt en 

uddybning af, hvad beløbet for udviklingen dækker. Det tog KOMBIT til efterretning, 

og ændringsønsket tages op på næste møde i prioriteringsudvalget den 24. juni 

2020.  

5. 2020- plan+ 

Jesper Munch Jespersen præsenterede det foreløbige roadmap for BDI. Der kan 

komme ændringer til nogle af de opgaver, der pt er lagt ind. 

 

Opgaver, der er i pipeline, er bl.a. opgradering af software (Drupal) for Netpunkt, 

søgning og debitorintegration 3, der forventes klar hen over sommeren. Det blev 

diskuteret, om det vil være vanskeligt at ibrugtage debitorintegrationen i lyset af 

COVID19-hjemsendelsen på bibliotekerne, et forhold KOMBIT vil følge og tage med 

i planlægningen, hvis det trækker ud.  

Derpå gennemgik Jesper Munch Jespersen inkrement- og releaseplanen for FBS 

og FBI og principperne for, hvordan der arbejdes og releases. På FBS arbejdes der 
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i inkrementer og der skal lægges tilstrækkeligt med ændringsopgaver til Systematic 

for at fylde de planlagte sprint ud. Der releases hver 14. dag. 

 

DBC arbejder ift. infrastrukuren også i inkrementer, men med et andet udviklings- 

og planlægningssetup. Der er mange releases, men fra KOMBITs side skal man 

kun styre efter de fire hovedinkrementer, som der skal lægges tilstrækkeligt med 

udviklingsopgaver til fra KOMBITs side, for at de bliver fyldt ud. 

 

Ændringer i proces 

 

Pernille Saul gennemgik ændringerne, der er i proces på FBS, herunder Kassation, 

der er bestilt fra den tidligere styregruppe.  

På FBI-området arbejder DBC på løsningsbeskrivelser på de nye ændringer, der er 

i analysefasen. 

6. Videreudviklingsbudget 

Jesper Munch Jespersen gennemgik videreudviklingsbudgettet for FBS, der gælder 

til udgangen af 2024, og principperne for hvordan budgettet er sat sammen af en 

udviklingspris (engangsomkostning) og afledte driftsomkostninger (fortløbende 

omkostning indtil 2024). 

7. Transitionsplaner/kontrakt med DBC 

Blev ikke drøftet. 

8. Ny ændringsønskeportal 

Gennemgang af punktet udskydes til næste møde. 

9. FBS brugertilfredshedsundersøgelse 

Blev ikke drøftet. 

 

Næste møde i prioriteringsudvalget er den 24. juni 2020 kl. 12.00 - 14.00. 

 


