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1. Overordnet status for projektet 

Aktiviteter i projektet den kommende tid 

Jesper Munch Jespersen orienterede om de kommende aktiviteter i projektet.  

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

Cicero Surf 

Pernille Saul orienterede om, at kommunerne er overgået til Cicero Surf.  

 Drift 

Jesper Munch Jespersen orienterede om, at driften forløber meget tilfredsstillende. 

Svartiderne er stadig gode og der er kun få fejl i løsningen. 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

2. Videreudvikling 

Pernille Saul orienterede om ny funktionalitet som er implementeret i FBS siden juni 

2019.  

Derudover orienterede Pernille Saul om de forventede leveringstidspunkter for ny 

funktionalitet. 

Pernille Saul orienterede om forslag til løsningsbeskrivelser, som er under 

udarbejdelse hos leverandøren: Angivelse af økonomisk ansvarlig for lånere under 

18 år, Nyheder og kommunikation gennem LMS, Opdatering af FBS til gældende 

lov for bogføring, Konvertering af data, der er overført til debitorsystem med ØiR v1 

til ØiR v3, Skift til OpenSearch version 5.2, Mulighed for fravalg af fjernlånstatus 

5.1, når materiale afleveres i sorteringsanlæg.  

Pernille Saul orienterede om, at løsningsbeskrivelser, som er i review eller afventer 

godkendelse: Skift til ØiR Debitor version 3, Sortering af klassifikation og ændring til 

materialetype, Mål for leveringstid på ikke-udlånte materialer (CB-stikprøvekontrol), 

Day offset i Subscriptions i SSRS i Cicero Statistikmodul, Ønskede ændringer til 

Surf opsamlet under pilotforløb. 

I projektet er der pt. 121 ændringsønsker på Ændringsønskeportalen i status 

Analyse. Jesper Munch Jespersen orienterede om, at KOMBIT ændrer status, da 

det giver en forventning om, at KOMBIT arbejder med alle 121 ønsker, hvilket netop 

ikke er tilfældet.  

Styregruppen tog orienteringen til efterretning, og bad om, at der kom information til 

bibliotekerne i nyhedsbreve om dette punkt. 
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Styregruppen bad KOMBIT om at overveje at indstationere kommunale 

medarbejdere til opgaver forbundet med videreudvikling. KOMBIT vender tilbage til 

styregruppen herom. 

Styregruppen bad KOMBIT om at prioritere området Kassation i den fremtidige 
videreudvikling. Arbejdet med forbedring og udvikling af ledelsesrapporter til Cicero 
Statikmodul blev flyttet til Q1 2020 til fordel for arbejdet med forbedringer til kassation i 
FBS.  

 

Indstillinger og godkendelser 

 

Pernille Saul gennemgik KOMBIT’s indstillinger til styregruppen. Styregruppen 

godkendte følgende indstillinger. 

 

1. FBS062 Sortering af klassifikation og ændring til materialetype 
 

2. FBS063 Ønskede ændringer til Surf – opsamlet under pilotforløb 

 

Styregruppen gav udtryk for at skoleområdet nu er blevet løftet til det ønskede niveau 

mht. funktionalitet, brugervenlighed mv. Derfor skal KOMBIT være optaget af at 

prioritere andre områder som fx kassation og statistik. 

 

Pernille Saul orienterede om, at KOMBIT siden sidste møde har godkendt følgende 

ændringer:  

 
1. Ændre gebyrtilskrivningen i FBS til gældende lovgivning og tolkning 
2. Tilføj EAN, CVR og P-nummer til bibliotek oprettes som låner 
3. HoldingsItemsUpdate 2 nye felter 
4. Erstatning af AppAuth service (STIL afvikler det nuværende UNI-login med 

udgangen af 2019 
5. Ændringer til Windows-installer til klienten 

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

3. Ny bestillerfunktion i KOMBIT 

Karin Markmann Bentsen orienterede om, at KL’s bestyrelse den 29. august har 

godkendt en overordnet økonomisk ramme for Fælles Biblioteks-infrastruktur, 

finansieringsmodel samt governance-modellen. I den forbindelse kunne KOMBIT 

fortælle, at Laila Kildesgaard bliver formand for styregruppen. 

