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1. Velkommen 

Formand for styregruppen, Laila Kildesgaard, bød velkommen til styregruppemødet. 

Mødet indledtes med en runde blandt deltagerne.  

Jacob Heide Petersen orienterede om, at der har været stor opbakning til den nye 

forening, der skal håndtere DDB’s opgaver fremover. Alle tilslutningsaftaler var 

underskrevet på 14 dage.  

Steffen Nissen orienterede om, at Odense har en låner, som har påpeget 

uhensigtsmæssigheder i Cicero login setup. Låneren har påpeget det over for flere 

kommuner, og skaber derfor en del støj. Pernille Saul supplerede med, at KOMBIT 

har sat gang i en ændringsanmodning til FBS, der skal afhjælpe problemet.   

2. Økonomiscenarier for FBS 

Jesper Munch Jespersen præsenterede de tre FBS økonomiscenarier og 

håndteringen af det budgetterede overskud.  

Styregruppen drøftede scenarierne og hæftede sig særligt ved, at systemet skal 

modnes så meget som muligt inden genudbud, og det ikke er ønskværdigt at 

sænke prisen for at den så må stige igen.  

Styregruppen besluttede, at borgerprisen skal holdes stabilt for nu, men det 

langsigtede mål er prisreduktion. I stedet for 8,5 mio. skal der afsættes 5 mio. til det 

kommende genudbud. Dette skal dog godkendes af kommunerne. FBS-projektet 

skal desuden undersøge borgerpriser og nøgletal i andre sammenlignelige lande.  

I forbindelse med genudbuddet supplerede Jesper Munch Jespersen med, at 

projektet nu er gået i gang med produktstrategi og markedsmodning af udbud af et 

fremtidigt FBS. Styregruppen vil høre mere på kommende møder. 

3. Prioriteringsmodel 

Jesper Munch Jespersen præsenterede den reviderede prioriteringsmodel, der skal 

bidrage til at opgøre forretningsværdi for nye opgaver. Den kommende 

produktstrategi skal være styrende for prioriteringer i FBI- og FBS-projekterne. 

Styregruppen godkendte den reviderede prioriteringsmodel med bemærkning om, 

at ”brugervenlighed” blev adskilt fra ”effektivisering af arbejdsgange”.   
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4. Forsider i bibliotekssystemet 

Jesper Munch Jespersen præsenterede udfordringen med forsider i 

bibliotekssystemet. KOMBIT forventer, at DBC lukker for MoreInfo. Derfor skal det 

vurderes, hvordan der sikres forsider i Bibliotek.dk.  

Det er KOMBITs vurdering, at de nuværende rettigheder til forsider ikke dækker alle 

behov for alle brugsscenarier.  Styregruppen godkendte, at KOMBIT går i gang 

med at formulere en ændringsanmodning for brug af Coverservice i Bibliotek.dk. 

Styregruppen besluttede også, at KOMBIT gennemfører en analyse af muligheden 

for at anvende forsider som metadata. Analysen kan sættes i gang i slutningen af 

2020. Styregruppen vil gerne orienteres om den endelige pris på løsningen inden 

godkendelse. 

5. FBS og statistik 

Pernille Saul gennemgik bilag 1 – FBS og statistik. KOMBIT vurderer, at der er 

risiko for, at kommunerne indkøber de samme ydelser flere gange, og der er data 

som ikke tydeliggøres i nødvendigt omfang. Der er fx en risiko for, at der 

udarbejdes de samme rapporter både i regi af FBS projektet og Det digitale 

folkebibliotek. 

Styregruppens medlemmer var enige i at indkøb af de samme ydelser flere gange 

skal undgås. 

Styregruppen bad om, at KOMBIT tager kontakt til Det digitale folkebibliotek med 

henblik på at fastlægge principper og omfang for udarbejdelse af statistikrapporter.  

6. FBS Regnskab 

Jesper Munch Jespersen præsenterede regnskabet. Økonomien er god for både 

FBS og FBI. 

En RDA-analyse skal igangsættes i samarbejde med DBC. Finansiering er ikke 

aftalt endnu. KOMBIT afventer en aftale med Kulturministeriet, som skal finansiere 

det. Det er ambitionen at brugen af RDA skal afklares inden FBS kører i udbud. 

Styregruppen tog orientering om budget og regnskab for FBS og FBI til efterretning. 

7. Drift og videreudvikling 

Pernille Saul præsenterede status for drift og videreudvikling i projektet. Der var 

særligt fokus på ØiR-integrationen og den kommende test med Københavns 

Kommune. 
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Styregruppen drøftede og gjorde opmærksom på, at overgangen til ØiR integration 

(version 3) - med beslutningen om at alle gebyrer og erstatninger fremadrettet skal 

sendes til opkrævning i kommunens debitorsystem med det samme - for en lang 

række biblioteksvæsener vil medføre yderligere forsinkelser i forhold til fuld 

implementering af debitor integrationen samt og risiko for yderligere udgifter for 

bibliotekerne, fordi integrationen ikke pt. kan håndtere de betalingskanaler, der 

findes mange steder i dag. Forsinkelserne vil være afhængigt af, hvilket 

økonomisystem den lokale kommune anvender. 

  

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

8. Kommunikation 

Jesper Munch Jespersen præsenterede kommende kommunikationsaktiviteter. 

Jacob Heide Petersen opfordrede til at gøre lidt mere ud af koblingen med 

skolebibliotekerne. Det kunne fx indgå i den planlagte artikel med interview af Laila 

Kildesgaard, i magasinet Danmarks Biblioteker. 

9. Kontrakten med DBC 

Jesper Munch Jespersen gennemgik kontrakten overordnet. Kontraktens økonomi 

gennemgås igen på næste møde i styregruppen. 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.  

10. Eventuelt 

Næste møde er den 5. november 2020. 

Styregruppen bad KOMBIT om at aftale et møde i styregruppen hos DBC, hvor 

DBC’s direktion kunne deltage på et aftalt dagsordenspunkt. Et sådant møde 

udvides til 3 timer. 


