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Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne (DDB) 
Digitaliseringen stiller krav til folkebibliotekerne, hvis de fortsat skal gå foran i forhold til at 
fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger 
og andre egnede materialer til rådighed. Med en fælles løsning til digital formidling for 
folkebibliotekerne adresserer KL og Kulturministeriet den aktuelle samfundsudvikling.  
 
En fælles digital formidling vil være en omkostningseffektiv løsning for landets biblioteker, 
der letter en omstilling af biblioteksvæsnet inden for de eksisterende rammer.  
 
På sigt kan den fælles løsning blive bredere og komme til at omfatte andre områder som fx 
folkeskoleområdet og andre områder. 
 
Styregruppen og arbejdsgruppen for Danskernes Digitale Bibliotek har i foråret 2012 
afsluttet arbejdet med rapporten Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne. 
 
I rapporten anbefales, at det etableres et digitalt bibliotek bestående af en fælles 
infrastruktur, et indkøbssamarbejde og en organisatorisk ramme om disse to initiativer. 
Samarbejdet skal omfatte indkøb af netbaserede materialer, håndtering af metadata, drift og 
udvikling af teknisk infrastruktur og af udvalgte fælles formidlingsinitiativer. Det anbefales, 
at danskernes digitale bibliotek etableres som et forpligtende fællesskab mellem 
kommunerne og staten – dog således at den enkelte kommune selv træffer beslutning om at 
tilslutte sig. 
 
Rapportens anbefalinger er sammenfattet nedenfor:  
 
> Det anbefales, at der etableres en fælles infrastruktur  
Et fælles digitalt bibliotek skal baseres på en infrastruktur, der kan gøre det muligt for de 
lokale biblioteker at præsentere netbaserede og fysiske materialer til borgeren. Det anbefales 
derfor, at infrastrukturen for et fælles digitalt bibliotek som udgangspunkt omfatter følgende 
elementer: 

 Databrønd der kan håndtere berigende data (brugerskabte data, anbefalinger, 
anmeldelser, forsider)  

 Søgning 
 National og lokal præsentation på internettet 
 ERMS  
 Adgangsstyring (proxy, autentificering, rettighedsstyring) 

 
Det fælles digitale bibliotek skal tilbyde en central cms-løsning (valgfrit) med en 
grundlæggende funktionalitet. Denne løsning kan anvendes af biblioteker, der ikke har it-
kompetencer eller økonomiske ressourcer til mere avancerede løsninger. Derved sikrer man, 
at alle biblioteker har mulighed for at formidle de netbaserede materialer.  
 
Biblioteker, der måtte ønske det, kan fortsat lave lokal udvikling eller købe kommercielt 
tilpassede løsninger baseret på den fælles cms-løsning. Det forudsættes, at kommuner som 
allerede har en tidssvarende cms-løsning ikke skal tvinges til at investere i en anden løsning 
for at kunne deltage i den fælles løsning, såfremt dette cms kan kommunikere med 
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databrønden, og biblioteket selv afholder omkostninger til systemspecifik integration af 
fælles komponenter.  
 
DDB rådfører sig, hvor det er relevant, med det fælleskommunale arkitekturråd og med 
digitaliseringsstyrelsen for at sikre, at infrastrukturen følger principper, der fremmer 
sammenhæng med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, den fælleskommunale 
rammearkitektur, samt integration og genbrug af komponenter på tværs. 
 
> Det anbefales, at der etableres et indkøbssamarbejde 
Indkøbssamarbejdets væsentligste opgaver vil være at koordinere og administrere alle faser 
af indkøbet af digitale materialer. Indkøbet skal tilrettelægges i samarbejde med 
bibliotekerne og på baggrund af erfaringer med brugernes efterspørgsel og behov. 
 
