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1. Velkommen, herunder gennemgang af agenda 

Jesper Munch Jespersen bød velkommen til mødet i porteføljegruppen. 

Jesper Munch Jespersen orienterede om, at Rikke Egeberg havde trukket sig fra 

udvalget. KL og KOMBIT vurderer hvordan hendes plads i gruppen skal erstattes. 

2. Status for Bibliotekernes data og it 

Jesper Munch Jespersen gav en kort status for arbejdet i Bibliotekernes Data og it. 

Porteføljegruppen foreslog, at den kommende strategi for søgning og visning for 

FBI bliver formuleret efter indhentning af bidrag fra sektoren i bred forstand. 

Porteføljegruppen fremhævede betydningen af en bredere involvering end det 

ellers sker i den eksisterende model for governance i BDI. Jesper Munch Jespersen 

tilbød, at der derfor bliver afholdt et webinar, hvor der indbydes til bidrag herom, og 

at man diskutere et oplæg til vision for søgning og visning. Porteføljegruppen 

bakkede forslaget op. 

Porteføljegruppen fremhævede betydningen af, at sektoren og DBC kommer 

nærmere hinanden. Porteføljegruppen gjorde opmærksom på, at der er brug for at 

drøfte sektorens behov såvel som DBC’s tilbud af kommercielle produkter. Jesper 

Munch Jespersen oplyste, at KOMBIT kender til dette behov, og at KOMBIT gerne 

vil facilitere et eller flere webinarer i foråret, hvor fx bibliotekschefer mødes med 

KOMBIT og DBC. Agendaen kan eksempelvis omhandle status for FBI, samt 

information om DBC’s kommercielle produkter. Derudover kan der arrangeres 1-2 

webinarer med specifikke emner som fx kunstig intelligens, Nyt biblitoek.dk mv. 

Porteføljegruppen bakkede forslaget op. 

Porteføljegruppen gjorde opmærksom på, at kommunernes oplevelse af 

implementeringen af ØiR debitorintegration version 3 i kommunerne fremstår, som 

et forløb, der bidrager til frustrationer og kræver en bedre koordinering og 

planlægning. Peter Egelund kvitterede, og tog på vegne af KOMBIT kritikken til sig.  

Peter Egelund orienterede om der er fokus på disse udfordringer. 

KOMBIT tror samtidig, at implementeringen nok skal lykkes, men vil gøre sig mere 

umage med at styrke implementeringen. 

Porteføljegruppen efterspurgte, at KOMBIT arbejder for, at der fremover er grundlag 

for at sikre sammenhæng mellem betalingsløsninger, fagløsninger og 

økonomisystemer. Jesper Munch Jespersen orienterede om, at KOMBIT er i gang 

med at specificere netop denne sammenhæng, og derved forsøger at understøtte 

kommunerne i deres videre arbejde med på området. 

Porteføljegruppen gjorde opmærksom på, at netpunkt har brug for forbedringer af 

brugervenligheden. Jesper Munch Jespersen orienterede om, at der er enkelte 

Ændringsønsker herom, som KOMBIT vil analysere i 2021 med henblik på at 

forbedre enkelte arbejdsgang i løsningen. 
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3. Orientering fra porteføljegruppens medlemmer – til KOMBIT 

Annette Bach orienterede om kommende foranalyse for implementeringen af de 

nye regler for katalogisering (Ressource description access, RDA). Det bliver 

KOMIT, som varetager projektledelsen af dette projekt i samarbejde med DBC A/S.  

Foranalysen skal gøre det muligt at igangsætte RDA-opgaven på et oplyst grundlag 

med en rimelig sikkerhed for den økonomiske ramme.  

May-Britt Diechmann orienterede om, at DDF arbejder på at udarbejde en digital 

strategi for DDF, her der bl.a. fokus på omnichannel strategi. DDF arbejder på 

udbud af deres CMS, det såkaldte Next projekt. DDF er optaget af partnerskaber, 

dbedere Public Service samt god medlems dialog. 

Bo Fristed orienterede om, at der er behov for flere metadata, der skal bidrage til 

bedre brugeroplevelse i en kommende børne app. Derudover fremhævede han, at 

håndtering af samtykke også er et vigtigt aspekt i fremtiden. 

Rebekka Kinimond Carlson fremhævede at lånesamarbejdet, bygger på på et 

forholdsvist gammelt regelsæt, og derfor kræver en evaluering. 

4. Drøftelse af produktstrategiens fokus for Bibliotekernes data og it 

Porteføljegruppen fremhævede, at produktstrategien skal være understøttende og 

ikke rammesættende, og at produktstrategien skal favne den kommunale såvel som 

den statslige sektor. 

Det er vigtigt, at der fokuseres på fællesmængden og der kan derfor gives 

eksempler på, hvad det kan være det produktstrategiske fokus. KOMBITs opgave 

er bl.a. at have styr på produktsikkerhed og omkostningerne. 

KOMBIT skal være garant for at produkterne overholder gældende lovgivning, 

herunder GDPR og WCAG regler. 

Det er også vigtigt at understøtte, at de ressourcer som bibliotekerne har købt ind 

også kan gøres tilgængelige på andre brugergrænseflader. 

5. Eventuelt 

Næste møde er den 6. september, kl. 12.00 – 14.00, i KOMBIT. KOMBIT 

planlægger pt. at mødet afholdes fysisk. 

Der var ikke yderligere bemærkninger til eventuelt. 

 


