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Referat af møde i fagudvalg for eReolen 

DATO 28. januar 2021 
TID Kl. 12.00 – 14.00 
STED Digitalt via Teams 
FAGUDVALG Søren Mørk Petersen (SMP), Anne Green (AG), Sanne Caft (SC), 

Claus Hagstrøm Hansen (CHH), Mads Dyhr-Rasmussen (MDR), Jakob 
Lærkes (JL), Annette Wolgenhagen Godt (AWG) 

SEKRETARIAT Susanne Iversen (SI), Dorte Birkegaard Thuesen (DBT), 
Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)   

GÆSTER - 
AFBUD - 
 

1. KOMMISSORIUM OG MANDAT FOR FAGUDVALGET OG FORVENTNINGER TIL 
SAMARBEJDET V. SMP 
SMP præsenterede bestyrelsens oplæg til mandat, økonomi og opgaver. Fagudvalget tog 
orientering til efterretning. 
 
Fagudvalget drøftede desuden forventninger til samarbejde og fokusområder, her blev 
bl.a. peget på: 

- Forhandling og betalingsmodeller  
- Forankring af eReolen og prioritering af de digitale tilbud på bibliotekerne som 

supplement til det fysiske. 
- Nationale løsninger, sømløse brugeroplevelser, synergi på tværs af løsninger, sy-

stemer og arbejdsgange 
- Børn og læselyst 
- Ligeligt fokus på områderne ‘teknisk funktionalitet’, ‘indhold’ (redaktionen), ‘sup-

port’ samt ‘ ‘forhandling og lånemodeller’ 

2. UDARBEJDELSE AF PRODUKTSTRATEGI FOR DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK V. 
SMP 
Udarbejdes i samarbejde mellem eReolen teamet, sekretariatet og fagudvalgsmedlemmer 
eksempelvis i forhold til værdi for brugerne, udviklingsopgaver, kobling til øvrige bruger-
rettede produkter. Drøftes efterfølgende samlet i fagudvalget.  

Beslutning  
Sekretariat fordeler medlemmer til sparring om produktstrategierne. 

3. AFSLUTTET REGNSKAB 2020 OG BUDGET 2021 V. SI 
SI introducerede budget samt indstilling om at bruge overskud fra 2020 til at nedsætte 
pris for abonnementer i 2021. Regnskab 2020 er afsluttet med en større opsparing end 
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forventet. Samtidig er der en væsentlig stigning i pris for abonnementerne, da udgifterne 
til abonnementerne reguleres efter foregående års forbrug og udlånet i 2020 har været 
meget højt pga. Corona.  

Beslutning  
Fagudvalget besluttede at det ekstra overskud på ca. 600.000 kr. skal anvendes til at 
nedbringe udgiften for bibliotekerne til abonnementer hos forlagene i 2021 og vedtog her-
med budget 2021, som foreslået i vedhæftede bilag til mødet. 

4. PLAN FOR UDARBEJDELSE AF STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR EREOLEN 
FOR 2021-2022 V. SMP 
Fagudvalget drøftede oplæg til forlængelse af strategiske indsatsområder og handleplan 
for 2021. Fagudvalget opfordrede projektledelsen til i handleplanen at prioritere og af-
sætte ressourcer til arbejdet med prioriterede områder fra fagudvalget, herunder bør-
neuniverset og til fagudvalgets arbejde med digital strategi for foreningen.  

Beslutning 
Fagudvalget godkendte at forlænge eReolens nuværende strategiske indsatsområder og 
time udformningen af nye indsatsområder med bestyrelsens arbejde med at formulere en 
digital strategi for foreningen. Handleplan sendes til orientering på næste fagudvalgs-
møde. 

5. DET NYE BØRNEUNIVERS: ANSØGNING, FINANSIERING OG PLANLÆGNING AF 
UDVIKLING V. SMP 
SMP orienterede om igangværende arbejde med at fastlægge proces for udvikling af det 
nye børnetilbud herunder involvering af fagudvalg, ansøgning og finansiering. Fagudvalget 
inddrages løbende. 

6. VALG AF REPRÆSENTANT TIL DELTAGELSE I STYREGRUPPE FOR DE 4 NYE PRO-
JEKTER 
I hver projektstyregruppe sidder én repræsentant fra hvert partnerbibliotek samt én re-
præsentant fra fagudvalget. I styregruppen for Next, der er forankret i fagudvalget for 
hjemmesider og apps, sidder én repræsentant fra fagudvalget for eReolen. 

Beslutning 
Fagudvalget valgte følgende styregrupperepræsentanter: 

— BørnehaveReolen: AG 

— Ældreprojekt 2.0: MDG 

— Digital julekalender: JL 

— Læsesvage: CHH 

— NEXT: AWG 
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7. RB DIGITAL ER FUSIONERET MED OVERDRIVE OG INTEGRERET I EREOLEN GLO-
BAL V. DBT  
DBT orienterede om at digitale magasiner er blevet tilgængelige i eReolen Global i forbin-
delse med at RB Digital og Overdrive er fusioneret. Det giver bl.a. brugerne en forbedret 
adgang via single sign on. 

8. CB FORMIDLING AF TEKSTLICENSER OPHØRER, HVORDAN VARETAGES OPGA-
VER FREMOVER? V. DBT 
Fagudvalget drøftede oplæg til fremadrettet varetagelse af formidlingsopgaven, der bl.a. 
skal drøftes på møde mellem CB og bestyrelsen primo marts.  

Beslutning  
Fagudvalget vurderer ikke umiddelbart, at det er en opgave, der kan overtages en-til-en, 
men ser det som en opgave, som CB i høj grad og så vidt muligt stadig skal løfte. Der er 
indkaldt til fællesmøde mellem bestyrelsen og CB’erne hvor punktet drøftes. Sekretariat 
indkalder til intromøde i marts om forhandling og indkøb. 

9. KOMMENDE PUNKTER 
— Driftsnedbrud og support 

— Forretningsorden 

— Aktivitetsplan 

EVT. 
- 
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