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Prosjektmidler og tildelingsbrev 
Prosjektet har fått tildelt 1,5 millioner for 2022 i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Per epost 

har Trygve fått beskjed fra Tinnesand om at det ikke vil komme noen føringer for prosjektet utover at 

det må søkes om nye midler fra 2023. 

Dette betyr at prosjektet kan fortsette akkurat som planlagt. 

eKommune-nominasjonen 
Prosjektet ble i månedsskiftet mars/april nominert til det neste store felles digitaliseringsprosjektet i 

kommunal sektor, av arbeidsutvalget for HR, IKT og Digitalisering. 

Prosjektgruppa lagde i den forbindelse en promovideo 

Rett i forkant av eKommune, som avholdes 28. april til 29. april, ble det klart at vi likevel ikke var 

kvalifisert da prosjektet var forbi idéfasen. 

Prosjektet har likevel oppnådd ekstra synlighet gjennom nominasjonen og vil følge opp 

arbeidsutvalget når arbeidet med Bibliotek24 har kommet ytterligere et steg videre. 

Studietur 
Vi har fått tommel opp fra Det Digitale Folkebibliotek om et nytt fysisk møte i København. Denne 

gang har vi bedt om et dypere blikk i hvordan de arbeider i forhold til kommunikasjon, statistikk og 

forhandlinger. 

Det passet for alle med en studietur 27. juni til 29. juni, hvor vi legger opp til møte med Det Digitale 

Folkebibliotek tirsdag den 28. juni. Som takk for gjestfriheten inviterer vi utvalgte fra møtet + Tejs og 

Niels fra Subscription People på middag på kvelden. 

De som ønsker å gjennomføre aktiviteter i Danmark i tilknytning til prosjektet utover dette møtet, må 

gjerne ha avvikende reisedager enn hva som er skissert over. Eventuelt er det også mulig med ekstra 

studietur ved behov.  

Digital infrastruktur og veikart 
Det gjenstår fortsatt å få tilbake oppdatert informasjon om bibliotekene fra enkelte fylker. 

Fylkeskontaktene er purret og prosessen videre med Subscription People og ConsoritaManager 

forsinkes, dette er beklagelig. 

Orienteringer til bibliotek og leverandører 
Trygve har skrevet om utkastet til orienteringer fra tidligere i år. Konsortienavnet er lagt til og skrivet 

til folkebibliotek og VGS-bibliotek er slått sammen til ett. Fortsatt eget skriv til leverandører. 
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Fint om alle i prosjektgruppa leser gjennom og kommer med eventuelle tilbakemeldinger før 

utsending. Dersom enkelte bibliotek skulle ha spørsmål blir de i orienteringen henvist i første 

omgang til fylkets lokale støtte til prosjektet og prosjektbloggen. 

Leverandørene er lovet ytterligere informasjon når prosjektet har veikartet klart for hvilke avtaler 

som skal forhandles på nytt først. 

Kreditt-konto 
Trygve har tatt kontakt med regnskapsavdelingen ved Vestfold og Telemark fylkeskommune for å 

avdekke mulighet for en kredittkonto. Selv om leverandører vil bli bedt om å gi en 60 dagers 

betalingsfrist og bibliotekene «kun» får 30 dager, risikerer Bibliotek24 å stå uten nok kapital til å 

betale leverandørfakturaen dersom ikke alle betaler i tide.  

Et eget møte mellom regnskap og Trygve vil finne sted i juni for å se på mulighetene for en 

kredittkonto for å sikre betaling til leverandører. 

 

Diverse 
 Trygve har sjekket opp dette med rammeavtaler. Reglene er at siden Vestfold og Telemark 

fylkesbibliotek står som prosjekteier, skal rammeavtalene til Vestfold og Telemark 

fylkeskommune benyttes. I de tilfeller hvor det ikke eksisterer noen rammeavtale, står 

prosjektet fritt til å velge.  

 Try har fulgt opp prosjektet og spurt om det er noe mer de kan bistå med etter deres bidrag 

med markedsføringsrapporten. Trygve har bedt de komme med et tilbud på profilmanual til 

Bibliotek24. Hilde følger opp dette videre og innhenter tilbud fra flere. 

 Hilde har vært på forhandlingskurs i Tekna, kurset hadde mange like trekk som kurset fra 

Bibliotekarforbundet. Tekna-kurset opplevdes noe mer nyttig. Bjørn Kjetil tar et nettkurs i 

forhandlingsteknikk før sommeren. 

 Leon og Trygve brukte siste del av møtet til å forberede sitt foredrag om Prosjekt Digin for 

Brukermøtet i Bibliofil 11. mai i Kristiansand. 

Møte med Helsebiblioteket 
Siste del av prosjektmøtet var et møte med Kjell Tjensvoll, lagleder redaksjonen, fra Helsebiblioteket. 

Kjell var initiativtaker til Helsebiblioteket for snart 20 år siden og var svært positiv til arbeidet med 

Bibliotek24.  

Prosjektgruppa ble orientert om epost-lister for konsortier i Norden og øvrig utland. De som ønsker 

det fra prosjektgruppa blir meldt på disse. 

Helsebiblioteket kjøper inn årlig for 30-35 millioner, men innholdsmessig er de svekket etter å ha 

måtte redusere bredden betraktelig de senere år, på grunn av utfordringer med valuta-endringer. 

Helsebiblioteket har som resultat av dette kun ett tidsskrift igjen i sitt sortiment.  

Tjensvoll var positiv til at vi kan distribuere Helsebiblioteket gjennom de ip-adressene vi nå samler 

inn, slik at Bibliotek24 får en umiddelbar effekt med tanke på lik tilgang i norske bibliotek. Avtaler 

Helsebiblioteket har gjør det imidlertid kun mulig å gjennomføre per nå for folkebibliotek. 



Helsebiblioteket har sett på single-sign on som en mulig distribusjonsløsning tidligere, men funnet 

det for dyrt. Dersom prosjekt Digin kommer frem til en løsning som også kan benyttes av 

Helsebiblioteket er de derfor interessert i å bidra økonomisk i denne løsningen. 

Det var felles enighet om å holde kontakten videre. I første omgang sender vi over ip-adressene når 

disse er klare. De bør komme i form av et regneark, hvor kolonne A har biblioteknavn, kolonne B har 

kommunenavn, kolonne C har fra-ip og en eventuell kolonne D har til-ip. 
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