KOMBIT 9. oktober 2019
LBP-JMJ

BESLUTNINGSFORSLAG – STYREGRUPPEN FOR FÆLLESSKABET FBS

Forslag til beslutning om opløsning af Fællesskabet FBS

1. Baggrund
Den 24. april blev ændring af biblioteksloven godkendt af Folketinget. Det betyder,
at kommunerne overtager det fulde ejerskab af DBC pr. 1. januar 2020
KL ønsker fremover én fælles funktion til bestilling af kritisk infrastruktur på
biblioteksområdet, som skal varetages af KOMBIT.
KOMBIT har gennemført en foranalyse i Q2 2019. I foranalysen har KOMBIT på
baggrund af interviews af bibliotekerne mv. foreslået et fælles set-up for
governance for FBS og FBI projekterne.
KL’s bestyrelse har godkendt oplægget til nyt set-up for governance på
biblioteksområdet, så der pr. 1. januar 2020 bl.a. vil være én fælles styregruppe.
Det nye governance set-up gør, at Fællesskabet FBS ikke kan fortsætte som en
forening med selvstændige vedtægter.
KOMBIT stiller derfor følgende forslag til styregruppen:

2. Forslaget

”Fællesskabet FBS (herefter Fællesskabet), som stiftet 6. august 2013, opløses pr.
31. december 2019.
Fællesskabets opgaver varetages herefter af KOMBIT’s FBS-projekt efter den af
KOMBIT anvendte projektmodel. Fællesskabets midler følger ligeledes 1:1 med
over i KOMBIT’s projekt og administreres fremover af FBS-projektet.
Der udarbejdes ikke særskilt opgørelse vedrørende økonomien i forbindelse med
opløsningen af Fællesskabet, men FBS-projektet udarbejder som tidligere regnskab
for året 2019 og herefter for de kommende år.
Der oprettes en fælles styregruppe for FBS og den Fælles Biblioteksinfrastruktur
(FBI).
FBS-projektet udsender for en ordens skyld nye tilslutningsaftaler til kommunerne,
så disse bl.a. ikke længere henviser til Fællesskabet.”
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3. Tidsplan for beslutningen
Aktivitet

Tidspunkt

Udsendelse af høring

9. oktober 2019

Høringsfrist

31. oktober 2019

Styregruppen modtager høringsnotat

14. november 2019

Styregruppemøde - beslutning:

21. november 2019
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