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Nyhedsbrev fra Nyt fælles bibliotekssystem 
Vi håber, I alle er kommet godt ind i det nye år – et år, der kommer til at stå i det forestående 
udbuds tegn. Opbakningen til Det ny fælles bibliotekssystem er stor, og vi er fortsat i dialog 
med kommuner, som vi kommer til at tælle med på den endelige liste over kommuner, der 
bliver en del af den nye løsning. I projektet er vi ved at lægge den sidste hånd på 
udbudsmaterialet, og vi forventer at være klar til at gå i udbud i februar måned. 
Venlig hilsen projektgruppen 

Status på tilslutning 
Siden tilslutningsfristen udløb i slutningen af november er der kommet en række kommuner 
til, der også ønsker at være med i det kommende udbud, men som har afventet den 
endelige politiske behandling i kommunen. Per dags dato er 83 kommuner tilsluttet 
løsningen, svarende til godt 88% af befolkningsgrundlaget, og vi forventer, at endnu en lille 
håndfuld kommuner når at komme med. Vi er naturligvis meget glade for den store 
tilslutning! 

1:1 leverandørmøder afholdt 
I december holdt vi 1:1-møder med leverandører af bibliotekssystemer i forlængelse af det 
fælles leverandørmøde, hvor alle deltog samlet. Der er afholdt i alt syv møder, hvor de 
enkelte leverandører fik mulighed for at stille spørgsmål til processen fremad. 
Projektgruppen ønskede desuden, at leverandørerne kom ind på følgende emner i deres 
præsentation af deres virksomhed og løsninger: 

Løsning til både skole- og folkebiblioteker; hvordan tænker leverandøren udfordringer og 
muligheder i forhold til funktionalitet og teknik  

Totalleverandørmodellen og konsortieovervejelser ift. udvikling, implementering, 
udrulning, drift, support og videreudvikling 

Rettigheder og krav i forhold til open source, ejerskab til specialudviklede komponenter 
og data 

Leverandørens svar på disse spørgsmål er fortrolige ift. udbudsforretningen, men de hjalp 
os til et overblik over, hvordan leverandørerne ser markedet – og dermed om der skal 
justeres i udbudsmaterialet. Alt i alt var det nogle gode møder med en konstruktiv dialog. 

Referat fra styregruppemøde 
Den 20. december holdt vi møde i styregruppen, hvor en række formelle emner blev 
gennemgået, fx gennemgang af risikolog, bemanding af følgegruppe (læs mere længere 
nede i nyhedsbrevet), gennemgang af leverandørmøder mv. Velkommen til nyt medlem i 
styregruppen og repræsentant fra DDB sekretariatschef Glenn Leervad-Bjørn, der deltager 
med observatørstatus. 

Intensiveret samarbejde med DDB 
Siden december måned har vi holdt ugentlige koordineringsmøder med DDB, hvor vi bl.a. 
drøfter infrastruktur og andre snitflader mellem de to projekter. Vi ser det som en klar fordel 
for projektet, at denne relation bliver styrket, og at der på møderne er fokus på de emner, 
der berører begge projekter, fordi det minimerer dobbeltudvikling i forbindelse med udvikling 
af det nye bibliotekssystem. 

Bemanding af følgegruppe 2 
På styregruppemødet i december blev følgegruppe 2, Organisation og jura, nedsat. Gruppen 
består af en række kompetence kolleger fra kommunerne: 



Morten Fogh, bibliotekschef i Aabenraa 
Bodil Have, bibliotekschef i Aalborg 
Hans Jørgensen, teamleder for It og publikum i Brønderslev 
Annette Brøchner Lindgaard, bibliotekschef i Esbjerg 
Betty Nygård , vicebibliotekschef i Fredericia 
Marianne Olsen, stadsbibliotekar i Greve 
Pernille Saul, it-chef i Guldborgsund 
Camilla Johansen, chef for pædagogiske center i Kolding 
Jakob Heide Petersen, bibliotekschef i København 
Mogens Vestergaard, bibliotekschef i Roskilde 
Yderligere 2 repræsentanter fra skolerne – endnu ikke besat 

Vi er rigtig glade for den store opbakning og interesse, der har været for følgegruppen, som 
holder første møde den 18.1.2013. Vi kan samtidig informere om, at Anton Helms fra 
Odense er trådt ind i Advisory Board (følgegruppe 1) i stedet for Annette Brøchner 
Lindgaard fra Esbjerg, ligesom København har skiftet ud, således at de nu deltager med 
René Høtbjerg Øhlenschlæger i stedet for Inger Gyldenkærne. 
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