
Referat prosjektgruppe-møte 
Dato: 10. Februar 2022 

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

Referent: Trygve Kikut 

Status på eksterne møter 
Leon og Trygve har hatt et innledende møte med Tejs ved ConsortiaManager. Tejs har lagt opp et 

forslag til videre vei og implementering av ConsortiaManager. Carrie Waibel fra ConsortiaManager vil 

delta i prosessen videre, derfor vil kommunikasjon primært foregå på engelsk. Alle 

prosjektmedarbeidere + Tejs og Carrie vil kommunisere gjennom løsningen Basecamp for ikke å bli 

mer personavhengig enn nødvendig.  

Bjørn Kjetil og Hilde har valgfri deltakelse på møtene med ConsortiaManger frem til opplæringsdelen 

begynner. 

Trygve har bedt Tejs forskyve litt på oppstarten, slik at prosjektet får tatt en grundigere utsjekk av 

eventuelle konkurrenter i markedet. Dette dokumenteres i egen anskaffelsesprotokoll. 

Prosjektsøknaden 
Hilde skal lese korrektur på søknaden og prosjektplanen før den sendes til styringsgruppa. Trygve har 

ansvar for å sende inn søknaden med prosjektplan, gantt diagram og et notat fra Bjørn Kjetil på 

utviklingen av single sign-on. 

Alle fylker har fått beskjed om at det fortsatt er en ledig plass i prosjektgruppa, men ingen har meldt 

sin interesse for å øke deltakelsen fra 15-40%. Trygve tar en siste utsjekk med Ellen Reidun Aabakken 

om Deichman kunne tenke seg å få en ekstra hånd på rattet i dette prosjektet. 

Innhold på Bibliotek24 
I tillegg til prosjektbloggen vil prosjektet drifte nettstedet Bibliotek24.no, hvor domenet i denne 

anledning er tilbudt overført fra Agder fylkesbibliotek til Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. 

Utformingen av nettstedet vil hente mye inspirasjon fra detdigitalefolkebibliotek.dk. I tillegg vil det 

være nyttig med en “ofte stilte spørsmål”-side som kan besvare mange av de spørsmålene som 

leverandører og bibliotek måtte ha i denne oppstartsfasen.  

Prosjektgruppa ønsker også å utforme en strategi 2022-2024, som kan sammenfatte Digin-rapporten 

og tydeliggjøre arbeidet som gjøres.  

Bibliotek24 vil være den operative driftens ansikt utad, mens prosjektbloggen digin.vtfk.no vil ivareta 

prosjektets behov for å kommunisere ut som prosjekt.  

Dersom prosjektmidler blir gitt, vil prosjektgruppa involvere et byrå til utarbeidelsen av logo og 

grafisk profil for Bibliotek24. 

Forprosjektets sluttrapport 
Leon og Bjørn Kjetil skal se over Trygves forslag til sluttrapport til forprosjektet. Denne sendes 

deretter til styringsgruppa for endelig godkjenning.  



Sluttrapporten sende inn til Nasjonalbiblioteket i uke 7, samtidig som søknad for hovedprosjektet 

sendes inn. Forprosjektet er med det formelt avsluttet. 

Utstillingsområdet på bibliotekmøtet i mars 
Prosjektgruppa har fått plass på fylkesbibliotekenes utstilling på bibliotekmøtet i mars. Vi skal 

bemanne utstillingen i to av de timene konferansen pågår.  

Trygve har fått trykket opp 100 eksemplarer av Digin-rapporten til utdeling og Hilde skaffer en “roll-

up” for økt synlighet. Trygve sender Hilde fakturainfo til Vestfold og Telemark fylkesbibliotek. 

Struktur på seminar 
Hele prosjektgruppa deltar i presentasjonen av Prosjekt Digin på bibliotekmøtet i mars. Vi legger opp 

til følgende struktur: 

Trygve innleder (ca. 10 minutter) 

Hilde om kommunikasjon (ca. 7 minutter) 

Bjørn Kjetil om single sign-on (ca. 7 minutter) 

Trygve om håndteringen av statistikk (ca. 7 minutter) 

Leon om ConsortiaManager og digital infrastruktur (ca. 7 minutter) 

Trygve avslutter (ca. 2 minutter) 

Vi ser på muligheten for å bruke Menti for å få inn innspill fra publikum som kan presenteres når 

Trygve avslutter seminaret.  

Seminaret er satt til å vare i 45 minutter. 

Eventuelt 
 Prosjektgruppa tok en rask titt på prosjektbloggen og hvordan man legger inn møter. Vi 

bruker prosjektbloggens kalender for egen historikk, samt synliggjøring av aktivitet ut til 

resten av sektoren.  

 Anskaffelsesprotokollen har blitt oppdatert og sendes ut til styringsgruppa som er bedt om å 

gi snarlig tilbakemelding.  

 Trygve ba Hilde ta en kikk på Kompetansemodellen for digital transformasjon fra DigDir, 

modellen er tredelt og ivaretar politisk nivå, ledernivå og øvrige ansatte. Hilde sjekker ut. 

 Bjørn Kjetil har hatt møte med Jørgen Skyberg fra Nasjonalbiblioteket, et møte som 

etterhvert berørte prosjekt Digin og single sign-on. Prosjektgruppa diskuterte 

mulighetsrommet og løsninger knyttet til adgangskontroll av digitale innholdstjenester. 


	Status på eksterne møter
	Prosjektsøknaden
	Innhold på Bibliotek24
	Forprosjektets sluttrapport
	Utstillingsområdet på bibliotekmøtet i mars
	Struktur på seminar
	Eventuelt

