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1. Velkommen 

Jesper Munch Jespersen bød velkommen til mødet og gennemgik herefter kort dagsorden for 

mødet. 

2. Opfølgningspunkter på seneste styregruppemøde (24/3) og årsmøde (20/4)  

Jesper Munch Jespersen gennemgik opfølgningspunkter fra seneste styregruppemøde samt fra 

årsmødet i april. 

 Afklaring af rettigheder til FBS 

 Stram projektstyring 

 Fejlbehæftede statistikrapporter til Slots- og Kulturstyrelsens årlige afrapportering  

 Analyse af Databeskyttelsesforordning (påbegyndes efter sommerferien) 

 Udfordringer med den aktuelle agency-struktur  

3. Status fra KOMBIT og Styregruppens formand  

Jesper Munch Jespersen præsenterede status fra FBS projektet, herunder plan og udvikling. 

Projektet er forventet færdigudviklet med release af 1.8, 12. oktober 2017. Ca. 93 % af 

funktionaliteten i FBS er udviklet. 

Kirsten Boelt bad om at se hvilke krav der er udviklet til dato. 

Jesper Munch Jespersen vil sørge for, at det tilgår styregruppen snarest.  

Udrulning kører på skinner og følger planen. 71 kommuner har taget FBS i brug og 25 

kommuner mangler at udrulle, herunder København. 

Jørgen Bartholdy spørger til Sønderborg og Hjørring kommune og til den økonomi de evt. vil 

tilføre ved tilslutning til FBS.  

Jesper Munch Jespersen svarer, at deres tilslutning ikke pt. er en del af det budget 

styregruppen har set. Derfor vil kommunernes eventuelle tilslutning betyde positiv 

tilgang af midler til budgettet. I scenariet hvor kommunerne først ruller ud i 2018, vil de 

selv skulle dække merudgifter ved dette. 

Jørgen Bartholdy spørger yderligere til udrulningen af de to kommuner og sandsynligheden for 

de rulles på.  

Jesper Munch Jespersen svarer, at Sønderborg tænker sig om og der er dialog. Dog 

får de en endelig frist for at vende retur med beslutning om tilslutning. Der er ingen 

kontakt til Hjørring. De to kommuners eventuelle udrulning påvirker ikke eksisterende 

udrulningsplan. 

Kirsten Boelt nævner, ved status på driften, at der lader til at være svartidsproblemer. 

Jesper Munch Jespersen uddyber, at der har været mindre applikationsfejl som hurtigt 

er rettet, og at Databrønden har udfordringer med svartider, hvilket kan medføre en 

oplevelse af, at FBS har dårlige svartider. DBC foretager analyser med henblik på at 

finde frem til tiltag, der kan forbedre svartiderne i Databrønden. 

Derudover nævner enkelte medlemmer af styregruppen, at der er udfordringer med indmeldte 

support sager til leverandøren. Nogle sager lukkes uden fyldestgørende svar. Nogle lukkes før 

det er hensigtsmæssigt og umiddelbar giver mening. 
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 Jesper Munch Jespersen tager problematikken op med leverandøren, men 

understreger, at kommunerne som udgangspunkt skal fremsende konkrete eksempler 

på mindre hensigtsmæssig håndtering af supportsager for FBS til KOMBIT. 

Kirsten Boelt spørger ifm. udrulningsplanen om Systematic kan lægge releases på andre dage 

end fredag? F.eks. natten til torsdag. Så er der mulighed for at reagere hvis der er udfordringer 

med releasen. 

Jesper Munch Jespersen tager ønsket op med leverandøren. På den korte bane kan 

vi ikke forvente ændringer, da der er flere hensyn som fx udrulningen af de øvrige 

kommuner, hvor datakørsler sker mandag og onsdag. 

KOMBIT orienterede om ændring af svartidskravet for de maksimale svartider. Indtil nu har 

svartidskravet været, at 100 pct. af alle målinger for såkaldte robotmålinger skal opfylde kravet. 

