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Søker

Institusjonsopplysninger

Institusjonsnavn Vestfold og Telemark fylkesbibliotek

Postadresse Vestfold og Telemark fylkeskommune Postboks 2844

Postnummer 3702

Poststed Skien

Kontonummer 15 062 237 578

Institusjonens leder

Fornavn Mette Kristin

Etternavn Gjerdrum

Telefon 92 855 673

E-post mette.gjerdrum@vtfk.no

Er institusjonens leder kontaktperson for
prosjektet?

Nei

Kontaktperson

Fornavn Trygve

Etternavn Kikut

Telefon 9 242 278

E-post trygve.kikut@vtfk.no

Søknadstype

Velg søknadstype
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Søknadstype Innsatsområder

Innsatsområder • Nye samarbeidsformer

Prosjekt

Beskriv prosjektet

Prosjekttittel Digin fra teori til praksis

Mål Prosjektet ønsker å sette resultatet fra forprosjektet "Felles
drift av digitale innholdstjenester" ut i live. Gjennom å samle,
styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester
vil vi sikre likere tilgang og bedre vilkår. Dette vil bidra til økt
synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum, styrke
bibliotekenes forbrukermakt og gi mer sømløse tjenester, som
igjen effektiviserer arbeidshverdagen i bibliotekene.

Prosjektbeskrivelse

I den nasjonale bibliotekstrategien 2020-2023 (s. 34) kan man lese at "Formidling og valg av hvilke
digitale ressurser man vil anskaffe og formidle, må bli en like viktig del av bibliotekets virksomhet
som innkjøp og formidling av fysisk innhold.". Når det kommer til anskaffelsen av digitale
innholdstjenester som Libby, PressReader, Filmoteket og lignende spiller fylkesbibliotekene en
avgjørende rolle i å muliggjøre dette arbeidet på tvers av bibliotekstørrelser og lokale ressurser. Med
denne søknaden ønsker nå alle landets fylkesbibliotek inkludert Deichman å gå sammen om en
nasjonal samkjøring av dette arbeidet.

Prosjektets forprosjekt "Felles drift av digitale innholdstjenester", bedre kjent som Digin, har funnet
frem til en kostnadseffektiv løsning for å samle anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester.
Gjennom å samle all nødvendig informasjon om folkebibliotekene og videregående skole-bibliotek
(heretter kalt vgs) i ConsortiaManager, samt automatisere innhentingen av statistikk fra digitale
innholdstjenester gjennom BibStat.no, kan vi holde administrasjonskostnadene lave.

Forprosjektet avdekket en anstrengt norsk folkebibliotek-økonomi, hvor danske folkebibliotek har
vesentlig mer i frie midler til utvikling av medietilbudet. I 2020 hadde danske folkebibliotek i overkant
av 400 millioner i samlet mediebudsjett, mens norske folkebibliotek hadde det samme året 140
millioner i frie midler. Digins forprosjekt-undersøkelse viser at folkebibliotekene i stor grad ønsker å
videreutvikle sitt digitale tilbud, samtidig som 20% melder om et ikke-eksisterende digitalt tilbud.

Gjennom å etablere et nasjonalt konsortium kalt Bibliotek24, vil fylkesbibliotekene + Deichman
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samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og
bedre vilkår. Gjennom å etablere nasjonale avtaler med leverandører vil vi styrke bibliotekenes
forbrukermakt, forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene og kunne tilby mer digitalt innhold i
bibliotekene. Dette vil sikre et likere og fyldigere digitalt tilbud til landets innbyggere, samt forenkle
utviklingen av sømløse tjenester.

Gjennom å samordne digital statistikk og fysisk statistikk i statistikkbanken BibStat, vil prosjektet
også bidra til faktabaserte beslutninger om egen samlingsutvikling i de enkelte bibliotekene. Dette
svarer også til Vestfold og Telemarks kulturstrategi 2021-2024, hvor det fremkommer at
fylkesbiblioteket skal bygge opp en statistikkbank på bibliotekområdet. I samme strategi har
fylkesbiblioteket tatt mål av seg å videreutvikle og bidra til nasjonale og regionale konsortieløsninger
på bibliotekområdet, som understøtter et annet tiltak i samme strategi om å styrke bibliotekenes rolle
som formidlere av kvalitetsikret informasjon.

