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1. Velkommen 

Jesper Munch Jespersen bød velkommen til møde nr. 2 i styregruppen. Som aftalt på 

styregruppens møde nr. 1 er der inviteret gæster til dagens møde: Birgitte Reindel, PLC 

og skolechef i Viborg kommune, Chris Rævsgaard Hansen, som desværre har måttet 

melde afbud. 

Jesper Munch Jespersen gennemgik kort dagsorden for mødet. 

2. Opfølgningspunkter fra Konstitueringsmødet 

Jesper Munch Jespersen oplyste, at der på sidste møde i styregruppen var en kort 

gennemgang af organisationsdiagram for projekt FBS, hvoraf det bl.a. fremgår, at 

KOMBIT er udførende i forhold til projektet. Jesper Munch Jespersen gennemgik 

herefter styregruppens styringsrum, som omfatter fastlæggelse af strategi, opfølgning 

på drift af løsningen og prioritering af videreudviklingstiltag. 

 

Jesper Niros oplyste om Fællesskabet FBS’s opgaver, som i praksis udføres af 

styregruppen. På næste møder i styregruppen vil styregruppen skulle se nærmere på 

disse opgaver. 

 

3. Orientering fra KOMBIT og formand 

Jørgen Bartholdy orienterede om, at der inden maj 2017 afholdes årsmøde for alle 

kommuner, som er tilsluttet FBS. Hver kommune kan deltage med 1-2 repræsentanter. 

 

På det første møde i styregruppen blev det aftalt, at Jørgen Bartholdy skulle kontakte 

Mogens Skov, Esbjerg vedr. penge fra den tidligere DDElibra klub. Jørgen Bartholdy 

har fået overført pengene til en konto i Skanderborg, som aftalt. 

 

Jørgen Bartholdy oplyste, at styregruppen gerne må være synlig og kommunikere ud 

ad til. Der planlægges derfor interview med styregruppens formand, men alle 

kommuner skal være opmærksomme på at der kommunikeres, også i fagpressen.  

 

Birgitte Reindel spurgte, om man i forbindelse med årsmøde er opmærksom på, at man 

får repræsentanter med fra begge sektorer. 

 

Jørgen Bartholdy svarede, at man i invitationen til årsmødet kan gøre opmærksom på 

dette, men at det er den enkelte kommune, der beslutter hvem der deltager i mødet. 

 

Jesper Munch Jespersen orienterede om status på projektet, hvor man fortsat arbejder 

på flere projektspor; udvikling, udrulning og drift. Projektet mærker fortsat, at når 

kommuner tager løsningen i brug, så er man hurtig i gang med at tænke 

videreudvikling, men at KOMBIT gerne vil lukke udviklingssporet, inden man går i gang 

med videreudviklingssporet. 
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I efteråret 2016 har IMS (Intelligent Materiale Styring) krævet en del arbejde af KOMBIT 

og Systematic samt selvfølgelig de kommuner, som bruger IMS. Den ekstra tid som 

IMS har krævet, er taget fra andre udviklingsopgaver, som betyder, at noget 

funktionalitet er blevet skubbet til senere i releaseplanen. KOMBIT håber dog at lukke 

udviklingssporet i april 2017. Der er dog risiko for, at der skubbes opgaver til senere. 

 

Opdateret releaseplan modtages ultimo december 2016 og vil efterfølgende fremgå af 

kombit.dk 

 

Der er pt. 44 kommuner på løsningen. Aarhus har taget FBS i brug, mens København 

har bedt om at få rykket deres ibrugtagningstidspunkt. I Viborg arbejdes der fortsat på 

at få konverteret data fra Aleph-systemet, men på grund af forsinkelse med 

konvertering, får Viborg kort tid til kvalitetssikring m.v. I forbindelse med Fynbib 

samarbejdet er der af leverandøren udarbejdet en ændringsanmodning med henblik på 

at få udarbejdet en analyse af FYNbib databasen for at kunne vurdere, hvilke tiltag der 

skal gennemføres for at få de fynske biblioteker over på løsningen samle. 

 

Funktionaliteten for at aflevere biblioteksstatistik til Kulturstyrelsen er blevet forsinket, 

hvilket betyder, at der ikke kan afleveres statistik til tiden. Vi har pt. fået en forlængelse 

til den 19. januar 2017, men da denne frist er tæt på levering og test af funktionaliteten i 

FBS, arbejder KOMBIT på en ny henvendelse til Kulturstyrelsen. 

 

Løsning FBS er fortsat stabil og driftssikker. Der er ganske få fejl, dog er der lige meldt 

en fejl ind omkring Java. Derudover arbejdes der på finde løsninger, der sikrer at 

performance ikke bliver ringere, når der konverteres kommuner på løsningen.  