Kompetencen til at beslutte det enkelte biblioteks indkøb bevares lokalt hos de kommunale 
biblioteksvæsner. Et indkøbssamarbejde vil fremme en mere ensartet adgang til netbaserede 
materialer for borgerne i forskellige kommuner. Et indkøbssamarbejde giver mulighed for at 
arbejde med nationale materialepakker, der kan sikre volumen i indkøbet, lavere priser og at 
flere borgere får adgang til flere netbasede materialer.  
 
Det enkelte bibliotek kan også vælge alene at indgå i indkøbssamarbejdet. Det vil således 
blive en opgave for det enkelte bibliotek at skulle etablere den infrastruktur, der skal 
anvendes til administration og formidling af materialet. Omvendt vil et bibliotek også kunne 
vælge kun at indgå i infrastruktursamarbejdet.  
 
 
> Det anbefales, at der etableres en organisation til styring og drift af DDB  
Til styring og drift af det fælles digitale bibliotek anbefales det, at der etableres en 
organisation bestående af en styregruppe, en koordinationsgruppe samt et sekretariat, der 
består af en indkøbsfunktion, en it-gruppe og en gruppe der arbejder med udvikling og 
formidling.  

 
Styregruppen 
Styregruppen træffer væsentlige beslutninger om organisationens vision, mission og 
strategiske udvikling samt økonomi og finansiering. Styregruppens sammensættes, så den 
afspejler de ejerskabsforhold som ligger i Danskernes Digitale Bibliotek, dvs. en 
repræsentant fra KL, som udpeges som formand, en repræsentant fra Kulturministeriets 
departement og fra Kulturstyrelsen. Herudover udpeges af KL endnu en repræsentant fra 
det kommunale børne- og kulturområde. Styregruppen mødes 3-4 gange om året.  
 
Koordinationsgruppen  
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Koordinationsgruppen har kompetence til at udmønte Styregruppens beslutninger og til, i 
overensstemmelse hermed, at fastlægge opgaver i de tre faggrupper og have ansvaret for at 
sikre sammenhæng i den samlede løsning – og dermed på tværs af de tre faggruppes arbejde. 
Derudover vil det være en væsentlig opgave for koordinationsgruppen at levere det 
nødvendig beslutningsgrundlag til styregruppen. Koordinationsgruppen mødes 6-7 gange om 
året. 
 
Sammensætningen af koordinationsgruppen må i nogen grad afspejle interesser hos de 
aktører, som bidrager til finansieringen men i øvrigt sammensættes ud fra it- og 
biblioteksfaglige samt ledelsesmæssige kompetencer.  
 
Sekretariat 
Sekretariatet vil have til opgave at sikre den daglige koordination og styring af arbejdet i de 
tre faggrupper for indkøb, infrastruktur og formidling. Der udover vil sekretariatet skulle 
betjene styregruppe og koordinationsgruppe. Sekretariatets daglige ledelse varetages af en 
sekretariatsleder. Sekretariatslederen ansættes af styregruppen, og styregruppen vil 
ligeledes skulle træffe beslutning om omfang af sekretariatet. Det anbefales, at sekretariatet 
placeres i Kulturstyrelsen for udnytte den eksisterende erfaring med indkøbssamarbejder og 
for at styrke koordineringen med andre initiativer på biblioteksområdet. 
 
Danskernes Digitale Bibliotek etableres som en selvstændig enhed organisatorisk og fysisk 
placeret i Kulturstyrelsen med eget budget og regnskab. Styregruppen disponerer over 
bevillingen til DDB, mens Kulturstyrelsen har det endelige regnskabsmæssige ansvar. 
 
