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Formål med prosjektet

1. Formål med prosjektet
Prosjektet ble initiert av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek for å komme
opp med en modell for felles anskaffelse og drift av digitale
innholdstjenester. Elementer som markedsføring, statistikk-håndtering,
kursing av ansatte og teknisk utvikling knyttet til sluttbrukerens opplevelse
av innholdstjeneste skulle også bli berørt i prosjektperioden.

I tildelingsbrevet fra Nasjonalbiblioteket ble det opplyst om at det ble gitt tilskudd til et ett-årig
forprosjekt for å få avklart et evt. grunnlag for felles drift av digitale innholdstjenester.
Prosjektplanen ble derfor justert fra å etablere, til å avdekke grunnlaget for, en nasjonal
samdriftsløsning (konsortium) av digitale innholdstjenester.
Det var fortsatt et mål at modellen skulle bidra til å styrke bibliotekenes forbrukermakt, øke
synliggjøringen av digitale innholdstjenester for publikum, forenkle arbeidshverdagen i
folkebibliotekene, samt bidra til mer digitalt innhold i bibliotekene.
Ved en eventuell videreføring gjennom et hovedprosjekt skulle arbeidet raskt resultere i et likere
digitalt tilbud til landets innbyggere og bedre ivaretagelse av personvernet.

2. Organisering
Prosjekteier
Mette Kristin Gjerdrum, fylkesbiblioteksjef Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Styringsgruppen
Mette Kristin Gjerdrum, fylkesbiblioteksjef Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Britt Ellingsdalen, fylkesbiblioteksjef Rogaland fylkesbibliotek
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Organisering

Nina Stenbro, fylkesbiblioteksjef Agder fylkesbibliotek.

Prosjektgruppen
Prosjektleder
Trygve Kikut, rådgiver Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Prosjektmedarbeidere
Bjørn Kjetil Fredriksen, rådgiver Rogaland fylkesbibliotek
Leon Bang-Hetlevik, rådgiver Agder fylkesbibliotek

Referansegruppen
Mildrid Liasjø, Trondheim folkebibliotek
Helle Vaage, Deichmanske bibliotek (til medio juni 2021)
Ellen Reidun Aabakken, Deichmanske bibliotek (fra medio juni 2021)
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Audhild Tjugen, Haugesund bibliotek
Mona Magnussen, Tromsø bibliotek
Anders Førstøyl Futtrup, Skien bibliotek
I tillegg har Proquest, Egmont forlag og Norgesfilm vært inolvert i ulik grad ved enkelte faser av
prosjektet, det være seg spørsmål rundt endring av priser ved nasjonale konsortiemodeller kontra
lokale/regionale innkjøp og håndtering av statistikk.
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3. Gjennomføring
Prosjektet har i hovedsak bestått av tre ulike prosesser, kartlegging av
nåværende status blant fylkesbibliotek og folkebibliotek, møtevirksomhet
med relevante aktører og forberedelse til hovedprosjekt.

Våren og sommeren 2021 gjennomførte prosjektgruppa en større undersøkelse for å kartlegge
nåværende status og holdning hos folkebibliotek og fylkesbibliotek, knyttet til digitale
innholdstjenester. Resultatet av undersøkelsen ble presentert på prosjektets blogg:
https://digin.vtfk.no/nasjonalt-sammendrag-av-digin-undersokelsen/
Undersøkelsen ble besvart av mer enn 250 bibliotek, tilsvarende over 70%. I korte trekk avdekket
undersøkelsen at det var en bred interesse i å satse mer på digitale innholdstjenester i de
kommende år, men at det også var utfordringer lokalt knyttet til tid og økonomi.
Prosjektgruppa har gjennom prosjektperioden hatt møter med UNIT, Nasjonalbiblioteket,
Biblioteksentralen, Det Digitale Folkebibliotek, Københavnbibliotekene, Subscription People
(ConsortiaManager), Proquest, Egemont, Norgesfilm og Califa.
Da prosjektgruppa i september/oktober 2021 begynte å få en klarere oversikt over hvordan en
modell tilpassede norske forhold burde fungere, begynte arbeidet med å rendyrke modellen. Dette
innebar blant annet å dra på studietur til Danmark for å lære mer av det som ser ut til å være
verdens eneste konsortium utelukkende for folkebibliotek.
For siste halvdel av november, samt desember fokuserte prosjektgruppa på å tydeliggjøre modellen
i skriftlig form. Gjennom Digin-rapporten ble prosjektgruppas arbeid formulert og etter hvert
presentert på et møte som henvendte seg primært til fylkesbibliotekene, men var åpent for alle.