 

Det er fortsat denne prioritering projektet arbejder efter: 

1. Stabil drift 

2. Færdiggørelse af udvikling 

3. Udrulning 

4. Videreudvikling 

 

 

4. Status på udviklingsopgaver 

Se under punkt 3. 

5. Strategi workshop 

Jesper Niros fortalte om workshoppens formål og proces. 

 

I forbindelse med opstart af projekt FBS var dette de oprindelige gevinstområder: 

 Et fælles nationalt bibliotekssystem, hvis funktionaliteter er defineret af 

bibliotekerne, som i fællesskab har indflydelse på den videre udvikling 

 Et fælles system for alle biblioteker, hvor KOMBIT på fællesskabets vegne 

forvalter systemet, herunder varetager udviklings- og driftskontrakten i forhold 

til leverandøren samt gennemfører eventuelt genudbud af løsningen 
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 Reduktion af drifts- og udviklingsomkostninger fordi drift og udvikling 

centraliseres 

 Mulighed for delvist afløftning af systemadministrationen og lokale it-

driftsmiljøer 

 Et fælles system, som kan være katalysator for øget samarbejde på tværs af 

sektorer og derved øge brugervenligheden og skabe spændende muligheder 

for formidling 

 Den åbne platform og de anerkendte standarder, gør det muligt at integrere 

løsningen med øvrige kommunale systemer og hermed trække på data på 

tværs 

 3. parts leverandører vil få bedre muligheder for at udvikle nye services til gavn 

for bibliotekernes slutbrugerne. Herved nemmere at etablere nye grænseflader 

og fx. tilslutte mobile enheder til gavn for både lånere og personale 

 

Det man skal være opmærksom på er, at man i kravspecifikationen var interesseret i at 

få et modulært system, så man kunne skifte et modul ud med et nyt. Det er ikke muligt i 

FBS løsningen og det skal man være opmærksom på i forbindelse med prioritering af 

videreudviklingsønsker i forhold til, hvad der er basisfunktioner i løsningen. 

 

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 

Helle Mikkelsen orienterede kort om digitaliseringsstrategi for 2012-2015, der 

fokuserede på gevinstrealisering og økonomi, mens den nye digitaliseringsstrategi 

2016-2020 fokuser på gevinstrealisering og blanketter, genbrug af data samt 

kompetenceudvikling for medarbejderne. 

 

Pædagogiske læringscentre 

Birgitte Reindel fortalte om, at der samtidig med den nye folkeskolereform også kom en 

ny bekendtgørelse, som gjorde, at skolebiblioteker blev ændret til pædagogiske 

læringscentre. Det betyder, at der er fokus på læring, og at FBS fylder meget lidt for de 

pædagogiske læringscentre. Derfor skal FBS være meget selvkørende og ikke kræve 

for meget af brugerne. 

 

Pædagogiske læringscentre mener ikke, at man har opnået formålet med FBS, som var 

at få et moderne og tidssvarende system. Der er funktioner, som man havde i den 

tidligere løsning, som ikke er i FBS. Derudover er der ikke integration til skoleintra, 

ingen samsøgning med CFU og søgning i løsningen er ikke nem. 

 

Pædagogiske læringscentre har følgende ønsker til videreudviklingen af FBS: 

 Gennemsigtighed i processen 

 Præsentere PLC udviklingsønsker 

 Deltagelse i evt. testgrupper, administratorer og alm. brugere 

 At blive hørt (føle sig hørt og forstået) 

 At vores ønsker bliver prioriteret 

 At FBS kommer til at leve op til formålene om et tidssvarende system og 

effektiviseringer 

 

Efter Birgitte Reindels indlæg var der enighed i styregruppen om, at der fortsat er 

stærkt ønske om øget samarbejde på tværs af sektorerne. 

 

Videreudviklingsbudget 
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Kort orientering om FBS videreudviklingsbudget. Styregruppen besluttede, at man på 

næste møde i gruppen ønsker en gennemgang af økonomi samt overblik over 

modtagne ændringsønsker. 

 

FBS pr. 1. april 2017 

Funktionalitet i FBS skal beskrives, så det er muligt at se, hvad der er med fra 

kravspecifikationen og hvad der er fravalgt. Derudover mangler den sidste 

systemdokumentation fra Systematic. 

 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

KOMBIT forbereder en tilfredshedsundersøgelse, som skal udsendes til alle FBS 

interessenter i idriftsatte kommuner. Resultatet af undersøgelsen skal give input til 

styregruppen i forhold til videreudvikling af løsningen, til KOMBIT i forhold til 

kommunikation til kommunerne og til Systematic i forhold til implementering af FBS i 

kommunerne. 

