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Referat af møde i fagudvalg for hjemmesider og 
apps 

DATO 24. november 2022 
TID Kl. 12.00 – 15.00 
STED Teams 
FAGUDVALG 
 
 

Lunde ljungberg (LL), Per Kjær (PK), Michael Anker (MA), Betine 
Gregersen (BG), Rebecca Kinimond Carlsson (RKC), Steen 
Ammentorp (SA) 
 

SEKRETARIAT Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR) 
  
GÆSTER Glenn Leervad Bjørnhart (GLB) 
  

Velkommen og dagsorden 
LL bød velkommen og orienterede om dagens punkter 
 

1.Siden sidst 
LL orienterede om et afholdt møde om budget 2023 og om næste uges medlemsmøde, hvor budget 2023 
og fokuseret tilbud vil blive gennemgået.  
 
Derefter var der en drøftelse af en projektansøgning til SLKS omhandlende samarbejde med PLC. 
Københavns Biblioteker har på vegne af foreningen lavet et udkast, som bestyrelsen skal kommentere på 
senest mandag d. 28/11.  CB’erne og en række andre samarbejdspartnere, herunder PLC foreningen, har 
også en ansøgning på vej. Selv om ansøgningerne ikke umiddelbart er overlappende, er det muligt, at der 
kommer et ønske fra SLKS om, at de to ansøgninger kobles sammen.  
 
Jesper Munch er fratrådt i KOMBIT. Vi afventer hvilke effekter det kan have på den fremtidige organisering 
i KOMBIT og samarbejdet med bibliotekerne. 

 

2. Arbejdet i fagudvalget /LL 
 
LL gennemgik sit oplæg: 
 
Formålet med punktet er at drøfte: 
 

• Oprydning i ”informations- og orienteringsloops” 
• Skabe rum til grundig faglig vurdering af produkter i fagudvalget 
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• Klare arbejdsgange i forhold til kvalificering af dagordenspunkter/indstillinger til bestyrelsens 
arbejde 

• Tydeligere linjer mellem/overfor sekretariatet 
• Bedre fagudvalgsmøder (rent ud sagt) 

  
Fagudvalget drøftede oplægget. 
 
GLB gjorde opmærksom på at forventningen er at fagudvalgsstrukturen også bliver vurderet i forbindelse 
med projektet Fokuseret Tilbud.  
 
Det blev drøftet hvor faste dagsordnerne skal være, hvor langt man er med løsningerne, når Fagudvalget 
inddrages, og hvor meget indflydelse medlemmerne har på arbejdet med løsningerne. Generelt var der 
opbakning til at forbedre forberedelsestiden.  
 
Fokuspunkter skal være, hvad det her fagudvalg kan tilbyde i det arbejde der kommer i fremtiden. 
 
 
LL skitserede processen for fagudvalgsarbejdet og forklarede at man ved hjælp af et mødeværktøj, en 
mødeskabelon, kan strukturere mødernes punkter bedre, og gøre diskussions- og beslutningsrammen 
tydeligere i hvert punkt. Der var enighed om at det var vigtigt at det var tydeligt, hvornår der var tale om 
orienteringspunkter og beslutningspunkter.  
 
 
Der skal derudover tales om governance på næste møde den 7. december?  
 

Indstilling 
 

- Det indstilles, at fagudvalget drøfter det mundtlige oplæg v. LL 
 
Det mundtlige oplæg blev drøftet i fagudvalget. 
 

 

3. NEXT-forsinkelse og code freeze /GLB 
 
GLB gav en status på projektet 
 
BAGGRUND 

- GLB gennemgår status på og fremdrift i leverancer, samt udfordringer i økonomi og tidsplan for 
NEXT-projektet.  

- Efter annulleringen af udbuddet ’Biblioteksformidling’ forventes projektet forsinket med ½ år.  

- En forsinkelse, der har økonomiske konsekvenser og som tillige udfordrer beslutningen om code 
freeze på DDB CMS.  

 
GLB fortalte at det allerede er meldt ud til bibliotekerne, at der er en forsinkelse på op til 6 måneder.  
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BG havde spørgsmål til forventningen om at flere biblioteker kommer på Folkebibliotekernes CMS. GLB 
forklarede man har været i dialog med de biblioteker, der ikke er på DDB CMS i dag, og de udtrykker ønske 
om at gå over på Folkebibliotekernes CMS. 
 
Derefter blev det drøftet om og hvordan man skulle håndtere og evt. prioritere ændringsønsker til DDB 
CMS imens man udvikler Folkebibliotekernes CMS. Problemstillingen er, at når man bruger ressourcer på at 
ændre i DDB CMS, går disse ressourcer fra arbejdet med Folkebibliotekernes CMS i NEXT.  
 