Økonomi 
Det forventes, at et fælles digitalt bibliotek vil medføre en rationaliseringsgevinst i 
udviklingen mod et større digitalt udbud i de fleste kommuner. Finansieringen inden for de 
eksisterende rammer forudsætter, at der omprioriteres lokalt, eksempelvis ved at ressourcer, 
der i dag bruges til lokalt it-arbejde, omprioriteres til DDB. Besparelsen på de enkelte 
biblioteker vil skulle findes på indkøb og administration af systemer, vedligeholdelsen af 
CMS og på indkøb af digitalt materiale samt på det personale der i dag arbejder med 
bibliotekets infrastruktur. Den enkelte kommune vil skulle betale en tilslutningsafgift som 
en éngangsydelse og derefter en årlig betaling pr. indbygger. 
 
Driftsudgifter 
De løbende driftsudgifter forventes i alt at blive i alt 44,5 mio. kr. 
 

Estimat af fælles driftsudgifter Årlige driftsomkostninger 
Databrønd (databrønd og webservices) 5.072.985 
cms 2.536.493 
Biblioteksintegration 4.500.000 
Adgangsstyring og ERMS (vedl.) 2.000.000 
Øvrige integrationer (vedl.) 862.500 
DDB 1st line support 2.100.000 
Drift af øvrige løsninger (ex DBC) 1.500.000 
Løbende udvikling 2.800.000 
Samlet drift, vedligehold og support 21.371.978 
Indkøbsfunktion 2.800.000 
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Sekretariat for styregruppe 1.700.000 
It-gruppe 2.400.000 
Udvikling og formidling – gruppe 2.150.000 
Samlet organisation  9.050.000 
Udvikling og formidling –midler  14.000.000 
DDB I alt 44.421.978 

 
Finansiering 
Udgifterne til den løbende finansiering fordeles mellem stat og kommuner, ved at staten 
betaler 16,8 mio. kr. og kommunerne 27,6 mio. kr. Den kommunale betaling anbefales at 
tage udgangspunkt i en finansiering pr. indbygger. På denne måde fordeles udgifterne lige 
mellem alle deltagende kommuner. Hvis alle 98 kommuner deltager fuldt ud i DDB, vil det 
indebære et årlig bidrag på 5,1 kr. pr. indbygger.  
 
Implementeringsudgifter 
Til opstart af DDB forventes investeringer for i alt 27,7 mio. kr. Udgifterne til 
implementering afholdes løbende over 2-3 år, og det anbefales også finansieret af staten og 
kommunerne i fællesskab.  
 
En del af implementeringen kan finansieres af de midler der er afsat til udvikling af fælles 
tiltag fra statens overbygningsmidler på biblioteksområdet. Derudover anbefales, at 
kommunerne bidrager via en tilslutningsafgift. En del af implementeringsudgifterne er 
allerede afholdt via udviklingsprojekter finansieret af Kulturstyrelsen. Andre udgifter er 
afholdt via bibliotekernes tilslutning til det nuværende TING. Der er således allerede 
foretaget investeringer for omkring 4,4 mio. kr. Den resterende udgift estimeres derfor at 
blive 23,3 mio. kr. 
 
Funktionalitet Estimat 
Databrønd (inkl. dataservices) 4.800.000 
Bibliotekssystemer (tilpasninger) 2.880.000 
cms 5.055.000 
Integrationer  3.450.000 
ESB-funktionalitet (routing, sikkerhed, logning m.v.) 3.000.000 
Work flow til ESB 1.500.000 
Brugerfunktionalitet (use cases) - 
Indkøb - 
Rettighedsstyring (til materialer)* 1.500.000 
Statistik (inkl integration til datakilder) 1.500.000 
Brugerstyring (CULR) 3.000.000 
Forretningsregel-håndtering 1.000.000 
I ALT 27.685.000 
Resterende udgift 23.285.000 

 
For at DDB vil kunne betragtes som en levedygtig organisation, forudsættes det at 
kommuner støtter op omkring initiativet. Målsætningen er derfor, at der i løbet af en 3-årig 
periode efter etableringen vil være en tilslutning til DDB af et sådant omfang, at den svarer 
til 80-90% af befolkningen. DDB evalueres således efter en 3-årig periode.  


