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Status på eksterne møter
Bjørn Kjetil, Hilde og Trygve hadde møte med Asbjørn Risan fra Sikt og Jonas Svartberg Arntzen etter
oppfordring fra Inger Stenersen. I møtet orienterte prosjektgruppa Asbjørn og Jonas om arbeidet så
langt og tankene for videre prosess i henhold til SSO og formidling av digitale innholdstjenester på
nett. Bjørn Kjetil var kun med på den første delen av møtet av hensyn til å også være deltaker av
formidlingsprosjektet til Deichman.
Trygve har hatt møte med generalsekretær Ann Berit Hulthin i NBF for å orientere henne om BibStat
og mulighetsrommet for å automatisk høste inn tall fra bruk og utvikling av de fysiske samlingene ved
VGS-bibliotekene.
I forbindelse med at Viken fylkesbibliotek har orientert studentene ved OsloMet om
fylkesbibliotekenes rolle, har Hilde orientert studentene om arbeidet som nå gjøres med Prosjekt
Digin.
Påfyll i Agder den 17. februar handlet om BibStat, Innlandet fylkesbibliotek tok kontakt etter Trygves
presentasjon og er nå også en del av BibStat. Kun Oslo og Troms og Finnmark står nå utenfor, disse vil
spurt om det er OK at statistikken også synliggjøres fra disse når BibStat får en ny rolle gjennom Digin
og Bibliotek24.
For å kunne høste statistikk fra digitale innholdstjenester til BibStat, men samtidig respektere de
tilfellene hvor leverandøren ønsker tallene skjult fra andre leverandører har Trygve nå tatt kontakt
med Basebibliotek for å koble denne autentiseringen på BibStat. Svaret fra Basebibliotek var positivt
og tilgang til API er gitt. Trygve tar det videre med IT i Vestfold og Telemark fylkeskommune for
implementering av Basebibliotek-autentisering. Utgangspunktet for BibStat er likevel fortsatt at tall i
størst mulig grad skal være synlige og tilgjengelige for alle.

Gjennomgang av forslaget for DataTemplate
Leon presenterte resultatet av siste møte med Subscription People. Prosjektgruppa gjennomgikk
hvilke data vi trenger fra bibliotekene for å distribuere innholdstjenester, samt ivareta en eventuell
krysskobling med SSO og BibStat.
Leon jobber nå videre med 2-3 eksempler som sendes over til Subscription People for godkjenning
før resten av folkebibliotekene og VGS-bibliotekene legges inn. Fengselsbibliotekene vurderes lagt
inn.
Det overlates til de ulike representantene fra øvrige fylkesbibliotek å fylle inn data fra eget fylke,
Leon koordinerer dette arbeidet som starter etter et fellesmøte med «lokal støtte» den 16. mars.

Forberede slides til bibliotekmøtet
Prosjektgruppa valgte å utsette dette punktet til neste møte.

Samle trådene, hva trenger vi å lære mer om fra DDF?
Prosjektgruppa planlegger en studietur i løpet av perioden 14/6 - 1/7. I forkant av denne studieturen
vil vi i god tid sende over spørsmål vi måtte ha knyttet til det videre arbeidet med prosjekt Digin og
utviklingen av Bibliotek24.
En mappe er opprettet i prosjektets Teams-gruppe, foreløpig med et dokument hvor vi fortløpende
legger inn de spørsmål vi har. Prosjektgruppa tok en rask idémyldring i prosjektmøtet.

Forberede og kartlegge eksisterende avtaler, veikart for oppsigelser og
reforhandlinger
Det er ønskelig å få inn så mye data om nåværende avtaler som mulig, slik at nye avtaler kan
forhandles frem med så mye innsikt på tidligere forhold som mulig. Det er imidlertid ikke mulig å dele
informasjon fylkesbibliotekene imellom, fra tidligere inngåtte avtaler som er taushetsbelagt.
Prosjektgruppa har derfor sett lokalt på avtalene i egne fylker og gjennomgikk på møtet hvilke data
som kunne deles og hva som bør etterspørres fylkesvis for hver enkelt avtale:









Hvor lenge løper nåværende avtale?
Hvor lang er oppsigelsestiden?
Foreligger det en databehandleravtale?
o Hvis det gjør, kan den sendes til prosjektgruppa?
o Hvis ikke, hva er beslutningsgrunnlaget for at det ikke foreligger en
databehandleravtale?
Kan selve avtalen med leverandøren sendes til prosjektgruppa?
Eksisterer det politiske føringer for avtale-anskaffelsen?
Hvilken prismodell har avtalen?
Annet som prosjektgruppa bør kjenne til?

Når denne dataen er på plass, kan prosjektgruppa sette opp et veikart for oppsigelser og forhandling
av nasjonal avtale.

Felles pitch
Utgitt i mangel på tid, eget møte knyttet til dette er satt opp den 7. mars. Alle lager et forslag til pitch
som utgangspunkt for møtet.

Eventuelt







Leon tok opp utfordringen knyttet til at flere kommuner har samme ip-adresse.
ConsortiaManager har sagt at de klarer å finne en løsning på dette.
Bjørn Kjetil og Hilde tar kontakt med NBF for å avtale et orienteringsmøte for prosjekt Digin.
Bjørn Kjetil sjekker ut om NBF Digital gruppe fortsatt er operativ og i så fall om de bør med på
dette møtet.
Hilde tok opp KS sin konseptutredning om fremtidig organisering av KS digitale
fellestjenester. Trygve spør ledergruppa til prosjekt Digin hvorvidt de ønsker at vi skal spille
inn Digin opp mot konseptutredningen.
Avtalen med ConsortiaManager fikk følgende tilbakeldinger fra prosjektgruppa:
o Vi bør ha en SLA

o

Bibliotek24 bør oppgis som «Vestfold og Telemark fylkesbibliotek på vegne av
Bibliotek24»

