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Udkast til referat af møde i fagudvalg for 
hjemmesider og apps  

DATO 2. marts 2021 
TID Kl. 13.00 – 16.00 
STED Digitalt via Teams 
FAGUDVALG May-Britt Diechmann (MBD), Bethine Gregersen (BG), 

Rebekka Kinimond Carlson (RKC), Kasper Skov-Nielsen (KSN), Per 
Kjær (PK), Michael Anker (MA), Lunde Ljungberg (LL) 

SEKRETARIAT Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA), 
Maja Vestbirk (MVE)  

GÆSTER Rolf Madsen, Ninna Faurschou, Morten Maegaard Astrup (MMA), Tue 
Gaston, Sofie Mohr (sekretariatet) 

AFBUD - 
 

1. VELKOMMEN 
MBD bød velkomment til mødet. 

2. SIDEN SIDST 
MDB orienterede om bestyrelsens arbejde siden sidst, herunder arbejdet med digital stra-
tegi, organisering og public service. 

3. KORT STATUS PÅ NEXT 
MVE gav en status på arbejdet med Next, hvor det igangværende udbud er primære fo-
kus. 

4. PRODUKTSTRATEGIER - FÆLLES DRØFTELSE 
Fagudvalget drøftede oplæg til produktstrategier med særligt fokus på de diskussions- 
eller opmærksomhedspunkter, der var blevet synlige for fagudvalg og sekretariatet i sam-
arbejdet om udarbejdelsen.  

Beslutning 
Sekretariatet retter produktstrategierne til på baggrund af input fra fagudvalget, inden de 
behandles på bestyrelsesmødet d. 23. marts. Der vil herefter blive et tilbageløb til fagud-
valget med særligt fokus på opmærksomhedspunkter, som fagudvalget og/eller bestyrel-
sen skal tage stilling til nu eller fremadrettet. 
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5. STRATEGISKE DRØFTELSER OM SAMMENHÆNGEN MED EREOLEN 
Fagudvalget drøftede scenarier for samarbejdsform i forhold til Next og eReolens hjem-
meside samt scenarier vedr. platformsstrategi med henblik på en anbefaling til bestyrel-
sen.   

Beslutning 
Fagudvalget var enige om, at anbefale til bestyrelsen, at den foretrukne model vil være 
samudvikling med tilpasninger herunder at: 

− Der skal sikres tæt koordinering og forventningsafstemning ift. hvem der udvikler 
hvad  

− Tidsplaner skal afstemmes  
− Ved overlap skal Next gå først, da programmet er længere i udviklingen 

 
Fagudvalget anbefaler desuden, at det tekniske grundlag for huskelister, lånehistorik mm. 
samles i fælles services, der skal kunne konfigureres på tværs, afhængigt af platform, for 
at sikre en så langtidsholdbar løsning som muligt. Det skal fortsat være muligt at adskille 
dataene, så de enkelte grænseflader kun kan tilgå egne data. 
Drøftelse af sammenhæng på tværs af platforme fx ift. reader/player på web skal genbe-
søges i fagudvalget. 

6. DESIGNSYSTEM TIL NEXT 
RKC gav en kort status fra referencegruppens første møde med bureauet, hvor det pri-
mært var leverancer, tidsplan og proces for brugerinddragelse, der blev gennemgået. RKC 
informerede om, at referencegruppen har påtaget sig ansvaret for at træffe beslutninger 
på vegne af sektoren, men såfremt der skal træffes principielle beslutninger, inddrages 
bestyrelsen. 

7. BUSINESS CASE FOR BPI  
MMA introducerede oplæg til business case. Fagudvalget drøftede oplægget med henblik 
på en anbefaling til bestyrelsen. 

Beslutning 
Fagudvalget godkendte formål med BPI og anbefaler til bestyrelsen, at der arbejdes i to 
faser. Den ene med fokus på en forbedret service og udvidet funktionalitet, den anden 
med fokus på at etablere en redaktionel styring af indhold. 

8. STATUS PÅ DEBITORINTEGRATION  
MBD orienterede om status på debitorintegrationen.   

9. EVT. 
- Debitorintegration bør indgå som fast orienteringspunkt og gerne ligge først på 

dagsordenen. 
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