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1. Velkomst 

Jesper Munch Jespersen bød velkommen og gennemgik dagsordenen for mødet. 

Jesper Munch Jespersen gjorde opmærksom på, at KOMBIT havde valgt at tilføje 

endnu et emne til dagsorden. Emnet vedrørte indstilling BDI-014 Bortkommet, der 

vedrører en tidligere fremsendt indstilling i skriftlig procedure.  

Prioriteringsudvalget havde ikke bemærkninger til dagsordenen. 

2. Indstillinger 

BDI-014: Bortkommet 

I dag dækker status ”Bortkommet” både over materialer, som er hjemme, men ikke 

kan findes af bibliotekspersonalet - oftest fordi materialerne er fejlplacerede og over 

materialer som er udlånte, men ikke afleveret til tiden, og derfor har fået oprettet 

erstatningskrav. 

Dette ønskes ændret, så materialer med erstatningskrav i stedet angives som 

udlånte og status ”Bortkommet” forbeholdes de materialer, som er hjemme, men 

som ikke umiddelbart kan findes. 

Løsningen vil give en stor tidsbesparelse for bibliotekspersonalet i forbindelse med 

fx håndtering af erstatningskrav. 

Ændringsønsket blev godkendt af prioriteringsudvalget. 

 

3. Udvikling 

Cicero explore 

Jesper Munch Jespersen orienterede om Systematic har fremsendt et tilbud til 

KOMBIT om anvendelse af Cicero Explore i FBS. Løsningen er kendt af 

hovedparten af biblioteker. Systematic har på baggrund af forhandlingen med deres 

underleverandør nu mulighed for at tilbyde Cicero Explore til FBS. Det er KOMBITs 

vurdering, at prisen er attraktiv set i forhold til indhold og den brugervenlighed som 

Cicero Explore også tilbyder. Ca. 40 kommuner har tilkendegivet, at de er 

interesserede i at tage  

Jesper Munch Jespersen oplyste om, at KOMBIT vil forelægge indstilling herom til 

BDI styregruppen i juni. 

Thomas Angermann fremhævede at det var vigtigt, at der ikke er dobbeltudvikling, 

og at der også er FAKTOR og IMS. 
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Søren Mørk Pedersen ville foretrække, at anmodningen om 

interessetilkendegivelse havde præciseret, hvad der så ikke bliver prioriteret til 

videreudvikling, og også havde lavet en sammenligning med FAKTOR.  

Jesper Munch Jespersen forklarede, at det ikke er muligt at udarbejde en liste over 

videreudvikling som ikke bliver prioriteret, hvis BDI styregruppen skulle godkende 

oplægget om anvendelse af Cicero explore, da der netop løbende tages stilling til 

Ændringer. Derudover er FAKTOR ikke en løsning, som er målrettet det 

operationelle niveau på bibliotekerne, da FAKTOR jo oprindeligt er tænkt som 

ledelsesinformation, hvor FBS data bliver beriget med andre data som fx 

geografiske data. 

Anni Bagge Jensen var positivt for forslaget, og fremhævede behovet for et 

brugervenligt værktøj til bibliotekerne. 

 

Bibliotek.dk - udkast til projektbeskrivelse 

Jesper Munch Jespersen orienterede kort om status for udarbejdelse af 

projektbeskrivelse for Bibliotek.dk. Det endelige oplæg forelægges for BDI 

styregruppen i juni. 

Prioriteringsudvalget roste oplægget til projektbeskrivelsen. Oplægget er 

gennemarbejdet og let overskueligt. 

 

Videreudviklingsbudget 
 

Jesper Munch Jespersen orienterede om videreudviklingsbudgettet 2021 og frem.  
for henholdsvis FBI og FBS.  
 
For FBI er der 13,3 mio. kr. til videreudvikling, hvoraf der er 7,3 mio. kr. til 
resterende udvikling. For FBS er der samlet 6,7 mio. kr., hvoraf der pt. er 1,2 mio. 
kr. til rest. 

4. Ændringer i proces 

Pernille Saul gennemgik status for Ændringer i proces for hhv. FBI og FBS. 

5. Strategier for søgning og supplerende biblioteksdata 

Jesper Munch Jespersen orienterede om strategier for søgning og supplerende 

biblioteksdata, og gjorde opmærksom på at strategi for søgning indledningsvis har 

fokus på simpel søgning og den almindelige bruger. Senere vil KOMBIT også se på 

avanceret søgning for andre relevante målgrupper. 
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Prioriteringsudvalget var positivt indstillede over for oplægget til strategi for søgning, 

men gjorde opmærksom på, at det er vigtigt med involvering af bibliotekerne i det 

videre arbejde. Prioriteringsudvalget påpegede også, at oplægget er teksttungt, og 

vil have fordel af at blive skrevet mere kort og præcist.  

Generelle bemærkninger var at kommende produkter skulle kunne adskilles fra 

DBCs øvrige kommercielle produkter, og at løsninger skulle kunne anvendes af 

andre interessenter som fx leverandører på biblioteks it-markedet. 

Prioriteringsudvalget bemærkede, at KOMBIT også skulle være opmærksom på 

mulighederne i Open access.  

6. Eventuelt 

Prioriteringsudvalget håbede på, at det snart igen bliver muligt at mødes fysisk. Det 

skal dog fortsat være muligt at mødes virtuelt fremover. Det vil derfor være 

hensigten at udvalget mødes en gang fysisk inden udgangen af året. 

 

Næste møde er den 18. juni 2021, kl. 13.00 – 15.00. 