4. Måloppnåelse
Resultatet av forprosjektet er at alle fylkesbibliotek + Deichmanske har
forpliktet seg til å stille opp med stillingsressurser for et toårig løp, hvor
målet er å realisere tiltakene beskrevet i Digin-rapporten.
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Det har hele tiden vært klart at skal et slik prosjekt realiseres, så må driftskostnadene legges så lavt
som mulig. Gjennom å bruke kostnadsbesparende tekniske løsninger for kunderelasjonshåndtering
og automatisk høsting av statistikk via BibStat, har prosjektgruppa i samråd med Det Digitale
Folkebibliotek kommet frem til at de administrative kostnadene ved et nasjonalt konsortium for
digitale innholdstjenester kan legges så lavt som 2,2 millioner kroner.
Prosjektgruppa har gjennom Digin-rapporten anbefalt at denne kostnaden dekkes av
fylkesbibliotekene, mens kostnader knyttet til innkjøp primært legges på folkebibliotekene.
Prosjektgruppa har ikke sagt noe om hvordan fordelingen av de 2,2 millionene bør være.
Gjennom arbeidet med å oppnå full oppslutning fra fylkesbibliotekene + Deichman om et torårig
prosjektløp for å ta prosjekt Digin fra teori til praksis, ble det klart at enkelte fylkesbibliotek vil ha
problemer med å skaffe til veie sin andel til driftingen av et nasjonalt konsortium. Prosjektgruppa
har signalisert at det ikke vil være kostnader utover stillingsressurser for fylkesbibliotekene i
prosjektperioden og at det skal jobbes videre med finansieringsløsningen i neste prosjektperiode.
Prosjektgruppa ser for seg fleire mulige finansieringsmodeller:
1. Fylkesbiblioteket dekker sin andel
2. Fylkesbiblioteket og fylkets folkebibliotek spleiser på fylkets andel
3. Hel eller delvis finansiering via statlig midler
Prosjektgruppa har også åpnet for at folkebibliotek fra fylker hvor fylkesbiblioteket ikke har mulighet
til å dekke fylkets andel, selv kan gå inn og dekke «sin» andel basert på innbyggertall (41 øre per
innbygger). Dette forutsetter imidlertid at de årlige driftsinntektene vil ligge så nært 2,2 millioner
som mulig.

5. Økonomi og regnskap
Prosjektet mottok 950.000 kroner i støtte fra Nasjonalbiblioteket. Disse
midlene var i utgangspunktet tiltenkt en oppstart av et nasjonalt konsortium.
Forprosjektet har naturlig nok ikke hatt det samme behovet for økonomi, vi
ber derfor om å få overført 839.324 kroner som ekstra finansiering av ny
prosjektperiode.

Felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester

Økonomi og regnskap

7

Enkelte reiseutgifter har blitt dekket av Rogaland fylkesbibliotek og Agder fylkesbibliotek, uten at
dette har blitt viderefakturert på prosjektet. Restbeløpet er derfor noe høyere enn det reelle
forbruket.

5.1.

Regnskap over prosjektmidler 2021

Kilometergodtgjørelse- trekkpliktig
Kost/overnatting- trekkpliktig
Arbeidsgiveravgift
Sum ført over lønn

77
995
151
1 223

Gaver/representasjon
Hotellutg. på tjenesteoppdrag (ikke kurs)
Annonsering sos medier ol. uten mva
Kjøregodtgjørelse
Kostgodtgjørelse
Ikke oppgavepl. reiseutg. (m/mva. fly innland, taxi, tog, buss)
Ikke oppgavepl. reiseutg. (u/ mva. eks.fly utland, manglende kvittering)
Parkering/bomavgift
Husleie, leie av lokaler og grunn
Driftsavtaler IT

1 336
3 254
500
508
1 342
2 628
3 361
106
448
65 345

Konsulenttjenester generelt

30 625

Sum øvrige kostnader

109 453

Andre statlige overføringer

-950 000

Sum inntekt

-950 000

Resultat prosjekt Digin

-839 324
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