Karin Markmann Bentsen orienterede om, at den økonomiske ramme samt 

finansieringsmodellen vil blive udmeldt til kommunerne i KL’s budgetvejledning, der 

forventes at blive udsendt i uge 37. 

Derudover orienterede Karin Markmann Bentsen, at KOMBIT er i fuld gang med at 

gennemføre transitionen. 
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Styregruppen tog orienteringen til efterretning og bad KOMBIT orientere 

bibliotekscheferne, når budgetvejledningen er udsendt. 

4.  Nedlæggelse af Fællesskabet FBS 

Jesper Munch Jespersen orienterede om, at KOMBIT i foranalysen til ny 

bestillerfunktion på baggrund af interviews af bibliotekerne mv.  foreslået et fælles 

setup for governance for FBS og FBI projekterne. KL’s bestyrelse har godkendt 

oplægget til nyt setup for governance på biblioteksområdet, så der pr. 1. januar 

2020 bl.a. vil være én fælles styregruppe. Det nye governance set-up gør, at 

Fællesskabet FBS derfor ikke kan fortsætte som en forening med selvstændige 

vedtægter. 

Fællesskabet FBS) skal opløses før den ny fælles governance struktur kan fungere. 

KOMBIT vil sikre, at Fællesskabets opgaver varetages på stort set samme vis som 

hidtil. Derudover vil KOMBIT sørge for Fællesskabets midler følger 1:1 med over i 

KOMBIT’s projekt og administreres fremover af FBS-projektet. Der vil ikke blive 

udarbejdet særskilt opgørelse vedrørende økonomien i forbindelse med 

opløsningen af Fællesskabet, men FBS-projektet udarbejder som tidligere regnskab 

for året 2019 og herefter for de kommende år. Den kommende model for styring af 

FBS-projektet følger KOMBIT’s oplæg til fælles governance set-up for FBS / FBI 

projekter, samt KOMBIT’s generelle governancemodel, jf. de Generelle Vilkår.   

Jesper Munch Jespersen oplyste styregruppen om, at FBS-projektet for en ordens 

skyld udsender nye tilslutningsaftaler til kommunerne, så disse bl.a. ikke længere 

henviser til Fællesskabet.  

Opløsning af Fællesskabet FBS kræver som andre vedtægtsændringer ¾ flertal i 

styregruppen og en forudgående høring af alle kommunerne. KOMBIT foreslår 

mindst tre ugers høringsperiode for at sikre, at alle kommuner har mulighed for at 

give svar. KOMBIT vil gøre opmærksom på høringen bl.a. i nyhedsbrevet. 

Herefter vil styregruppen modtage et høringsnotat fra KOMBIT, og styregruppen 

kan herefter træffe en beslutning mødet i november 2019 om opløsning af 

Fællesskabet FBS. 

Styregruppen godkendte processen for høringen og tog orientering om oplæg til 

tilslutningsaftale til efterretning. 

5. Debitorintegration (ØiR)  

Jesper Munch Jespersen orienterede om, at København fortsat er eneste 

kommune på debitorintegration version 1. Derudover orienterede Jesper Munch 

Jespersen om KOMBIT’s møder med København om den opståede fejl i overførsel 

af ”Årsagskode”. Det betyder, at hvis der er sket nedskrivning bliver koden 

konverteret til en forkert status i forhold til en overdrages til SKAT’s inddrivelse. 

Pga. Serviceplatformens frozen zone vil en ændring ikke kunne sættes i drift. 

https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/KOMBIT/Generelle%20vilk%C3%A5r%20for%20samarbejde%20mellem%20KOMBIT%20og%20kommuner.pdf
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Pernille Saul orienterede om, at erstatninger afventer at blive overført til 

debitorsystemet, fordi der er konstateret en fejl på Serviceplatformen.  