Fremover ændres kravet til 99,5 pct.af alle målinger. Ændringen sker for at fastholde, at 

leverandøren udfører målinger i live data, hvor omfanget af målinger er ca. 50 gange større end 

man kan forvente jf. kontrakten og derved få bedre og mere realistiske målinger. Dette kræver en 

ændring af et krav i kontrakten. Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

Vedrørende status af ejerskabet af FBS, nævnte Jesper Munch Jespersen, at KOMBIT har 

modtaget Systematics position i forhold til hvad der er standard hhv. kundespecifikt programmel. 

Samt at et møde mellem KOMBIT og Systematic forsøges afholdes inden sommerferien. 

Jesper Munch Jespersen gennemgik status på integrationen imellem FBS og kommunernes 

økonomisystemer. Der er god fremdrift på rettelse af de fejl, der er fundet i testen samt en 

realistisk plan, for at komme i mål. 

4. FBS Videreudvikling 

Jesper Munch Jespersen orienterede om processen for videreudvikling, som kører 

tilfredsstillende og der er godt gang i analysegrupper og Videreudviklingsudvalg. 

Morten Haggren Brynildsen nævnte at han syntes grundlaget for afvisningen af udviklingen af 

integration mellem FBS og ADHL, var spinkelt. Featuren er måske vigtigere end først antaget.  

Glenn Leervad-Bjørn redegjorde kort for behovet for et fælles overblik over ønskede features 

imellem DBB CMS, Databrønden og FBS, som giver et fornuftigt og solidt grundlag for at træffe 

beslutninger ud fra på tværs af de respektive styregrupper. Han foreslog, at det er oplagt at 

DDB’s koordinationsudvalg, styregruppe og FBS styregruppe mødes herom. 

Kirsten Boelt gav udtryk for, at godkendelse af ændringsønsker så vidt muligt skal på møder i 

styregruppen og ikke skriftligt. 

Jesper Munch Jespersen nævnte, at KOMBIT har godkendt to mindre ændringsønsker for hhv. 

E-depot og SIP2 checkin respons. Dette tog styregruppen til efterretning og accepterede at en 

lignede situation også ville kunne accepteres fremover. 

Kristine Nygaard Ledet spurgte, om der er en fordelingsnøgle til fordeling af midler fra 

videreudviklingspuljen, i forhold til biblioteker og PLC.  

Jesper Munch Jespersen gjorde det klart, at det er der ikke. FBS er et samlet system 

og der prioriteres i forhold til dette. Dog nævner Jesper, at der selvfølgelig er fokus på 

skoleportalen, da styregruppen jo netop har sat analysearbejde herom i gang. 
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Jørgen Bartholdy tilføjer at han arbejder på at lave en kontaktgruppe for skolechefer, 

og på den måde sikre en god dialog om udfordringer. 

 

Beslutninger om udvikling af Ændringsønsker 

Ændringsønske Status 

Genbrug af information i systemet Accepteres under forudsætning af, at featuren 
ikke bliver dyrere, med Morten Haggren 
Brynildsens bemærkning at Låner skal kunne 
tages med til F5 Mellemværende 

Dette tages videre med leverandøren. 

Genvejstaster (generelt) Accepteres under forudsætning af, at Morten 
Haggren Brynildsens kommentar omkring tabs 
og supplerende genvejstaster er med i 
featuren.  

Dette tages videre med leverandøren. 

Historik og kombination af CQL-søgninger Accepteres under forudsætning af, at der er 
genvejstaster med i den nye feature. 

Dette tages videre med leverandøren. 

Print af lånerstatus Afvises.  

Denne feature tages op på et senere tidspunkt. 

Ændre afhentningssted på lånerfane Ok, jf. indstilling 

Vis hvilken skole, der har materialet Ok, jf. indstilling 

 

Beslutninger om udvikling af Ændringsønsker fortsat 

Ændringsønske Status 

Genvejstaster i katalogisering 
Ændringsønsker om katalogisering afvises. 

Afventer nye katalogiseringsregler og tager 
funktionaliteten op til overvejelse på et senere 
tidspunkt evt. med inddragelse af DBC/3. part. 

Styregruppen bemærker dog det er en brugbar 
feature. 

