Referat prosjektgruppe-møte
Dato: 25. mai 2022
Til stede: Leon Bang-Hetlevik, Bjørn Kjetil Fredriksen, Hilde Grefsrud og Trygve Kikut
Referent: Trygve Kikut

Oppsummering av ukens møter
Norgesfilm
Prosjektgruppa hadde møte med Anders Koppang-Grønn fra Norgesfilm fredag 20. mai. Filmotekettjenesten er en av tjenestene som skal reforhandles nasjonalt i høst. Utover Oslo er det kun Vestfold
og Telemark som har en avtale på vegne av samtlige folkebibliotek i eget fylke. Det betyr at avtalen
som forhandles frem i høst vil være tilgjengelig for tilknytting for 70+ folkebibliotek som har tegnet
egen avtale med Norgesfilm fra 2023, når folkebibliotekene kan ta over egen konto i Consortia
Manager.
Anders redegjorde for en rekke utviklingsplaner som Norgesfilm har og/eller har igangsatt. Det kom
også spørsmål fra Anders om vi ville forhandle på andre ting en pris – svaret på dette fra
prosjektgruppa var «ja». Pris er ikke det viktigste, men minst like viktig er muligheten til sømløse
brukeropplevelser på tvers av de ulike digitale innholdstjenester.
Cap Gemini
Møtet er utsatt til neste tirsdag

Lande datoer for intro-kurs i CM før sommeren + datoer det passer å
få resten av opplæringen tidlig i høst
Leon tar kontakt med Carrie for å lande datoer for opplæring i CM – både for oss og lokale støtter.

Forberede møte med Kultur- og likestillingsdepartementet
Prosjektgruppa tok en gjennomgang av hva som er viktig å trekke frem i møtet med Kultur- og
likestillingsdepartementet. Trygve gir administrasjonen en rask innføring i prosjektet, før vi
oppdaterer Bohmann og administrasjonen på hva som er nytt siden Hilde og Trygve møtte Bohmann
i Larvik.
Videre har vi avtalt følgende agenda for resten av møtet:




Redusere ulikheten i digitale bibliotektilbud som har oppstått de siste årene
Mer sømløse bibliotektjenester
Finansiering og ansvar for nasjonal koordinering av digitalt innhold

Leon står over dette møtet, men Hilde, Bjørn Kjetil og Trygve møtes 09.45 utenfor Grubbegata 1 i
Oslo, fredag 3. juni.

Krav til leverandører
Med første forhandling i september (om 4 måneder) må vi begynne å lande noen føringer for hvilke
krav vi skal stille til leverandørene.
Dette diskuteres videre med lokal støtte 13. juni og med danskene på studieturen i 27.-29. juni. Det
er viktig å holde kravene til et minimum, slik at de fungerer bredt.

Eventuelt
Oppgjør med teknogigantene
Hilde tok opp rapporten Norsk oppgjør med teknogigantene som blant annet Amnesty International,
Forbrukerrådet og LO Norge har stilt seg bak. Rapporten baserer seg på et verksted 15. mars hvor det
overordnede målet var å få konsekvensene av teknogigantenes makt høyere opp i den offentlige
samtale og på politikernes og andre lederes agenda. Dette har klare koblinger mot EUs Digital
Markets Act som har som mål å gjøre oss mindre avhengig av de største teknogigantene og redusere
mulighetene for ugjennomtrengelige monopol som flytter makten i samfunnet.
Prosjektet følger utviklingen av dette videre og er positive til oppgjøret.

Neste møte 9. juni