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

Jesper Munch Jespersen orienterede om, at debitorintegration version 3 tages i drift 

i november 2019, hvor KSD-løsningen (Kommunernes sygedagpenge). Snitfladen 

blive testet op mod alle tre debitorleverandører (KMD Opus, Fujitsu Prisme, og EG 

ØS indsigt). FBS forventes at tage snitfladen i drift i foråret 2020. 

Styregruppen bad KOMBIT, om at sikre en god information om, hvordan man 

håndterer denne problemstilling indtil idriftsættelsen. 

6. Ledelsesinformation og rapportering 

Pernille Saul orienterede om status for statistikspor 1: Nye rapporter og 

videreudvikling af eksisterende rapporter på FBS.  Efter planen skulle der foreligge 

en indstilling til godkendelse i styregruppen på møde den 12. september. Desværre 

fik KOMBIT først de sidste instrukser i hus fra kommunerne medio juli og afventer 

stadig, at leverandøren åbner op for KOMBIT’s adgang til data i Cicero 

Statistikmodul. 

• FBS-projektet går i gang med at udarbejde ændringsanmodninger til forbedring 

af de nuværende rapporter straks efter åbning af adgang til data i Cicero 

Statistikmodul. Vi forventer at kunne fremlægge en indstilling til godkendelse på 

møde i styregruppen den 21. november. 

Pernille Saul orienterede om status for statistikspor 2: Løsning til udstilling af data. 

• I forbindelse med udstilling af data fra FBS i FAKTOR er der etableret en 

infrastruktur for udlevering af data fra FBS. 

• Systematic afleverer dagligt data fra FBS til Danmarks Statistik og FAKTOR.  

• Samme model vil med enkelte justeringer kunne anvendes af de kommuner, 

som ønsker adgang til egne data. 

• Serviceplatformen tillader ikke flere modtagere i samme ”dueslag”, så det vil 

ikke være muligt for kommunerne at hente deres data i Faktors og Danmarks 

Statistiks dueslag på serviceplatformen. 

Pernille Saul orienterede om, at der er oprettet to ændringsanmodninger til Cicero 

Statistikmodul i juli måned:  

• Rapport til CB’ernes stikprøvekontrol i forbindelse med afrapportering til 

Slots- og Kulturstyrelsen.  

• Implementering af day off set i Cicero Statistikmodul, så det bliver muligt at 

abonnere på dynamiske rapporter, på dag, uge, måned og årsbasis. 
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7. Økonomi 

Projektets økonomi er god, og budgettet er i balance. Budgettet til Videreudvikling 

er som tidligere nævnt stort set disponeret til allerede bestilt ny funktionalitet.  

Driftsbudgettet opskrives pga. øgede omkostninger til forbrug af snitflader på 

Serviceplatformen. Jesper Munch Jespersen orienterede om, at leverandøren og 

KOMBIT er enige om at bod og bonus for manglende opfyldelse / opfyldelse af 

driftsmål har været beregnet for højt. Det betyder, at KOMBIT skal tilbagebetale ca. 

560.000 kr. til leverandøren. Jesper Munch Jespersen beklagede fejlen, men 

understregede, at KOMBIT til gengæld kan nedjustere risikobudgettet, da de 

forventede bonusser til leverandøren også bliver lavere. 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

8. Kommunikation 

Styregruppen godkendte KOMBIT’s forslag til afholdelse af årsmøde 2020 i 

Sønderborg den 15. april 2020. 

KOMBIT forelægger skitse til program for årsmødet til næste møde. 

KOMBIT orienterede om kommunikationsaktiviteterne siden sidste møde i 

styregruppen. Der har været en række aktiviteter, der bl.a. omfatter deltagelse i 

centralbibliotekernes netværksmøder, FBS-årsmøde, udsendelse af KLIK opgaver, 

deltagelse i møde i bibliografisk råd mm. 

I den næste tid frem til næste møde vil fokus primært være på udsendelse af 

nyhedsbreve. 

9. Eventuelt 

Næste møde: torsdag den 21. november 2019, kl. 10.00 - 13.00 i KOMBIT. 

 

 


