
BILAG 1 til Drejebog 1 ’Organisation og Kontrakter’ 
 

1 
 

 

NYT FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM  
Instruktion til udfyldelse af kommunal business  

case skema  ver. 2.0 

 
 
Vejledning til instruktion: 
 
Dette notat er en opdateret version af instruktion til kommunernes udfyldelse af business case 
redskabet for Nyt Fælles Bibliotekssystem, og kan anvendes ved udfyldelsen af dette (ver. 2.0). 

 Den opdaterede lokale business case indeholder i højere grad mulighed for at kommunen 
selv kan anføre omfang af ressourcer og omkostningerne 

 Et særligt opmærksomhedspunkt er driftsbiblioteker og driftscentre, hvor særlig 
koordineret indsats er påkrævet 

 Den timepris der skal lægges til grund i den enkelte kommune beregnes selv af 
kommunen 

 
 
Kommunen kan selv indsætte egne data.  
År 0 angiver perioden inden idriftsættelse og indeholder de initielle omkostninger kommunen beslutter skal indgå i 
business casen.   
År 1 angiver det første år efter idriftsættelse 
 
Driftsbidrag til KOMBIT 
KOMBITs finansiering af 

• Systemudvikling 
• Uddannelse af Superbrugere, 

undervisningsmateriale m.v. 
• Driftsoverhead ifm. udrulning 
• KOMBITs projektomkostninger 

Desuden indgår: 
• Basisdrift  og vedligeholdelse 
• Videreudvikling 
• Systemforvaltning og support 

 

 
Dette beløb fremkommer som summen af kommunens indbyggere * 
pris pr. indbygger. 
Pris pr. indbygger udgør under de gældende forudsætninger max. kr. 
6. 
 
 
 
Omkostninger medtages fra år 1. 

Tilpasning af lokalt it-miljø 
 
Teknisk it-implementering (lokalt) 
 

 
Estimerede udgifter til lokal it-implementering. Dette dækker f.eks. 
over flg. områder: 

- Projektledelse, koordinering af lokale ressourcer i 
planlægning og udførelsen af selve migrationen i kommune 

- Kommunale betalinger til tredjeparts-leverandør vedr. 
tilpasning af snitflader (f.eks. økonomisystem) 

- Ændringer i netværk og firewall m.v. 
- Lokal betaling til intern/ekstern leverandør af services, f.eks. 

ændring i Citrix , konfiguration af printere og 
selvbetjeningsudstyr m.v. 

- Datavask inden testudtræk fra nuværende bibliotekssystem 
og biblioteksfagligt tjek i forbindelse med indlæsning i nyt 
bibliotekssystem 
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Transaktionsudgifter til/fra tredjepartssystemer skal ikke medregnes, 
da dette er en udgift man vil have uanset hvilket bibliotekssystem man 
har. 
 

Kurser / træning (lokalt) 
 
 

 
I borgerprisen er inkluderet uddannelse af et antal superbrugere pr. 
kommune. Undervisningsmateriale til brug i kommunen vil blive 
udleveret. Superbrugere vil kunne afholde kursus i egen organisation. 
Kursus gennemført af leverandøren internt i organisationen vil kunne 
rekvireres mod betaling.   
Kommunen vurderer selv omfanget af kursus i egen organisation. 
 

Ledelse og styring (organisation)l 
 

 
Den omkostning, der skal estimeres under denne post vil være 
omkostningen knyttet til selve projektledelsen, som også kan hentes 
fra en anden del af den kommunale organisation, eller være en 
ekstern konsulent (se efterfølgende de forskellige roller). 
 
Den enkelte kommune vurderer selv ressourceforbruget 
 

Projekt- og  
implementeringsomkostninger 

 
Det er vigtigt at der afsættes de nødvendige ressourcer på 
biblioteket/skolerne så organisationerne kan modtage og tage 
ejerskab af det nye system. Disse ressourcer mobiliseres internt i 
bibliotekerne. Det er forventningen at der generelt i kommunerne skal 
anvende en del ressourcer på samarbejdet mellem skoler og 
folkebibliotek.  
Posten skal indeholde summen af ressourceforbrug/ omkostninger til 
forberedelse og implementering.  
 
Følgende roller er identificeret i det kommunale projekt: 

 Koordinerende projektleder (driftscenter) 

 Projektejer 

 Projektleder 

 Ressourceperson fra folkebibliotek 

 Ressourceperson fra skolebibliotek 

 Kommunal it-person 

 Kommunal økonomi-person (system) 

 Systemadministrator på nuværende system 
 

 
Den enkelte kommune vurderer selv ressourceforbrug 
 

Estimering af gevinster ved ny løsning 

Systemadministration 

 
Tal fremkommer automatisk ved at udfylde årlig omkostning til 
systemadministration (tid*timepris) og den forventede besparelse i 
pct. 
 
Kommunen kan selv anføre den forventede tidsbesparelse for 
systemadministrator (%) 
 

Besparelser på bortfaldne IT-omkostninger 
Der er gjort plads til at omkostningerne kan opgøres for 
skolebibliotek og folkebibliotek hver for sig 

 
• Licens/vedligeholdelsesomkostninger 
• Server(e), herunder licensbetaling for basisSW, service 

abonnement etc. 
• Driftsbidrag til kommunen, andet bibliotek  eller leverandør 
• Udviklingsomkostninger (skønnet årligt) 
• IT-konsulent omkostninger 
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Sparede udbudsomkostninger 

 
Den estimerede sparede udbudsomkostning som kommunen selv 
skulle have afholdt ved anskaffelse/genudbud  af løsningen i eget regi. 

 
Det anførte beløb er vejledende og kan ændres af kommunen 

 

Besparelse leverandørstyring 

 
Besparelse i tid ved at kommunen ikke selv skal håndtere kontakten 
til/styringen af leverandøren (KOMBIT vil fremover være ansvarlig for 
leverandørstyringen). 

 
Det anførte beløb er vejledende og kan ændres af kommunen 

 

 