 

Lige nu er undersøgelsen til test i et par kommuner. Det er planen at undersøgelsen 

udsendes til alle tilsluttede kommuner i uge 2 med svarfrist i januar 2017. Opsamling af 

tilbagemeldingerne vil kunne blive afrapporteret til styregruppen på mødet i februar 

2017.  

 

Udviklingsstrategi 

I strategien skal der indgå prioriteringskriterier for videreudviklingsønsker/områder, 

politik for enkelt kommuners mulighed for egen udvikling og finansiering samt 

beskrivelse af processen fra ide til udvikling og de respektive parters forskellige roller 

og ansvar. 

 

Vision for FBS 

På sidste møde viste KOMBIT et eksempel på en visionsbeskrivelse for Fællesskabet. 

På mødet blev der modtaget input, som KOMBIT har arbejdet videre med. Det nye 

forslag blev vist og styregruppens medlemmer gav deres holdninger til forslaget. 

KOMBIT arbejder videre med et forslag til vision, som fremlægges for styregruppen på 

mødet i februar 2017. 

 

Strategiske kriterier for videreudvikling 

KOMBIT fremlagde forslag til prioriteringskriterier, som efter bearbejdning, kommer til at 

afspejle styregruppens prioriteter ift. videreudviklingstiltag og derved udgøre 

Videreudviklingsudvalgets prioriteringsramme. 

 

Forslag til kriterier: 

 Sikre stabil og sikker drift 

 Overholde lovning 

 Understøtte den nationale infrastruktur 

 Højne låneroplevelsen 

 Effektivisere arbejdsgange 

 Understøtte tværsektorielt samarbejde 

 Gavner flest kommuners aktuelle ønsker (pragmatiske) 
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Styregruppens medlemmer gav udtryk for deres prioritering af kriterierne. KOMBIT 

kommer med opdateret skriv om prioriterede kriterier for videreudvikling på mødet til 

februar 2017. 

 

Proces for prioritering af videreudviklingsønsker 

KOMBIT gennemgik kort nedenstående proces for prioritering af ændringsønsker 

 
 

På forespørgsel oplyste KOMBIT, at processen er i lighed med andre KOMBITs 

projekters proces for videreudviklingsønsker.  

 

Det er vigtigt, at leverandøren også er involveret i denne proces, så de ved, hvad der er 

i pipeline. Det vil sige, at denne proces også styres med udgangspunkt i leverandørens 

processer for udvikling. KOMBITs og leverandørens processer vil hænge sammen. 

 

Videreudviklingsudvalg 

KOMBIT forslog at udvalget bør bestå af 6-7 personer, Hvilket blev godkendt af 

styregruppen. 

Hvis styregruppens medlemmer har forslag til deltagere i udvalget må de gerne melde 

disse ind til bibsys@kombit.dk. 

 

Der var enighed i styregruppen om, at der nedsættes en række relevante faglige 

analysegrupper, fx i forhold til Statistik, Snitflader, Katalogisering, Skoleportalen og 

Sikkerhed. 

 

KOMBIT udarbejder forslag til sammensætning af Videreudviklingsudvalg og 

relationerne til de faglige analysegrupper.  

Det er vigtigt at de faglige analysegrupper kan blive etableret, så de kan være klar til at 

belyse forhold, som Videreudviklingsudvalget prioriterer i 1. kvartal 2017.   

 

Styregruppen besluttede i forlængelse af deres snak om Videreudviklingsudvalget, at 

man ikke kan sidde i videreudviklingsudvalget, hvis man er valgt ind i Fællesskabet 

FBS styregruppe. 

mailto:bibsys@kombit.dk
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Ændringsønskeportal 

KOMBIT orienterede kort om, at man primo 2017 tager ny ændringsønskeportal i brug. 

Der vil blive udsendt information til kommunerne om portalen, herunder at det herefter 

ikke længere er alle brugere, der kan oprette ændringer i portalen. 

 

6. Nye udviklingsopgaver 

Jesper Munch Jespersen orienterede kort om ændringsønsker, der pt. er udestående. 

 

KOMBIT er ved at udarbejde beslutningsoplæg om understøttelse af Windows 7 og 10 

samt placering af materialer i forhold til filialer for IMS biblioteker. 

 

Derudover arbejder KOMBIT med planer om forskellige workshops vedrørende 

afklaring af behov og tiltag for Skoleportalen, generelt om sikkerhed i FBS, 

katalogisering og statistik. 

7. Økonomi 

Fremgår af punkter ovenfor. 

8. Eventuelt 

Birgitte Reindel takkede for at blive inviteret med til mødet. 

 

Der afholdes styregruppemøder på følgende dage i 2017: 8. februar, 8. juni, 19. 

september og 29. november. Derudover skal der findes et tidspunkt for årsmødet.  

 

Beslutning om at referat fra styregruppens møder offentliggøres på kombit.dk. 

 

 

 


