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Tilslutning til KOMBIT-udbud af bibliotekssystem
Om KOMBIT
KOMBIT er kommunernes fælles udbudsorganisation på it-området, som blev dannet efter salget af
KMD. Hvor KMD udviklede og solgte egne systemer, er formålet med KOMBIT at skabe fælles
udbud, med henblik på at bryde monopolsituationen for centrale kommunale it-systemer.
Hovedopgaven er at arbejde for gennemsigtighed i priserne og at skabe et marked, hvor flere
leverandører har mulighed for at gøre sig gældende. Det sker bla. ved at kræve åbne standarder, så
det dels er muligt at skifte leverandør fra udbudsperiode til udbudsperiode, dels åbner for
integration til andre systemer.
KOMBIT er en non-profit organisation, med en bestyrelse som er sammensat af blandt andet 5
borgmestre.
Om udbud af bibliotekssystem
Der har siden efteråret 2010 været dialog omkring et fælles nationalt udbud af bibliotekssystem til
alle folkebiblioteker i Danmark.
Folkebibliotekerne har i dag, de facto, kun ét bibliotekssystem man kan vælge og er derfor på flere
måder afhængig af leverandørens prissætning og med hvilken hastighed leverandøren udvikler sine
produkter.
Forventede fordele ved et nyt system
 Større konkurrence
 Bedre muligheder for at få systemer som matcher bibliotekernes behov
 Lavere omkostningsniveau - KOMBIT anslår at driftsudgifternes kan reduceres med op til
25% ift. i dag
 Stærkere integration til de lokale kommunale systemer, f.eks. økonomi, debitor og
ledelsesinformationssystemer.
En væsentlig del af udbuddet er at løse udfordringer med at bibliotekssystemet indeholder kundens
data, og kommunen ikke skal betale ekstra for at få adgang til data, selv om adgangen foregår via
forskellige platforme som f.eks. webflade eller mobiltelefon.
Økonomisk forventer KOMBIT at samdriftsfordelene ved en samlet systemunderstøttelse af
funktionalitet og integration kan skabe billigere bibliotekssystemdrift end i dag, således at
effektiviseringsgevinsterne kan frigøre ressourcer til andre kernefunktioner i bibliotekerne.
Deltagende kommuner
I Region Hovedstaden er alle kommuner med undtagelse af Dragør tilmeldt kravspecifikation og
udbud.
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I resten af landet er der følgende 18 kommuner som ikke har tilmeldt sig udbuddet:
Roskilde, Solrød, Køge, Odsherred, Holbæk, Sorø, Slagelse, Næstved, Vordingborg, Samsø,
Svendborg, Middelfart, Sønderborg, Tønder, Herning, Morsø, Hjørring, Norddjurs.
Disse 18 kommuner har dog alle tilmeldt sig kravspecifikationen, og det er derfor muligt at nogle af
dem også vil gå med i udbuddet.
De øvrige 79 kommuner har tilmeldt sig.
Dragør Kommunes forpligtelse ved deltagelse i udbud
Anbefalingen i den fremlagte sag er, at Dragør Kommune går med i udbuddet af et bibliotekssystem
i regi af KOMBIT.
Hvis kommunalbestyrelsen følger anbefalingen, forpligter Dragør sig til at indkøbe og sætte
systemet i drift frem til næste udbud. Perioden går op til 8 år, dog med mulighed for at systemet
sendes i udbud tidligere, hvis det vurderes at der kan opnås bedre priser eller funktionalitet.
Prisen forventes at ligge i intervallet mellem 4,75 kr. og makismalt 7 kr. pr. borger. Denne pris
dækker KOMBITs opgaver ift. udbud, systemudvikling samt drift af systemet i perioden. Samlet
pris maksimalt 98.000 pr. år, ved et befolkningstal på 14.000.
Til sammenligning anvender Dragørs Kommune i dag ca. 189.000 på det nuværende
bibliotekssystem, dog inkl. selvbetjeningsløsninger, sms-tjeneste, mobib og en række mindre
systemer. Desuden anvendes ca. 15.000 på skolebiblioteksløsning. Det forventes at en del af disse
mindre systemer også prismæssigt vil være integreret i et kommende system fra KOMBIT.
Dragør Kommunes nuværende system, Axiell, vil være i drift til og med 2015, hvis Dragør tilslutter
sig KOMBITs løsning fra 2016.
Dragør kan i princippet fortsætte med Axiell i en længere periode. Det er dog usikkert, hvor længe
systemet vil være til rådighed, hvis der bliver udviklet et nyt system som mange kommuner vælger
at tilslutte sig.
KOMBIT oplyser at det vil være muligt at tilmelde sig bibliotekssystemet senere, men at det
forventes at blive væsentligt dyrere end ved deltagelse fra starten.

Bilag: Tilslutningsaftale til nyt bibliotekssystem.

