
 

 

  

Dersom folkebibliotekene fortsatt skal 

holde seg relevante for en større del av 

befolkningen, tenker vi at en ny driftsform 

for digitale innholdstjenester må etableres. 

Inspirasjonen for denne driftsformen er 

hentet fra Danskenes Digitale Bibliotek. 
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DISTRIBUSJON AV PROSJEKTPLAN 

Prosjektet er bygget opp med prosjekteier, styringsgruppe, referansegruppe, prosjektleder og prosjektgruppe. Prosjektlederen skal 
rapportere til styringsgruppen på forespørsel og ved behov. Hele sektoren og dens eiere er å anse som prosjektets interessenter.  

Gjennom en enkel nettside vil interesserte og interessenter kunne få et overordnet innblikk i prosjektet til enhver tid. Her vil også 
nyeste versjon av prosjektplanen være tilgjengelig.  
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1 Innledning 

 

1.1 Kort om prosjektet 

Prosjektmål / visjon Prosjektet har som hovedmål å utarbeide en modell for en enhetlig nasjonal anskaffelse 

og drift av digitale innholdstjenester, som ikke allerede omfattes av Nasjonalbiblioteket.  

Modellen skal også si noe om statistikkhåndtering, grunnleggende markedsføring, kursing 

av ansatte og teknisk utvikling. 

Effektmål:  

-Styrke bibliotekenes forbrukermakt 

-Økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum 

-Forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene 

-Mer digitalt innhold i bibliotekene 

Resultatmål: 

-Et likere digitalt tilbud til landets innbyggere 

-Bedre ivaretagelsen av personvernet (GDPR) 

-Modell for samdrift av digitale innholdstjenester 

-Avdekke hvilke innholdstjenester (som nettsidedrift, ebøker/lydbøker, databaser, bibliotek-

TV) som kan inngå i modellen. 

Overordnet ansvar Vestfold og Telemark Fylkesbibliotek v/fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum 

Varighet 2021 

Bakgrunn Prosjektet er initiert av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, inspirert av Danskenes 

Digitale Bibliotek og samtale med Agder fylkesbibliotek og Rogaland fylkesbibliotek. 

Omfang 50% prosjektleder, kjøp av konsulenttjenester, bidrag fra prosjektdeltakere 

Hovedaktiviteter Datainnsamling, databehandling, høring, kickoff, invitasjon til drift fra 2022, 

Økonomi / budsjett Total ramme: 1.750.000,- 

Egen innsats: 800.000,- 

Tilskud Nasjonalbiblioteket: 950.000,- 

Arbeidsmøter 

prosjektgruppen  

Hver 14. dag 

 

 

 

 

 

 



Modell for felles Samdrift av digitale innholdstjenester – et forprosjekt 

Versjon: 2.0 Sist endret: 05.05.2021 

3 av 6 
 

 

 

2 Beskrivelse av prosjektet 

Innhold tidsrom Ansvarlig 

Etablere prosjektgruppe og referansegruppe Våren 2021 Vestfold og Telemark 

fylkesbibliotek 

Innsamling av data Våren 2021-Høsten 2021 Prosjektgruppa 

Analysere data og komme opp med forslag til modell, samt 

definere innhold i hva som tilbys via samdriftsløsningen 

Våren 2021-Høsten 2021 Prosjektgruppa 

Møte med relevante virksomheter for læring og eventuell 

innvolvering 

Våren 2021-Høsten 2021 Prosjektgruppa 

Sende ut forslag på høring, gjøre evt. justeringer og ny 

høring 

Høsten 2021-Vinteren 2021 Prosjektgruppa 

Utarbeide et beslutningsgrunnlag for en eventuell søknad til 

et hovedprosjekt som kan ta modellen over i drift 

Vinteren 2021 Prosjektgruppa 

 

2.1 Kritiske suksessfaktorer 

-Modellen skal gi en tydelig bedret effekt i forhold til nåværende situasjon for fylkesbibliotekene. 

-Modellen skal gi en tydelig bedret effekt i forhold til nåværende situasjon for folkebibliotekene. 

-Fortsatt ivaretagelse av VGS-bibliotekene og evt. andre som fylkene drifter på vegne av. 

-Bibliotekene og fylkene bidrar inn med data som gir grunnlag for best mulig forslag til fungerende modell. 
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3 Organisering av prosjektet 
 

Navn Roller %  Tilhørighet 

Mette Gjerdrum Prosjekteier  Vestfold og Telemark 

fylkesbibliotek 

Fylkesbiblioteksledere fra deltagende fylker Medlem i 

styringsgruppe 

  

Biblioteksjefer eller nøkkelpersonell fra 

utvalgte folkebibliotek 

Medlem i 

referansegruppe 

  

Trygve Kikut Prosjektleder 50 Vestfold og Telemark 

fylkesbibliotek 

Leon Bang-Hansen Medlem i 

prosjektgruppe 

25 Agder fylkesbibliotek 

Bjørn Kjetil Fredriksen Medlem i 

prosjektgruppe 

25 Rogaland fylkesbibliotek 

 

 

4 Milepælsplan 

 

Milepælnr Milepælsbeskrivelse Dato Resultat 

M1 Godkjenne prosjektplan 05.04.2021  

M2 Etablere prosjektgruppe 05.04.2021  

M3 Etablere referansegruppe 15.04.2021  

M4 Utsending av spørreskjema 15.05.2021  

M5 Innsamling og systematisering av data 15.08.2021  

M6 Forslag til modell, klar for høring 01.10.2021  

M7 Sammenfatning og forprosjektrapport 31.12.2021  
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5 Budsjett / Økonomi 

 

Inntekter årstall årstall 

800..000,- Egen innsats 2021 2021 

950.000,- Støtte fra Nasjonalbiblioteket 2021 2021 

Sum inntekter: 1.750.000,- 2021 2021 

Utgifter   

400.000,- 50% Prosjektledelse  2021 2021 

400.000,- 2x25% prosjektmedarbeidere 2021 2021 

800.000,- Konsulent-tjenester 2021 2021 

100.000,- Møter og reise 2021 2021 

50.000,- Diverse kostander 2021 2021 

Sum utgifter: 1.750.000,- 2021 2021 
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6  Kommunikasjon og informasjon 

 

Målgruppe Tiltak/kanal Tid Ansvar 

Prosjektgruppen Løpende orienteringer om evt. avvik 

fra budsjett 

Løpende Prosjektleder 

Politisk utvalg Orientering om prosjektet Mai 2021 Prosjektleder 

Alle / sektoren Invitasjon til data-innsamling Vår/sommer 

2021 

Prosjektgruppen 

Alle / sektoren Høringsforslag Høsten 2021 Prosjektgruppen 

Politisk utvalg Orientering om prosjektet Vinteren 

2021/2022 

Prosjektleder 

Nasjonalbiblioteket Sluttrapport Vinteren 

2021/2022 

Prosjektleder 

 

 

 


