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Baggrund
Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er etableret som et forpligtende samarbejde mellem kommuner og staten. Der er i den politiske aftale mellem
KL og Kulturministeriet aftalt en organisering til styring og drift af DDB.
Samarbejdet omfatter en styregruppe, en koordinationsgruppe, faggrupper
for indkøb, infrastruktur og formidling og et sekretariat.
Formål
Infrastrukturgruppen varetager den faglige rådgivning i forhold til den
samlede DDB-relaterede it-infrastruktur.
Infrastrukturgruppen skal sikre en optimal DDB-infrastruktur, som er defineret ved (1) brugergrænseflader til borgerne og professionelle brugere,
(2) services indenfor områder som søgning og præsentation, adgangsstyring, opdatering og integration samt (3) et datalag, der understøtter disse
services.
Infrastrukturgruppens opgaver
Infrastrukturgruppen har følgende opgaver:
• Udarbejde arkitekturvision og principper for DDB-infrastrukturen
• Levere sparring og input til de underliggende aftaler, der vedrører
infrastrukturen (f.eks. service-, support- og driftsaftaler)
• Koordinere og etablere arbejdsgrupper under infrastrukturgruppen
• Rådgive om leveranceplaner for DDB-platformen
• Udarbejde succeskriterier for den serviceorienterede infrastruktur.
Gruppen 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.
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Infrastrukturgruppens sammensætning
Infrastrukturgruppen består af 6 medlemmer, som har stor domæneviden
inden for bibliotekssektoren og har kompetencer, der dækker IT forretningsviden, it-kontrakter og serviceorienteret infrastruktur.
Der er 6 pladser i infrastrukturgruppen, hvoraf henholdsvis forsknings- og
uddannelsesbibliotekerne og T!NG har 1 plads. De resterende pladser udgøres af repræsentanter fra folkebiblioteker, så både store og små er repræsenteret.
DBC inviteres til at deltage, når det er relevant ift. dagsorden. Ligeledes
kan forretningsarkitekter fra KL og KOMBIT inviteres i relevante sammenhænge for at sikre den nødvendige koordinering med den fælleskommunale rammearkitektur og NFBS (Nyt Fælles Bibliotekssystem).
Faggruppen virker til udgangen af 2015. Der kan forekomme justeringer i
antal deltagere, mødefrekvens, ambitioner m.m.
Møder og betjening af infrastrukturgruppen
Infrastrukturgruppen mødes 4-6 gange om året og betjenes af DDBsekretariatet.
Der udsendes en invitation til indstilling af medarbejdere til infrastrukturgruppen til alle DDB-biblioteker. På baggrund af indstillingerne laver DDBsekretariatet en indstilling til koordinationsgruppen som endeligt godkender medlemmerne, herunder udpeger formanden for gruppen. Ved udpegelse af medlemmer af faggrupperne skal det sikres, at der er en bred inddragelse af kommunerne. Medarbejdere fra kommuner repræsenteret i
styregruppe eller koordinationsgruppe kan udpeges, hvis der er faglige
grunde, som taler herfor.
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