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1. Velkommen 

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

 

Mødet indledtes med en runde blandt deltagerne, der gav en status på bibliotekernes 

håndtering af COVID19-hjemsendelsen, herunder håndtering af materialer, udvidelse af 

lånegrænser, gebyrfrihed mv. Flere deltagere bemærkede, at hjemsendelsen som 

noget positivt har givet et løft til bibliotekernes digitale tjenester. 

 

Erik Hoffmeister orienterede om, at Det Kgl. Bibliotek netop har udsendt en skrivelse til 

DBC, DDB, KOMBIT og SLSK med invitation til og koordinering af standardinitiativer 

inden for teknisk interoperabilitet på biblioteksområdet i Danmark. 

2. Ændringsstyring 

Processen for ændringsstyring på FBS og FBI blev gennemgået af Jesper Munch 

Jespersen. 

Der lægges op til en fremtidig model for ændringsstyring på FBS og FBI, hvor 

væsentlige og/eller omkostningstunge ændringer, der har opbakning hos bibliotekerne, 

fortsat analyseres af faggruppen og behandles i prioriteringsudvalget / styregruppen. 

Samtidig skal det være muligt, at KOMBIT alene kan træffe beslutning om og håndtere 

ændringer vedr. lovgivning og compliance, sikkerhed og arkitektur, der ligger inden for 

den besluttede strategi og inden for en afgrænset økonomisk ramme – naturligvis med 

afrapportering til kommuner og styregruppe.  

Styregruppen diskuterede og godkendte ændringsstyringsprocessen.  

Til næste styregruppemøde præsenterer KOMBIT et oplæg for, hvordan brugergrupper 

og slutbrugerværdi i relation til ændringsstyringsprocessen kan tænkes. 

Det blev besluttet, at når governancemodellen evalueres om to år, evalueres også 

modellen for ændringsstyring. Dog justeres den til undervejs ved behov. 

3. Produktstrategier i BDI 

Med det nye BDI-setup er der behov for en afklaring af den strategiske retning på hhv. 

FBS og FBI. Der er sket meget på FBS siden visionen og de strategiske prioriteringer 

blev lavet, og på FBI er arbejdet først startet op med KOMBITs overtagelse af 

bestillerfunktionen den 1/1 2020. KOMBIT påbegynder nu arbejdet med 

produktstrategier for FBS og FBI. I den forbindelse skal biblioteker og andre 

interessenter involveres. Styregruppen orienteres løbende om processen. 

 

Styregruppen besluttede, at det - indtil der foreligger en FBS produktstrategi – er FBS’ 

vision og strategiske prioriteter, der anvendes som beslutningsgrundlag for 

videreudvikling.  
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Styregruppen besluttede, at indtil der foreligger en FBI produktstrategi, gælder følgende 

indsatsområder for arbejdet med FBI: 1) Compliance (lovmedholdelighed), 2) 

Driftsstabilitet og –sikkerhed 3), Arkitektur (Overholdelse af arkitekturprincipper fx 

genbrug, brug af standarder samt konsolidering/oprydning og reduktion af teknisk gæld 

og 4) Søgning og Visning. 

4. Afrapportering 

Det blev indstillet til styregruppen at godkende modellen for afrapportering, som 

primært omfatter videreudvikling, drift, kommunikation og økonomi. 

Styregruppen diskuterede modellen, herunder også afrapportering til prioriteringsudvalg 

og porteføljegruppe. Styregruppens tid skal primært bruges på indstillinger og 

diskussioner, der kræver beslutninger, mens andre emner kan behandles på 

orienteringsniveau. 

Der afrapporteres på alle møder faste nøgletal vedr. drift (svartider/belastning, 

driftseffektivitet, antal fejl/fejltyper og service desk), mens øvrige emner sættes på 

dagsordenen løbende efter en årshjulsplan. 

 

På næste møde diskuterer styregruppen, hvilke øvrige nøgletal der fast kan medtages i 

mødematerialet. 

 

Styregruppen godkendte afrapporteringsmodellen. 

5. Økonomi 

Jesper Munch Jespersen gennemgik økonomien for FBS og FBI. På begge projekter er 

økonomien god. 

Derpå introducerede Jesper Munch Jespersen styregruppen til principperne for 

videreudviklingsbudgettet på FBS, hvor der både indgår en pris for selve udviklingen og 

en forventet afledt driftsomkostning. Også principperne for risikobudgettet blev 

præsenteret. På FBI er kontraktskabelonen ny og anderledes og uden afledte 

driftsomkostninger. 

Jesper Munch Jespersen orienterede om, at der kan være behov for at bruge af 

risikobudgettet til yderligere videreudvikling på FBS – dette tages i givet fald op på 

næste møde.  

På seneste møde i styregruppen bad styregruppen om oplæg til økonomiscenarier for 

håndtering af budgetteret overskud i FBS. Jesper Munch Jespersen præsenterede tre 

mulige scenarier for, hvor usikkerhed og overskud kan håndteres i relation til den 

nuværende borgerpris på 6,87/indbygger. 

Scenarierne blev drøftet, og det blev besluttet, at emnet tages op igen til en grundig 

drøftelse på styregruppemødet i august 2020.  
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6. Organisering 

Jesper Munch Jespersen orienterede om, at styregruppe, porteføljegruppe og 

prioriteringsudvalg er udpeget og indkaldt til møder for 2020. De to faggrupper for FBS 

og FBI er desuden nedsat, og her er de første møder afholdt. Det er to stærke grupper 

med en god sammensætning, hvor deltagerne supplerer hinanden godt, udviser stort 

engagement og glæder sig til det videre arbejde. 

Desuden er en ny faggruppe for Supplerende biblioteksdata (der afløser daværende 

BKM-udvalg) på vej – interessetilkendegivelser er ved at blive indhentet. På næste 

styregruppemøde orienterer KOMBIT yderligere om udvalget.  

7. Kommunikation 

Jesper Munch Jespersen gennemgik planen for kommende kommunikantionsaktiviteter 

og oversigten over aktiviteter i den forgangne periode. 

Styregruppen havde ikke kommentarer til planens aktiviteter, men fremhævede, at 

KOMBIT skal overveje, hvordan kommunikationen vedr. FBS versus FBI vægtes i fx 

nyhedsbreve, så de ikke får overvægt af FBS-indhold, der ikke er relevant for FFU’erne. 

KOMBIT svarede, at KOMBIT er opmærksomme på problematikken og forsøger at 

tilrettelægge sin kommunikation under hensyn til interessenternes behov, og der også 

derfor sendes særskilt information til bibliotekschefer og FFU’ere. 

8. Eventuelt 

Ved seneste styregruppemøde aflystes gennemgang af kontrakten med DBC på FBI. 

Gennemgangen er udskudt til næste møde i styregruppen. 

Jakob Heide Petersen orienterede om, at der er etableret en ny forening, der skal 

varetage DDB’s opgaver fremover. Her har 88 kommuner foreløbigt meldt sig ind. 

Herefter går arbejdet med at overdrage opgaver fra DDB nu i gang.  

Næste møde i styregruppen er den 25. august kl. 12.00-14.00. 


