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Fingeraftryk erstatter lånerkort

Ringkøbing Bibliotek kan bane vej for brugen 
af biometri i hele landet

Ringkøbing som ”biometrimekka”. 
  Det lyder umiddelbart som en vision, hvis virkeliggørelse 
ikke er lige om hjørnet.
  Men sådan forholder det sig faktisk ikke.
  Med videnskabsminister Helge Sander som ”supporter” 
har Ringkøbing Kommune i det seneste års tid arbejdet 
på at gøre biometri til et fokusområde i erhvervsudviklingen 
- i øvrigt på lige fod med brintteknologi.
  Og allerede nu ser det ud til, at indsatsen bærer frugt. 
Ringkøbing Bibliotek har - som spydspids i projektet - 
rigtig gode erfaringer med at erstatte kortlegitimation med 
fingeraftryk, og det ser ud til, at det vestjyske bibliotek vil 
blive inspirationskilde for landets øvrige biblioteker. End-
videre kan forsøget i Ringkøbing få betydning for det 
”borgerkort”, som Helge Sander gik varm ind for i valg-
kampen.

Visionen

Men hvorfor gøre Ringkøbing til et ”Biometrimekka”?
  ”Projektet startede i det gamle Ringkøbing Amt, hvor 
erhvervsudviklingsafdelingen så nogle muligheder inden 
for biometri. Vi havde den opfattelse, at hvis det offentlige 
gik foran og investerede nogle penge, så ville de private 
følge efter, og det kunne blandt andet føre til innovation 
på området, omsætning i eksisterende virksomheder samt 
etablering af nye virksomheder,” siger udviklingskonsulent 

Flemming Wennike, der efter oprettelsen af Region Midtjyl-
land arbejder videre med projektet på deltid.
  For at få gang i projektet var det nødvendigt at etablere 
et forsøgsprojekt, og valget faldt på biblioteket, der er 
kendt for gerne at ville gå nye veje.

erfaringerne

Under sloganet ”Giv biblioteket fingeren” blev finger-
aftryksteknologien indført, og brugerne tog særdeles godt 
imod det. Cirka 25 procent af lånerne har i det seneste 
årstid lagt højre pegefinger på fingeraftrykslæserne i forbin-
delse med udlån, og bibliotekschef Per Høgh er begej-
stret.
  ”Langt de fleste synes, det er et spændende projekt, og 
kun ganske få er forbeholdne - i øvrigt de samme som 
heller ikke er meget for at udlevere hele deres CPR-num-
mer ved bogudlån,” siger Per Høgh.
  Som led i kampagnen forklarede biblioteket, at finger-
aftrykkene kun kunne bruges på selve biblioteket i forbin-
delse med udlån. De ville aldrig kunne bruges af politiet til 
opklaring af en forbrydelse.
   I starten brugte biblioteket en del tid på at forklare hver 
enkelt om systemet, men efterfølgende sparer systemet 
tid ved udlån - og frem for alt er systemet langt mere 
sikkert end brug af lånerkort eller sygesikringsbeviser.
   ”Brugen af fingeraftryk udelukker, at man kan låne med 
kort, der ikke er ens egne, og det betyder naturligvis no-
get, når vi ofte låner materialer ud til den enkelte låner for 
flere tusinde kroner,” siger Per Høgh.

Fremtiden

Projektet i Ringkøbing har givet genlyd i bibliotekskredse 
landet over, og som en direkte udløber af det overvejer 
bibliotekerne i Slagelse og Silkeborg nu også at indføre 
fingeraftryksscanning.
   Næste delprojekt i Ringkøbing bliver indførelse af finger-
aftryk ved lån af PC’er og lokaler. Endvidere har Per Høgh 
planer om at indføre systemet på kommunens øvrige bib-
lioteker i Skjern, Tarm, Hvide Sande og Videbæk.
  Endelig har han taget kontakt med leverandøren af det 
IT system, som de fleste af landets biblioteker bruger - 
med henblik på at gøre biometri til en integreret del af 
systemet.
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   ”I øjeblikket benytter vi en separat PC, som oversætter 
fingeraftrykkene til bibliotekssystemet,” siger Per Høgh.
   

Betaling med fingeraftryk 
- og borgerkort

I 2007 gennemførtes også en anden aktivitet i Ringkøbing, 
nemlig ”Biometriens Dag”, som skulle vise biometriens 
muligheder.

Cirka 25 procent af lånerne på Ringkøbing Bibliotek benytter nu deres fingeraftryk som lånerkort. Blandt dem er Erik Brejl, der her sætter fingeren på 
læseren under overvågning af bibliotekar Maria Nygaard.

Løsningen på Ringkøbing Bibliotek er installeret af 
Ringkøbing Installationsforretning ved Flemming 
Damgaard. Vitani A/S ved udviklingschef Claus 
Nielsen har været konsulent på opgaven.

   ”I den lokale bank kunne man få indscannet sit finger-
aftryk, der herefter kunne bruges som betalingsmiddel på 
det lokale bryggeri, i et vaffelbageri og i to detailforretnin-
ger,” fortæller Per Høgh. 
   Videnskabsminister Helge Sander deltog i dette arrange-
ment, som sammen med forsøget på Ringkøbing Bibliotek 
har inspireret ham til at lade fingeraftryk blive en del af det 
borgerkort, han vil introducere, og som skal dække såvel 
pas som kørekort og sygesikringsbevis.
   I forbindelse med valgkampen bebudede Helge Sander, 
at borgerkortet er noget af det første, han vil kaste sig 
over som genvalgt minister. 
   Så der er tegn på, at biometrien fra en lidt sløv start kan 
blive et nyt stort forretningsområde.

 