Felter i danMarc2 indsættes i numerisk 
rækkefølge 

Visning af bibliografisk post i danMarc2-format i 
Katalogisering  

Visning af den oprettede post i FBS’ 
standardformat inden upload til DBC 

Tilføjelse af CF-Tag Afvises grundet den dyre pris. 

Materialepris i ordreforslag Afvises grundet den dyre pris.  

Styringsprocessen for videreudvikling 

Styregruppen besluttede, at afhængigheden mellem Styregruppens godkendelsesproces og 

leverandørens beslutningsgates minimeres. Det er dog ønskeligt, at styregruppemøder 

planlægges efter disse gates i det omfang det er muligt.  

Styregruppen besluttede, at der udarbejdes og vedligeholdes en overordnet masterplan for FBS 

Videreudvikling, der er retningsgivende for indsatsen i projektet. I masterplanen godkender 
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Styregruppen videreudvikling til ‘lager’ (backlock) og KOMBIT styrer tilbudsaccept og opfølgning 

ift. Systematics udviklingskapacitet. 

Der følges op på planen og foretages korrektioner på styregruppemøderne. 

5. Økonomi 

Styregruppen tog status for økonomi i projektet til efterretning.  

Styregruppen godkendte, at Per Kjær, Aarhus kommune, fortsætter som indstationeret 

medarbejder i FBS projektet. Styregruppen accepterede i den forbindelse, at en del af 

risikobudgettet for 2017 bruges for at dække disse udgifter. 

6. Agency-strukturer i FBS 

Problemstillingen omkring Agency-strukturen blev drøftet i styregruppen. Her er der overvejende 

enighed om, at der bør være fleksibilitet og frihed for en kommune at vælge hvilken struktur den 

foretrækker.  

Styregruppen godkendte KOMBITs forslag om yderligere at analysere Agency-struktur 

problematikken med begyndelse i fjerde kvartal 2017. Analysen skal ske i samarbejde med DBC 

og DDB og evt. STIL. KOMBIT skal tage initiativ til dette. 

7. Vidensdeling og erfaringsudveksling i brugen af FBS 

Jesper Munch Jespersen redegjorde kort for oplæg om styrket vidensdeling og 

erfaringsudveksling i brugen af FBS. Oplægget redegør for en eventuel mulighed samarbejde 

mellem KOMBIT og Centralbibliotekerne.  

Kirsten Boelt kommenterer at centralbibliotekerne skal spille en rolle i forhold til 

ibrugtagningen af FBS. 

Styregruppen godkendte, at KOMBIT tager initiativ til at starte en dialog med centralbibliotekerne 

herom. 

8. Kommunikation 

Jesper Munch Jespersen redegjorde kort for kommunikationsopgaverne i den forgangne 

periode. Derudover blev der redegjort for kommunikationsopgaver i den kommende tid, hvor 

fokus bl.a. vil være at fastholde nyhedsbrevet, deltagelse i netværksmøder, cases fra kommuner, 

status for sag om ejerskab og om muligt skrive til fagbladene Perspektiv og Læringscentret. 

Kirsten Boelt efterlyste mere direkte information, omkring fx om projektets økonomi til fx 

bibliotekscheferne. 

Jesper Munch Jespersen ville tage dette med tilbage, og løbende vurdere muligheden 

for at rette informationen direkte til udvalgte interessenter. 

Jørgen Bartholdy redegjorde for behovet for en kontaktgruppe for skolechefer, som styregruppen 

(i særdeleshed Jørgen Bartholdy og Kirsten Boelt) har mulighed for at kontakte eller mødes med 

om drøftelser i forhold til FBS og skoleområdet. 

Styregruppen ved Jørgen Bartholdy og Kirsten Boelt finder relevante kandidater til gruppen. 
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9. Eventuelt  

Styregruppen godkendte, at Jens Vejlstrup, Faxe kommune, indtræder i videreudviklingsudvalget 

i stedet for Pernille Saul, der træder ud af videreudviklingsudvalget. Pernille Saul er netop blevet 

ansat i KOMBIT. 

Styregruppen godkendte, at KOMBIT nedsætter en ny analysegruppe omkring 

brugergrænseflader og efterfølgende orienterer styregruppen herom. 