Digin svarer godt på flere av målene i Regionplan Agder 2030. Gjennom å utnytte mulighetene som
digitalisering gir, vil prosjektet bidra til en bedre ressursutnyttelse i norske bibliotek. Dette svarer
også til ett av fire hovedmål i Vikens temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025, hvor bibliotekene i
Viken skal delta i en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Gjennom å etablere nasjonale avtaler bidrar også prosjekt Digin til oppfylling av FNs bærekraftmål 10
om "Mindre ulikhet", samt bærekraftmål 16.10; "Sikre allmenn tilgang til informasjon (...)"

Prosjektet har et hovedløp med å etablere en nasjonal digital infrastruktur av folkebibliotek og VGS-
bibliotek, til distribusjon og administrasjon av digitale innholdstjenester. Videre er prosjektet delt opp i
tre delprosjekt;
A) Utvikle en felles adgangskontroll som vil redusere behovet for å sende persondata til tredjeparter i
inn- og utland, forenkle statistikkinnhenting og ikke minst bidra til økt sømløshet av digitale
innholdstjenester i bibliotekene.
B) Automatisere innhenting av statistikk på bibliotek-nivå fra de ulike digitale innholdsleverandørene,
gjennom BibStat.no. Samt utrede mulighet for vidererapportering til Nasjonal bibliotekstatistikk.
C) Som en kick-off for landets innbyggere ønsker vi å utvikle en en-gangs kampanje for å øke
kjennskapen til bibliotekenes digitale tilbud.

Framdriftsplan

Prosjektet er Toårig

Aktivitetsplan for prosjektet
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Beskrivelse Si opp eksisterende avtaler (evt. sette utløpsdato til
31/12-2022), samt kartlegge hvilke avtaler som ønskes
reforhandlet nasjonalt.

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.03.2022

Til dato 30.06.2022

Beskrivelse Anskaffe og sette opp ConsortiaManager for felles
administrasjon og distribusjon av digitale innholdstjenester til
folkebibliotek og vgs-bibliotek. Bli enige på fylkesnivå om en
eller flere priskalkulasjoner for kostnadsfordeling

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.03.2022

Til dato 30.06.2022

Beskrivelse Sende utvalgte medarbeidere på forhandlerkurs og hente inn
erfaringer i forhandlinger fra Danmark (Det digitale
folkebibliotek), jobbe frem krav som skal inkluderes i
forhandlinger, samt se på mulige felles forhandlinger med
utenlandske aktører.

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.02.2022

Til dato 30.06.2022

Beskrivelse Nye nasjonale forhandlinger av tidligere regionale avtaler

Aktivitetsperiode
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Fra dato 01.07.2022

Til dato 31.12.2022

Beskrivelse Åpne opp for direkte deltakelse fra folkebibliotek, avdekke nye
ønsker og eksisterende lokale avtaler som kan reforhandles
nasjonalt.

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.03.2023

Til dato 31.12.2023

Beskrivelse Etablere varig organisering og finansiering (herunder etablere
styre og generalforsamling)

Aktivitetsperiode

Fra dato 01.01.2023

Til dato 30.09.2023

Beskrivelse Delprosjekt A: Utvikle felles adgangskontroll (single sign-on).
Adgangskontrollen vil forenkle statistikk-innhentingen og
begrense deling av persondata med leverandører.

Aktivitetsperiode

Fra dato 25.04.2022

Til dato 28.02.2023
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Beskrivelse Delprosjekt B: Videreutvikle BibStat til å ivareta og automatisk
høste statistikk fra de ulike leverandørene på enkeltbibliotek-
nivå.

