
Referat prosjektgruppe-møte 
Dato: 10. januar 2022 

Til stede: Hilde Grefsrud, Bjørn Kjetil Fredriksen, Leon Bang-Hetlevik og Trygve Kikut 

Referent: Trygve Kikut 

Status 
Siden prosjektgruppa inviterte til allmøte og felles presentasjon av Digin-rapporten, har alle fylker 

sluttet seg til et nytt prosjektløp som vil gå over to år. Gjennom dette prosjektløpet er målet å ta 

Digin fra teori til praksis, samt etablere Single sign-on og automatisk høsting av statistikk i BibStat.  

Med unntak av Viken fylkesbibliotek som bidrar med en 40% stilling inn i den nye prosjektgruppa, 

stiller alle fylker med en 15% stillingsressurs som lokal støtte til prosjektgruppa. Dette utgjør samlet 

sett 25% mindre enn hva prosjektgruppa i utgangspunktet ønsket inn i neste prosjektperiode.  

Det var enighet på møtet om at vi presenterer muligheten for å omgjøre en 15% til en 40%, men 

dersom ingen fylker ønsker dette kan også nåværende prosjektgruppa øke sine bidrag slik at målet 

om totalt 325% stillingsressurs til hovedprosjektet blir nådd.  

Forhandlere 
Både Bjørn Kjetil Fredriksen og Hilde Grefsrud har sagt ja til å gjennomføre kurs i forhandlingsteknikk 

våren 2022. De blir dermed også de som skal gjennomføre selve forhandlingene med leverandørene 

fra og med høsten 2022.  

Regnskap 
Trygve og Mette Gjerdrum har hatt møte med regnskap v/Lise S. Runningen i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune. På møtet presenterte Trygve antatt omfang av fakturaer som vil oppstå når et 

nasjonalt konsortium i prosjektperioden legges til prosjekteiende fylke.  

Regnskapsavdelingen var tydelige på at det omfanget som ble presentert på møtet ikke utgjorde 

noen merkbar arbeidsbelastning og dermed var uproblematisk. Trygve ble bedt om å lage et notat 

som skisserte opp hvordan regnskap blir berørt av prosjekt Digin og driften av konsortiet.  

Oppstartsmøtet 
Trygve presenterte sitt forslag til agenda for oppstartsmøtet. Målet for oppstartsmøtet er å gjøre 

kjent ny organisering av prosjektet og forslag til prosjektforløp. Dette vil danne utgangspunkt for at 

prosjektgruppa kan starte skrivingen av en prosjektsøknad, som deretter blir presentert for lokale 

støtter og fylkesbiblioteksjefer for eventuell korrigering.  

Oppstartsmøtet vil også gi anledning til å forberede fylkene på å finne frem eksisterende avtaler, 

orientere prosjektgruppa om hvilke avtaler som ønskes videreført og i hvilken grad innholdet i 

tidligere avtaler er delbare i forkant av nye forhandlinger.  

Bibliotek24.no 
Prosjektgruppa ønsker å videreføre tidligere Vest-Agders domene bibliotek24.no, som nå eies av nye 

Agder fylkesbibliotek. Leon har sjekket ut med Nina Stenbro, som har sagt ja til at Digin kan ta over 

bibliotek24 dersom det blir aktuelt. Prosjektgruppa vil da også ta eierskap i bib24.no.  



Endelig bestemmelse rundt domene og navn tas etter oppstartsmøtet og en utsjekk med 

styringsgruppa.  

Statistikk 
Prosjektgruppa tok en rask prat rundt Trygves kommende møte om håndteringen av statistikk med 

Nasjonalbiblioteket. Det var enighet om at en import av statistikk fra Nasjonalbiblioteket kan være en 

grei start, men at BibStat sannsynligvis vil ha et hyppigere behov for mer løpende statistikk gjennom 

året enn hva Nasjonalbiblioteket har behov for.  

Det vil uansett være nyttig med en forventningsavklaring med Nasjonalbiblioteket i forkant av evt. 

koding knyttet til import av statistikk til BibStat. 

Eventuelt 
Leon har likevel mulighet til å delta på bibliotekmøtet i mars som representant for Digin. 

Trygve har fått trykket opp 100 eksemplarer av rapporten til utdeling på bibliotekmøtet. 

Hilde melder inn Digin på eKommune 2022 i april. 

Prosjektgruppa ser mulighet for å rulle ut Lovdata Pro og Helsebiblioteket til alle bibliotek i Norge, så 

fort alt er satt opp riktig med ConsortiaManager.  
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