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Høringssvar vedr. indkøb af lokalebookingsystem i Favrskov Kommune
Favrskov Kommune har i brev af 13. januar 2016 fremsendt høringsmateriale vedr. indkøb af
lokalebookingsystem. Materialet er opdelt i 6 underafsnit (A-F) og 4 bilag.
Følgende udgør Favrskov Idrætssamvirkes (FI) høringssvar:
Siden lovkravet, om at stille digital lokalebooking til rådighed for folkeoplysende foreninger, 1.
december 2014 blev gældende, har FI eftersøgt en løsning, der kunne bruges dels ifm. booking af
kommunale lokaler og anlæg, dels bruges til booking af lokaler og faciliteter i klubber, foreninger
og haller. Hensigten var, at brugere og medlemmer i lukkede og åbne grupper kunne benytte samme
system i deres forskellige løsninger. Her kunne nævnes tennisbaner, fodboldbaner, badmintonbaner,
haller m.fl.
I materialet fremgår det, at hovedformålet er, at systemet opfylder gældende bølgeplanskrav og
lovkrav. Systemet skal tilbyde den bedst mulige service og muligheder for foreninger og borgere på
en lettilgængelig og brugervenlig måde.
FI er enig med kommunen i, at BRND som leverandør var den bedst egnede leverandør af
kommunens tre valgte muligheder, og vi glæder os over, at en spændende løsning kan være på vej
til at forene alles brug af lokale- og ressourcebooking.

Bemærkninger til materialet
Det var med stor glæde for FI, at der i efteråret 2015 blev startet en proces, der skulle opfylde
bølgeplanskrav og lovkrav. En proces som FI gerne ville have været involveret i. FI deltog sammen
med folkeoplysningsudvalget og repræsentanter for de selvejende haller i en præsentationsrunde af
tre mulige leverandører, hvoraf BRND, af alle deltagere, blev valgt som bedst mulige kandidat.
Efterfølgende har FI savnet en dialog og forventningsafstemning for at sikre, at løsningen tager
højde for en funktionalitet og anvendelighed, der er ønsket af klubber og foreninger i Favrskov
Kommune.
Et vigtigt punkt her har været muligheden for at kunne integrere en kommende løsning i Klub
Modul, der er en foreningspakke/et system der tilbydes vederlagsfrit til klubber og foreninger i
Favrskov Kommune. Et system der benyttes af mange foreninger i kommunen. Denne funktionalitet
fremgår ikke af høringsmaterialet, hvilket dermed udfordrer visionen om brugervenlighed og
lettilgængelighed.
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FI ser frem til at komme dybere ind i de muligheder, som BRND tilbyder, men vi savner et bilag i
høringsmaterialet med beskrivelse af hvilke ressourcer, systemet kan administrere. Det må derfor
stilles som en forventning, at forskelle i ressourcer ikke vil udgøre en udfordring for BRND.
Et andet punkt FI lagde stor vægt på var, at foreningsværktøjspakken ikke skulle indgå i
udbudsmaterialet. Det ville underminere kommunens tidligere valg af en foreningspakke (Klub
Modul), som flere klubber og foreninger har brugt tid og mandskab på.
FI finder det tankevækkende, at der alligevel er lagt vægt på netop den del i høringsmaterialet, og FI
står undrende overfor, at kommunen vælger at beskrive foreningspakken under punkt D (BRND
Booking, som fremtidigt lokalebookingsystem), medtage et særskilt kapitel under punkt F
(Foreningspakken), og bruger et bilag 1 til beskrivelse af foreningsportalen, når kommunen skriver,
at det ikke er en del af høringen.
I materialet beskrives der under punkt E (Særligt vedrørende de selvejende haller og svømmehaller), at brugen af BRND vil være frivilligt. FI ser det som en fordel, at systemet bliver benyttet af
alle i Favrskov Kommune og håber, kommunen har forventningsafstemt funktionalitet og
anvendelighed med alle selvejende haller og svømmehaller gennem involvering og dialog.

Konklusion
FI finder BRND spændende som leverandør, men med det nuværende materiale og det manglende
kendskab til leverandøren og den aftale, der er lagt op til, kan FI ikke anbefale købet af et
lokalebookingsystem.
At kommunen under punkt F (Foreningspakken) skriver, at BRND på sigt skal erstatte KlubModul,
og allerede nu vil blive stillet gratis til rådighed, finder FI ærgerlig og havde gerne set, at Favrskov
Kommune havde lyttet til vore input ved dialogmødet.
En udskiftning af et foreningssystem med den funktionalitet, som KlubModul tilbyder (herunder
økonomi og administration), og som bruges intensivt, vil være en markant og langvarig opgave for
de fleste klubber og foreninger.
FI tager afstand fra kommunens valg om at medtage en foreningspakke, og vil anbefale, at
kommunen fortsat støtter op om det nuværende system. Alternativt vil dette blive tolket som et
ønske om at starte en dialog omkring økonomisk kompensation ifm. en overflytning.
Der er som nævnt ovenfor en del spørgsmål, der endnu mangler at blive fundet svar på. Blandt
andet mulighed for at bruge systemet som en:
 Fuld integrerbar del af klubbers, foreningers, hallers og svømmehallers nuværende systemer.
Heriblandt kommunens tilbudte foreningsløsning (KlubModul).
 Intern løsning for klubber og foreninger til at administrere egne lokaler (lukkede brugergrupper).
FI opfordrer derfor kommunen til at invitere til en dialog med BRND, hvor aftalen og dens
funktionalitet bliver præsenteret, og hvor en forventningsafstemt løsning kan aftales.
Med ovenstående ønsker FI at sikre, at der gennem dialog bliver indkøbt et lokalebookingsystem,
der bliver til gavn og fordel for hele kommunen, dens borgere, foreninger og haller, og FI deltager
gerne i den fortsatte dialog omkring indkøb af det mest optimale lokale- og ressourcebookingsystem
i Favrskov Kommune.
Med venlig hilsen
Michael Hejlskov Jacobsen
Næstformand
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