Aktivitetsperiode

Fra dato 25.04.2022

Til dato 28.02.2023

Beskrivelse Delprosjekt C: Økt kjennskap til bibliotekenes digitale
innholdstjenester, engangs kampanje etter at det er åpnet for
direkte deltakelse fra folkebibliotekene

Aktivitetsperiode

Fra dato 25.04.2022

Til dato 30.09.2023

Andre opplysninger

Andre opplysninger/kommentarer om
framdrifts-/aktivitetsplan

Budsjett

1. prosjektår

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 3 300 000

Andre inntekter 1. prosjektår

Beskrivelse Egen innsats

Beløp 2 400 000
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Beskrivelse Overføring av restbeløp fra forprosjekt

Beløp 839 324

Inntekter totalt 1. prosjektår: 6 539 324

Utgifter 1. prosjektår

Beskrivelse Prosjektledelse

Beløp 600 000

Beskrivelse 3x40% prosjektmedarbeidere

Beløp 960 000

Beskrivelse 7x15% lokal støtte øvrige fylker (inkludert Deichman)

Beløp 840 000

Beskrivelse Delprosjekt A (Single sign-on)

Beløp 800 000

Beskrivelse Delprosjekt B (Automatisering av statistikk)

Beløp 250 000
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Beskrivelse Delprosjekt C Kampanje bibliotekenes digitale innholdstjenester

Beløp 200 000

Beskrivelse Møter og reiser

Beløp 150 000

Beskrivelse Konsulenttjenester

Beløp 450 000

Beskrivelse Diverse utgifter

Beløp 139 324

Beskrivelse Lisenser til tekniske løsninger (Consortia Manager, BibStat)

Beløp 200 000

Utgifter totalt 1. prosjektår: 4 589 324

2. prosjektår

Inntekter 2. prosjektår

Beskrivelse Egen innsats
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Beløp 2 400 000

Inntekter totalt 2. prosjektår: 2 400 000

Utgifter 2. prosjektår

Beskrivelse 75% Prosjektledelse

Beløp 600 000

Beskrivelse 3x40% prosjektmedarbeidere

Beløp 960 000

Beskrivelse 7x15% lokal støtte øvrige fylker (inkludert Deichman)

Beløp 840 000

Beskrivelse Delprosjekt A (Single sign-on)

Beløp 200 000

Beskrivelse Delprosjekt B (Automatisering av statistikk)

Beløp 250 000

Beskrivelse Delprosjekt C Kampanje bibliotekenes digitale innholdstjenester
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Beløp 400 000

Beskrivelse Møter og reiser

Beløp 150 000

Beskrivelse Kick off

Beløp 200 000

Beskrivelse Konsulenttjenester

Beløp 450 000

Beskrivelse Diverse kostnader

Beløp 100 000

Beskrivelse Lisenser til tekniske løsninger (Consortia Manager, BibStat)

Beløp 200 000

Utgifter totalt 2. prosjektår: 4 350 000

Totalt

0
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Samarbeidspartnere

Har du samarbeidspartner(e)? Ja

Navn Agder fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med 40% prosjektmedarbeider over to år

Navn Rogaland fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med 40% prosjektmedarbeider over to år

Navn Viken fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med 40% prosjektmedarbeider over to år

Navn Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn Vestland bibliotekutvikling

Beskriv samarbeidet Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn Troms og Finnmark fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med lokal støtte i 15% over to år
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Navn Deichmanske bibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn Trøndelag fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn Nordland fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn Innlandet fylkesbibliotek

Beskriv samarbeidet Stiller med lokal støtte i 15% over to år

Navn Det Digitale Folkebibliotek

Beskriv samarbeidet Det Digitale Folkebibliotek og Bibliotek24 har et gjensidig ønske
om å gå sammen om dansk-norske forhandlinger av avtaler i
de tilfeller hvor dette er hensiktsmessig.

Vedlegg

Last opp vedlegg

Prosjektplan Digin fra teori til praksis.pdf

Sammendrag og innsending

https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/3/2022/02/Prosjektplan-Digin-fra-teori-til-praksis.pdf

