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1. Velkommen 

Laila Kildesgaard bød velkommen til styregruppemødet.  

Steffen Nissen bad om, at der på mødet blev sat tid af til at drøfte ØiR og den 

igangværende implementering af debitorintegrationen. 

Jakob Heide Petersen orienterede om, at der har været afholdt årsmøde i 

bibliotekschefforeningen. Bestyrelsen for det digitale folkebibliotek vil gerne mødes 

med KL i forbindelse med KL’s udmeldinger på mødet om behovet for 

opmærksomhed på dobbelt udvikling. Laila Kildesgaard noterede sig ønsket, og 

bemærkede, at KL vender tilbage herom. 

Erik Hoffmeister gav udtryk for, at det er positivt, at bibliotekslandskabet er ved at 

være landet, ovenpå de mange strukturændringer. 

Steffen Nissen orienterede om, at centralbibliotekerne har lavet ny rammeaftale 

med tre temaspor: ”Glæden ved sprog, litteratur og læsning”, ”Kultur for alle” og 

”Borgeren i den digitale transformation”. 

2. Produktstrategi 

Laila Kildesgaard gav kort en præsentation af Bilag 1: Bibliotekernes 

forretningsfokus og BDI produktstrategisk fokus. Laila Kildesgaard gjorde 

opmærksom på, at ambitionen med mødet bl.a. var at få styregruppen tættere på 

produkterne, så det bliver muligt at diskutere de strategiske overvejelser. 

Styregruppen besluttede, at missionen også skal være tydelig om betydningen af 

lånesamarbejdet mellem bibliotekerne.  

Herefter præsenterede Jesper Munch Jespersen Bilag 2: BDI produktstrategi - 

oplæg om tilvalg og fravalg. Det blev afklaret, at det alene var et oplæg til 

diskussion med et ønske om at få styregruppens input til de oplistede emner 1-9.  

De ni emner blev gennemgået, styregruppen kommenterede undervejs. Det blev 

bl.a. drøftet, at der er behov for fleksibilitet i til-/fravalg for de enkelte biblioteker 

med tanke på forskellige økonomier, der skal være åbenhed for at udvide 

kundekredsen, data og GDPR er afgørende, og der skal fokus på, at forbedre det 

produkt vi har nu. 

Det blev aftalt, at styregruppen kan sende bemærkninger til materialet til Jesper 

Munch Jespersen inden den 8. april 2021. Styregruppen samler op på næste 

styregruppemøde før sommerferien, og så kan det præsenteres og drøftes bredt på 

BDI Årsmødet den 15. september 2021 
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3. Nye projekter 

Jesper Munch Jespersen præsenterede indstillingen vedr. nyt Bibliotek.dk. KOMBIT 

har behov for en tolerance til at gennemføre yderligere udviklingstiltag for 

Bibliotek.dk, og dermed sikre fremdrift og fleksibilitet i planlægningen og 

gennemførelse af de kommende opgaver.  

Styregruppen godkendte indstillingen og afsatte en ramme på 3,0 mio. kr. til 

færdiggørelse af Nyt Bibliotek.dk inden for FBI’s videreudviklingsbudget. 

Jesper Munch Jespersen orienterede herefter om et nyt KOMBIT projekt om 

formulering af en specifikation til en betalingsløsning, som forventes færdig sidst på 

foråret. Der anvendes 300 t.kr. til finansiering fra FBS’ risikobudget dette tiltag. 

Styregruppen tog orienteringen om projektet og finansieringen til efterretning  

4. Økonomi i BDI 

Styregruppen tog præsentationen til efterretning og havde ikke spørgsmål til 

økonomien. 

5. Drift og videreudvikling i BDI 

Katrine von Freiesleben gav kort status på implementering af debitorintegrationen til 

FBS. 45 kommuner har indtil nu valgt at tilmelde sig, mens 17 kommuner har meldt 

fra. Manglen på betalingsløsning i nogle kommuner afføder bekymringer for 

forringet brugeroplevelse ude på bibliotekerne. Det er FBS-projektet meget 

opmærksom på.    

Selvom der fortsat er 36 kommuner, som ikke har meldt fra eller til, så forventer 

KOMBIT at flere vil tilmelde sig inden deadline den 12. marts. Der er en god dialog 

med flere af de 36 kommuner, som har forskellige behov for afklaring, som KOMBIT 

bestræber sig på at imødekomme. 

Styregruppen drøftede, at selvom der har været stor fokus på kommunikation, så er 

det fortsat en udfordring at få alle detaljer med og kommunikere dette komplekse 

emne klart og præcist. Kommunerne er meget forskellige, og det har vist sig svært 

at kommunikere om dette emne til alle samlet.  

Katrine von Freiesleben bemærkede, at KOMBIT, efter ønske fra styregruppen, vil 

inddrage styregruppen mere i de løbende overvejelser om kommunikationen.   

Det blev drøftet, at det kan opleves som en udfordring, at implementeringsforløbet 

er begrænset til 2021, og der herefter ikke kan forventes hjælp fra KOMBIT. Jesper 

Munch Jespersen gjorde opmærksom på, at udgangspunktet er, at KOMBIT ikke 

kan tilknytte ressourcer til implementering uden en tidshorisont, men at KOMBIT 

naturligvis løbende vil vurdere behov for at skulle understøtte implementeringen og 
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dermed hjælpe kommunerne, og at dette spørgsmål skal præciseres over for 

kommunerne. 

Katrine von Freiesleben orienterede om, at der efter styregruppemødet vil blive 

udsendt et Bibliotekschefbrev som indeholder svar på spørgsmål til beløbsgrænse 

samt en udvidelse af implementeringsplanen, så det også er muligt at implementere 

1. marts 2022.  

  

6. Kommunikation 

Styregruppen tog de anførte punkter til efterretning. 

7. Eventuelt 

Det næste styregruppemøde er den 26. maj 2021. 

 

 

 


