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Fælles bibliotekssystem
Moderne og tidssvarende

KOMBIT – kommunernes it-fællesskab 
I KOMBIT digitaliserer vi på kommunernes præmisser og 
sikrer den kommunale sektor indflydelse og gevinster. Vi 
er et projekthus, der skaber de bedste fælleskommunale 
løsninger og arbejder for fair play i det kommunale it-
landskab. Sammen med kommunerne arbejder vi for, at 
borgere og virksomheder i Danmark får bedre service og 
mere effektivitet ud af kommunernes digitale løsninger. 
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Fordele
•	 Et tidssvarende bibliotekssystem baseret på en 

åben platform, hvor snitflader er baseret på 
anerkendte standarder og med integration til an-
dre kommunale systemer.  

•	 Afsæt for en national løsning og højere grad af 
fælles processer, der vil styrke muligheder for 
øget tværkommunalt samarbejde  

•	 Betydelig effektivisering ved hel eller delvis afløft-
ning af systemadministration i kommunen og  
konsolidering af driften i færre enheder  

•	 Et system, der understøtter samarbejdet mellem 
folke- og skolebiblioteker og giver mulighed for at 
hente yderligere gevinster ved fælles opgaveva-
retagelse  

•	 Et system, der understøtter og bidrager til Dan-
skernes Digitale Bibliotek 

•	 Et system, hvis primære fokus er understøttelse af 
alle behov ifm. styring og håndtering af fysiske 
biblioteksmaterialer. Systemet vil udstille service, 
som andre systemer og udstyr kan kommunikere 
med. 

•	 Konkurrenceudsættelse af eksisterende bib-
liotekssystemer giver omfattende besparelser ved 
ét stort fællesudbud frem for flere mindre udbud.

Tidsplan

“Formidling, læring og ikke mindst den 
pædagogiske vinkel er med lidt forskellig 
vægtning indbygget i folke- og skolebib-
liotekernes målsætning. Med udbuddet øn-
sker vi at modernisere begge biblioteks-
typer teknologisk. Med en tidssvarende 
platform bliver det nemmere at etablere 
nye grænseflader og fx tilslutte mobile en-
heder for bedre at understøtte både lånere 
og personale. Lånerne skal have let adgang 
til informationerne, og personalet skal kon-
centrere sig om pædagogik, læring og for-
midling. Ingen af parterne skal bruge tid på 
teknik.”

Per Kjær, afdelingsleder, 
ITK, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

Løsningsbeskrivelse
KOMBIT er sammen med 87 kommuner i marts 2013 gået i udbud med Fælles bibliotekssystem. I august 2013 blev der 
skrevet kontrakt med Dantek A/S på udvikling af et system, der er fælles for skole- og folkebiblioteker. Aftalen giver 
bibliotekerne mulighed for at ibrugtage et moderne og tidssvarende system, som også realiserer  fælles drift og  
systemadministration. 

Systemet skal, ud over at understøtte samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker, også understøtte back-office 
biblioteksfunktioner og bygge på en national infrastruktur. 

Der vil være flere fordele ved et nyt bibliotekssystem, som har skabt konkurrence og som vil minimere omkost-
ningerne gennem brugerstyrede krav og gennemsigtige vilkår. Et nyt ”brugerstyret”, fælles system vil videreføre det 
meget udbredte samarbejde, der i forvejen karakteriserer folkebiblioteksmiljøet og understøtte samarbejde på nye 
områder. 

Baggrund
I 2011 tog et bredt udsnit af de danske folkebiblioteker initiativ til forberedelse af et udbud af et nyt fælles biblioteks-
system. KOMBIT blev involveret i initiativet og har arbejdet videre med at forberede et fælles udbud af et nyt bib-
liotekssystem. Repræsentanter fra folke- og skolebiblioteker har i 2012-13 i fællesskab kravspecificeret systemet.

Læs mere på www.kombit.dk/bibliotek
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