
Referat prosjektgruppe-møte 
Dato: 5. mai 2022 

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

Referent: Trygve Kikut 

Oppdatering om ukens møter 
Helsebiblioteket 

Den 27. april hadde Hilde, Leon og Trygve møte med Kjell Tjensvoll fra Helsebiblioteket. På møtet 

kom det frem at Helsebiblioteket kan distribueres gjennom Bibliotek24 og ip-adressene som nå 

samles inn. Distribusjonen kan per nå kun foregå til folkebiblioteket. Trygve og Leon følger opp Kjell 

når ip-adressene er endelig hentet inn fra folkebibliotekene. 

Helsebiblioteket har tidligere sett på muligheten for Single sign-on som autentiseringsmulighet, men 

funnet det for dyrt. Dersom Digin kommer opp med en løsning som også kan fungere for 

Helsebiblioteket kan de være interessert i å spleise på løsningen. Bjørn Kjetil følger opp dette.  

Tjensvoll tipset videre om epost-lister som ICOLC og Nordlic og prosjektgruppa melder seg på ICOLC 

etter anbefaling fra Solveig Wikstrøm i Sikt. 

Som DDF også har snakket om, åpnet også Helsebiblioteket for å kunne samarbeide om anskaffelser, 

dersom det skulle bli aktuelt.   

FilmBib 

Den 28. april hadde Hilde og Trygve møte med Gunnar Bangsmoen og Christina Iverson fra Norsk 

Filminstitutt. De kunne også være interessert i Single sign on, og så nytten i å stå som leverandør i 

ConsoritaManager. De ønsket å ta kontroll på leverandørsiden selv, men i og med at finansieringen 

allerede er sikret nasjonalt, vil de stå for hvert enkelt bibliotek med en kostnad på 0 kroner. 

Vi holder kontakten. 

Status digital infrastruktur og veikart 
Alle memberdata er nå samlet inn, det gjenstår noe fra Viken og kan være enkeltting her og der som 

mangler. Viken har fått ut uka før vi sender over til CM og kjører import. Det som ikke er på plass da 

må de logge seg på bibliotekene enkeltvis å legge inn. Dersom det er mye kan vi se om det er mulig 

med en ekstra oppdaterings-import. 

Trøndelag stilte spørsmål om alle skolene kunne registreres som en enhet, dette sjekket Trygve ut 

med Subscription People og det var greit så lenge alt var likt og de ikke hadde behov for ulike tilbud 

mellom skolene.  

IP-adresser mangler fra Viken, Trøndelag, Nordland og Rogaland + VGS hos Deichman. Dette haster 

muligens ikke like mye som memberdata, men Leon sjekker opp med Subscription People når dette 

med fordel kan importeres.  

Alle fylker har sendt over status på hvilke avtaler de har inngått på vegne av folkebibliotek og vgs-

bibliotek i eget fylke. Prosjektgruppa jobber videre med dette, torsdag 19. mai, inn i et eget 

dokument som grunnlag for veien videre til etableringen av nasjonale avtaler. Flipp er en aktør som 



venter som følge av Digin på å lande en avtale med sektoren, vi prioriterer derfor dem tidlig i dette 

veikartet. 

Veikart-dokumentet gjennomgås i fellesskap med lokale støtter, slik at det kan foreligge en klar plan 

for høsten, før sommerferien.  

Studietur 
Da er det spikret studietur til København mandag 27. juni til onsdag 29. juni. 

Mikkel Christoffersen ved DDF og hans kollega Torbjørn har til sammen nå ansvaret for både 

eReolen-forhandlingene og tekstlicensområdet. Det betyr at vi kommer til å treffe dem og ei som 

heter Sarah med tanke på kommunikasjon. Ann Sofie vil vi snakke med angående statistikken og vi vil 

også treffe Glenn. 

Trygve har sendt over grovskissen til spørsmål prosjektgruppa utarbeidet tidligere i våres, Bjørn Kjetil 

la i møtet til single sign on. Fokuset vil derfor være på forhandling, statistikk, kommunikasjon og 

single sign og.  

Muligens deler vi oss opp og har parallell-møter.  

Vi har invitert nevnte personer og Niels, Tejs og Carrie fra Subscription People ut på middag på 

ettermiddag/kveld. Muligens vil en eller flere av oss ha møte med disse med tanke på 

implementeringen.  

Trygve legger opp en plan for dagen i samråd med Mikkel fra DDF og Tejs fra CM. 