Code freeze perioden på DDB CMS bliver sammenlagt ca. 1½ år Der er derfor code freeze i en lang periode 
og også længere end forventet. 
 
Fagudvalget drøftede code freeze ud fra denne præmis.  
 
GLB opsummerede herefter essensen af drøftelserne:  

• der skal åbnes for ændringer, da det er uholdbart med en så langt code freeze-periode. Der skal 
dog være tale om væsentlige ændringer, der kommer alle eller de fleste medlemmer til gode 

• der skal udarbejdes prioriteringskriterier i forhold til hvilke ændringer, der skal være mulighed for 
at få igennem, herunder en proces for hvordan selve prioritering skal foregå. Udgangspunktet er 
her, at det skal være noget, man også ønsker at implementere i regi af NEXT, altså det fremtidige 
Folkebibliotekernes CMS  

• For de enkelte ændringsønsker skal der desuden afklares, hvordan ændringen finansieres. 
Udgangspunktet er, at dem, der ønsker ændringen, også bidrager med finansieringen.  

 
Det skal være synligt for medlemmerne, hvornår og hvordan det er muligt at få ændringsønsker håndteret i 
NEXT og DDB CMS 
 
 

INDSTILLING 
- Det indstilles, at fagudvalget drøfter status og udfordringer samt anbefaler den bedst mulige 

faglige håndtering af udfordringerne til bestyrelsen på oplægget fra GLB.  
 
Fagudvalget godkendte Glenns opsummering og besluttede, at næste skridt er, at sekretariatet 
udarbejder et oplæg til prioriteringskriterier, procesbeskrivelser og finansieringsbehov, som skal 
drøftes og godkendes af fagudvalget inden det lægges op som punkt til bestyrelsen. 
 

 

 

4. Status på Nyt børnebibliotek /GLB 
GLB orienterede om projektet Nyt Børnebibliotek 
 
 

INDSTILLING 
- Det indstilles, at fagudvalget tager det mundtlige oplæg v. GLB til orientering 

 
Fagudvalget tog orienteringen til efterretning 
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5.App-udbud /GLB 
GLB orienterede om status på app-udbuddet på Biblioteket Appen, eReolen appen og eReolen GO appen og 
fremlagde forskellige udbudsstrategier samt fordele og ulemper ved disse.  
 
BAGGRUND 

- GLB gennemgår status på app-udbuddet af foreningens apps, Biblioteket og de to eReolen apps.  

- GLB præsenterer endvidere forskellige udbudsstrategier, samt fordele og ulemper ved disse, 
herunder kvalitets-, ressource-og tidsmæssige overvejelser samt leverandørstrategi.  

 
Fagudvalget drøftede oplægget vedr. udbudsstrategi, herunder muligheden for at udbuddet kan inkludere, 
at nogle biblioteker efter udbuddet kan gå sammen og udvikle separate løsninger via den indgåede aftaler, 
at det er vigtigt at sikre bibliotekernes ejerskab af løsningen , leverandøraftaler der løber over lang tid, og 
om der er leverandører nok, der vil byde ind på opgaven, samt .fordele og ulemper ved den flere-
leverandør strategi, man tidligere har brugt. 
 
 
GLB Opsummerede de vigtigste pointer, nemlig at det er i forbindelse med app-udbuddet er vigtigt 
for fagudvalget,  

• at vi får løsninger af høj kvalitet og bygger videre på de gode løsninger, vi har fået etableret 
• at leverandøraftalerne bliver langvarige og attraktive for leverandørerne 
• at det sikres, at bibliotekernes har ejerskabet/rettighederne til produkterne 
• at medlemmerne skal have mulighed for at bidrage til at videreudvikle på aftalerne 

 
Derimod er det ikke afgørende for fagudvalget, at flere leverandør-strategien, som primært er 
praktiseret i forbindelse med DDB CMS og NEXT opretholdes, såfremt ovenstående kan opnås via 
et samarbejde med én leverandør.   
 
Næste skridt: Sekretariatet tager fagudvalgets faglige input til app-udbudsstrategien med i sin 
sagsfremstilling af udbudsstrategi for bestyrelsen 
 

INDSTILLING 
- Det indstilles, at fagudvalget drøfter og vurderer de præsenterede udbudsstrategier samt 

anbefaler en fagligt funderet udbudsstrategi til bestyrelsen.  
 
Fagudvalget godkendte GLB’s opsummering 
 

6. Evt. og næste møde 
Næste møde er d. 7/12 
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