Referat prosjektgruppe-møte
Dato: 10. mars 2022
Til stede: Hilde Grefsrud, Bjørn Kjetil Fredriksen, Leon Bang-Hetlevik og Trygve Kikut
Referent: Trygve Kikut

Status på eksterne møter
Møter siden sist:
2. mars: Leon og Trygve har hatt møte med Tejs og Carrie om «workflow»-oppsettet i
ConsortiaManager.
3. mars: Hilde og Trygve har hatt møte med Bærum bibliotek i forbindelse med deres prosjekt «Ut å
stjæle lånere». Det kan bli aktuelt å koble delprosjekt C mot Bærum, da det er en felles interesse i
delprosjekt C og prosjekt «Ut å stjæle lånere».
7. mars: Det ble jobbet med felles pitch, resultatet av pitcher ligger i mappe på Teams. Disse kan
være utgangspunkt for kommende foredrag/artikler.
8. mars: Trygve har hatt møte med BDK (IT ved Vestfold og Telemark fylkeskommune). De skal
reversere all digital infrastruktur i kjølvannet av fylkessplittingen. Det betyr at de sannsynligvis ikke
har like god kapasitet som tidligere forespeilet. Trygve tar nytt møte med dem i april etter at Digin
har fått svar på søknaden. Det kan bli aktuelt for prosjekt Digin å se på delprosjekt A og B som en
felles utvikling hvor de samme utviklerne er koblet mot begge delprosjektene.
8. mars: Hilde og Trygve møtte statssekretær Bohmann i Larvik. Resultatet av møte ble at Digin skal
inn og snakke med departementet i et eget møte som kun vil omhandle Digin. Det er ønskelig at alle i
prosjektgruppa deltar på møtet med departementet. Trygve sørger for henvendelsen til
departementet, hvor hovedutvalgsleder Maja Foss Five signerer.
9. mars: Hilde og Trygve hadde dialogmøte med Lars Egeland og Geir Arne Rosvoll fra arbeidsutvalget
for Universitet og høgskolerådet.

Møter med Helsebiblioteket og Lovdata Pro
Trygve tar initiativ til et møte med utgiverne av Helsebiblioteket og Lovdata Pro. Målet for møtet vil
være å orientere dem om prosjekt Digin, samt avdekke mulighetene for fulldistribusjon av tjenestene
gjennom den digitale infrastrukturen Digin bygger opp med Consortia Manager.

Studietur
Vi fortsetter planleggingen av studietur til Danmark i siste halvdel av juni.

Forberede bibliotekmøtet
Prosjektgruppa tok en gjennomgang av planene for bibliotekmøtet. Alle får 7 minutter til «deres»
ansvarsområder i Digin, i tillegg introduserer Trygve med 10 minutter og 2 minutters avslutning.
Hilde setter rollup i bestilling som skal inneholde alle fylkesvåpen + Oslos kommunevåpen, QR-kode
til prosjektbloggen, samt (omtrentlig) tittel «Prosjekt Digin : Likere digitale innholdstjenester fra

bibliotekene». Ingen hadde sterke meninger om fargevalget, men vi gjenbruker illustrasjonen kjent
fra Digin-rapporten.
Trygve tar med trykte utgaver av rapporten til utdeling og Hilde ser på mulighetene for å Menti og
premiering.

Eventuelt




Gjennomgang av 16. mars møtet med lokal støtte
o Alle vet sine oppgaver (se agendaen) og vi sender ut dokumenter for rapportering
samlet i etterkant av møtet.
o Lokale støtter for frist ut måneden med å rapportere
Bjørn Kjetil og Hilde melder seg på kurs i forhandling. Bjørn Kjetil sjekker ut mulighetene for
kompetanseoverføring fra Det Digitale Folkebibliotek. Sikt og andre kan også være aktuelle
for kompetanseoverføring. Trygve ønsker uansett at Bjørn Kjetil og Hilde deltar på et eget
kurs, med tanke på signaleffekten dette gir til bibliotekene.