Vi ber Berg Hansen om å booke fly og hotell, så fort Hilde har fått sjekket ut om hun trenger noen 

flere dager med tanke på publikumsundersøkelser.  

Det er mest hensiktsmessig at vi bor på the Square, siden det er DDF vi primært skal snakke med.  

 

Tilbakemelding på orienteringsskrivene 
Vi tok en gjennomgang av orienteringsskrivene til folkebibliotek/vgs-bibliotek og leverandører. 

Trygve sender disse til lokale støtter for utsending fra disse, da de også står som primærkontakter for 

bibliotekene.  

Trygve legger inn kontakt-info til lokale støtter og sender det til dem torsdag 5. mai eller i fredag 6. 

mai. Ber de sende videre til sine bibliotek senest i begynnelsen av neste uke.  

 

Tilbud til VGS gjennom Bibliotek24 og Nasjonal digital læringsarena 

(NDLA) 
Kan NDLA være en potensiell samarbeidspart for Digin og Bibliotek24? Hilde ber om møte mellom 

Digin og styreleder John Arve Eide (som også er fylkesdirektør for Kultur og mangfold i Viken. 

 

https://vtfk.sharepoint.com/:w:/r/sites/KRIF-ProsjektDigitaltinnholdDigin/Delte%20dokumenter/General/2022-2023%20-%20Hovedprosjekt/For%20bibliotek%20-%20Prosjekt%20Digin%20etablerer%20Bibliotek24.docx?d=w64ab356c998b4142bb720c273f1aa8a6&csf=1&web=1&e=LNxFpR
https://vtfk.sharepoint.com/:w:/r/sites/KRIF-ProsjektDigitaltinnholdDigin/Delte%20dokumenter/General/2022-2023%20-%20Hovedprosjekt/For%20leverand%C3%B8rer%20-%20Prosjekt%20Digin%20etablerer%20Bibliotek24.docx?d=w0574aa50968349068880cf656a92f6d9&csf=1&web=1&e=K749UI


Oppsett av Bibliotek24.no 
Prosjektgruppa så gjennom forslaget til oppsett av Bibliotek24.no. Dette er et grunnlag som det kan 

bygges videre på. Alle sjekker ut med sine kolleger om de har forslag til «ofte stilte spørsmål» (FAQ), 

Trygve lager forslag til svar på de tre spørsmålene som står der nå. 

Siden utvikles etter hvert som for eksempel grafisk profil er på plass. Vi lager en engelsk del i noe mer 

light-format.  

Eventuelt 
 Møte med Kultur- og likestillingsdepartementet.  

Vi har fått tid med statsråd Bohmann og administrasjonen ved Kultur- og 

likestillingsdepartementet fredag 3. juni klokken 10.00 – 10.30. Alle fra prosjektgruppa som 

ønsker deltar på møtet. Med mindre vi får andre signaler fra departementet holder vi fast 

ved foreslått agenda: 

o Redusere ulikheten i digitale bibliotektilbud som har oppstått de siste årene 

o Mer sømløse bibliotektjenester 

o Finansiering og ansvar for nasjonal koordinering av digitalt innhold 

 Alle går nå i gang med sine delprosjekter og kaller inn Trygve til møte ved behov utover 

Digin-møtene. 

 Hilde har laget et forslag til brief for markedsføringsbyråer. Alle leser gjennom dette og 

kommer med tilbakemelding til Hilde via epost (kopi alle) innen førstkommende mandag.  

o Hvem henvender Bibliotek24 seg til? 

 Deichmanske avklarer med Utdanningsetaten internt hvordan en evenuell finansiering vil 

foregå fra Oslo. De satser på en avklaring før sommeren. Ellen Reidun Aabakken håndterer 

dette på vegne av Digin, slik at vi per nå ikke trenger å ta dialogen med Utdanningsetaten 

direkte.  

 Alle vil ikke alltid ha anledning til å være med på Digins ukentlige møter. Dette løser vi ved å 

ha gode referater og ta kontakt enkeltvis ved behov for avklaringer. Det er helt greit å stå 

over et og annet fellesmøte dersom det blir en og annen kræsj i kalendere.  

 

Neste møte blir torsdag 12. 

 

https://vtfk.sharepoint.com/:w:/r/sites/KRIF-ProsjektDigitaltinnholdDigin/Delte%20dokumenter/General/2022-2023%20-%20Hovedprosjekt/2022_05_05%20BRIEF%20for%20DIGIN.docx?d=w49ae58e3dcba40c0a0acf0da8113a1db&csf=1&web=1&e=zngwEy
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