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Oppdatering om ukens møter 
Brukermøte i Bibliofil 

Trygve holdt foredrag på brukermøte i Bibliofil i Kristiansand tirsdag 11. mai. Foredraget var med 

utgangspunkt i samme foredrag tidligere holdt av hele prosjektgruppa på Bibliotekmøte i Oslo i mars.  

Inger Stenersen var til stede i salen og forhørte seg litt med tilhørerne i etterkant av møtet hva de 

syntes og tilbakemeldingene hun fikk var gode. 

Redia og Bibliotek24 
Leon hadde et tre timer langt møte i København med Carsten fra Redia, møtet berørte også Prosjekt 

Digin og Bibliotek24.  

Redia har et tett samarbeid med DDF og har  utviklet en egen bibliotek-app som kan benyttes av alle i 

Danmark. 

Det kan være nyttig med et eget Digin-møte med Redia, for å se på hvilke muligheter som kan ligge i 

et fremtidig samarbeid. 

Forslag om årlig pris fra Bibliotek24 
Trygve luftet tanken om at Bibliotek24 kan dele ut en pris til det biblioteket som har markedsført 

digitalt innhold fra biblioteket på best mulig vis. Prisen kunne være i form av penger som deles ut. 

Dersom Bibliotek24 deler ut 50 000 kroner til det biblioteket som har markedsført digitalt innhold 

best i foregående år, vil de 50 000 kronene sannsynligvis gi mer av seg enn om de blir brukt på 

direkte markedsføring.  

Forslaget ble godt mottatt og vi tar det med oss som en «god idé» i det videre prosjektarbeidet. 

Single Sign-on (SSO) 
Bjørn Kjetil tar kontakt med Cap Gemini for å få en vurdering av utviklingstankene rundt SSO. Dette 

møtet tar han selv, og Trygve deltar på møtet når resultatet av vurderingen foreligger. Er det 

realistisk med et budsjett på 1 millioner kroner eller må vi tenke annerledes? 

Helsebiblioteket har nevnt at de kan være interessert i å spleise på en løsning, i tillegg har prosjektet 

penger fra andre budsjettposter som kan brukes på SSO dersom løsningen blir dyrere.  

Når vurderingen fra Cap Gemini foreligger har vi litt mer «kjøtt på beina» og kan be om et møte med 

Nasjonalbiblioteket for å høre hva de tenker i forhold til kompatibilitet til deres og øvrige løsninger. 

Deretter inviterer vi oss eventuelt til et møte med Helsebiblioteket for å eventuelt koble de på 

utviklingen av løsningen.  

https://detdigitalefolkebibliotek.dk/section/i-brug-paa-biblioteket/appen-biblioteket


 Spørsmålet knyttet til hvem som skal ha det endelig ansvaret for SSO-løsningen og de driftsutgiftene 

som følger med vil også måtte avklares, samt hvilken størrelsesorden disse vil være på. 

Eventuelt 
 Møte med Kultur- og likestillingsdepartementet.  

o Trygve foreslo at møtet legges opp med en kjapp intro for å koble øvrig 

administrasjon, utover statssekretæren, på prosjektet. Deretter gir vi en oppdatering 

siden forrige møte med Bohmann før vi setter av brorparten av de 30 minuttene vi 

har fått til å snakke om økonomi og mandat knyttet til konsortiet. Drift og basistilbud 

vil være temaer knyttet til konsortiets økonomi. 

o Bjørn Kjetil foreslo at vi bruker PressReader som eksempel for å illustrere gevinsten i 

å gå fra en konsortium-avtale til en nasjonal avtale.   

 Studieturen i juni 

o Vi avklarte hvem som bestiller reise selv (og sender faktura til Vestfold og Telemark 

fylkesbibliotek) og hvem som ønsker at Trygve bestiller for dem (via Berg Hansen) 

o Trygve tar kontakt med DDF for å lande et program for tirsdagen. Alle trenger ikke 

være med på alle møtene, men vi fordeler oss slik at studieturen ikke blir mer hektisk 

enn den trenger å være. 

 

Neste møte blir torsdag 19. mai 
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