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VILKÅR FOR DRIFT AF INSTITUTIONER 

Baggrund og formål 

Kommunale, såvel som ikke-kommunale institutioner, som på tidspunkt for indgåelse 

af kontrakt mellem Dantek A/S og KOMBIT (6.8.2013) har en driftsaftale med en kom-

mune, er omfattet af kontrakten mellem KOMBIT og Systematic/Dantek.  

 

Nærværende dokument omhandler vilkår for disse institutioner, samtidig med, at det 

beskriver, hvilke vilkår, der gælder for andre institutioner, hvis de ønsker at benytte 

Fælles Bibliotekssystem.  

 

Målsætningen for nærværende vilkår er at give institutionerne lige og gennemskuelige 

vilkår. Desuden gøres det klart, at institutionernes nuværende betaling erstattes af en 

betaling til Fællesskabet FBS.  

 

 

Kommunale institutioner 

Kommunale institutioner, uanset tidspunkt for indgåelse af kontrakt med folkebibliotek 

eller læringscenter, er en del af kontrakten. 

 

Det betyder: 

- at de ikke udløser betaling ud over borgerpris til Systematic 

- at det enkelte folkebibliotek eller læringscenter varetager 1-level-support for 

den kommunale institution 

- at det enkelte folkebibliotek eller læringscenter kan opkræve betaling for 

denne support 

- at det enkelte folkebibliotek eller læringscenter kan sælge andre ydelser til in-

stitutioner 

- at kommunen (institutionen, folkebiblioteket eller læringscentret) skal betale 

eventuelle udgifter til Systematic i forbindelse med indlæsning af data og/eller 

konfiguration af systemet, således at den kommunale institution kan benytte 

bibliotekssystemet 

 

Support til institutionen kan eventuelt indkøbes separat via Systematics ydelseskata-

log. Eventuelle udgifter hertil afholdes direkte af Kommunen/Institutionen uden om 

KOMBIT/Fællesskabet FBS. 

 

 

Ikke-kommunale institutioner, som havde kontrakt med kommune pr. 6.8.2013  

Ikke-kommunale institutioner opsiges på nuværende kontraktvilkår og skal indgå ny 

kontrakt med kommunen. KOMBIT/Fællesskabet FBS publicerer en standardkontrakt, 

hvortil den enkelte kommune kan lave allonge.  

 

For kommunen betyder dette: 

- at kontrakten fortsat er mellem den enkelte institution og kommunen 

- at kommunen yder 1-level-support til institutionen 

- at kommunen opkræver institutionen for institutionens benyttelse af biblioteks-

systemet 

- at kommunen kan kræve betaling for 1-level-support af institutionen 

- at kommunen kan sælge andre ydelser end drift af bibliotekssystem til instituti-

onen 

- at KOMBIT opkræver betaling for alle tilsluttede ikke-kommunale institutioner 

2 gange årligt 

 

 

 



 

For institutionen betyder dette: 

- at man kun har en kontrakt 

- at kontrakten er med kommunen (og ikke med leverandøren af bibliotekssy-

stemet eller KOMBIT) 

- at én navngiven bruger pr. institution må henvende sig til leverandørens sup-

port 

- at institutionen må indkøbe separate ydelser fra kommunen 

- at institutionen må indkøbe separate ydelser fra leverandøren bl.a. via leve-

randørens ydelseskatalog 

- at institutionen selv står for konfiguration af netværk, konfiguration og opsæt-

ning af printere og andet perifert udstyr ift. bibliotekssystemet  

 

 

Ikke-kommunale institutioner, som IKKE havde kontrakt med en kommune pr. 

6.8.2013 

Som hovedregel henvises ikke-kommunale institutioner til Systematic eller en anden 

leverandør. 

 

Hvor der er fortilfælde i den enkelte kommune med drift af lignende institutioner kan 

der gøres plads til den nye institution i Fællesskabet FBS mod betaling til kommunen 

og til Fællesskabet FBS. 

 

Kommunen eller institutionen skal betale eventuelle udgifter til Systematic i forbindelse 

med indlæsning af data og/eller konfiguration af systemet, således at institution kan 

benytte bibliotekssystemet 

 

 

Fællesskabet FBS 

Fællesskabet FBS sender to gange årligt opkrævning til kommunen for institutionsbe-

taling. Der betales pr. matrikel, som en institution er placeret på. Fællesskabet FBS’s 

Styregruppe fastsætter den årlige betaling, ligesom Fællesskabet FBS beslutter, hvor-

dan indtægter fra institutionerne benyttes.  

 

Som udgangspunkt skal indtægterne benyttes til 

- Indkøb af support og/eller 

- Videreudvikling af systemet 

 

Betaling for institutioner, der bor på en matrikel, er pr. x.x.2015 fastsat til 10.000,- kr. 

årligt, og for institutioner, der bor på to eller flere matrikler, fastsat til 6.000,- kr. pr. ma-

trikel. Beløbet skal betales til Fællesskabet FBS for alle ikke-kommunale institutioner. 

Hertil kan den enkelte kommune fastsætte et beløb for betaling af betjeningsoverens-

komst. 

 

 

Den tilbudte løsning 

Som udgangspunkt er følgende gældende for alle institutioner, uanset om de er kom-

munale eller ikke-kommunale: 

- Adgang til FBS via administrativ portal (for ansatte) 

- Adgang til FBS via skoleportal (for andre brugere) 

 

Institutionen har adgang til: 

- egne lånere i systemet 

- beholdningsregistrering i systemet 

- udlån og aflevering i systemet (herunder også Booking) 

 

Endelig betyder det, at der ikke kan gives garanti for: 

- integration med økonomisystem 

- integration mod CPR/CVR 

 

  

 


