
Referat prosjektgruppe-møte 
Dato: 9. juni 2022 

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

Frafall: Bjørn Kjetil Fredriksen (på forhandlingskurs) 

Referent: Trygve Kikut 

 

Møter siden sist 
Fylkesnettverk for innovasjon Rogaland fylkeskommune 20/5  

Tas på neste møte 

 

Møte med Cap Gemini 31/5 (Bjørn Kjetil)  

Cap Gemini har blitt bedt om å vurdere kostnader og løsning for adgangskontrollen. De har 

signalisert en høyere kostnad enn hva som er beregnet inn i prosjektet. Dette kan løses ved å bruke 

en større del av budsjettet fra statistikk og diverse konsulenttjenester til adgangskontrollen, så 

fremst den også da muliggjør uthenting av statistikk for den enkelte tjeneste. 

 

Møte med Cineast 1/6 (Alle) 

Prosjektgruppa hadde møte med Sveinung Vikeså fra Cineast. Det var et orienteringsmøte hvor det 

viktigste målet var å koble Cineast på arbeidet som nå gjøres og opprette kontakt.  

Cineast ble orientert om at dersom bibliotek tilsvarende 10% av Norges befolkning ønsker tjenesten 

fra 2023, vil vi forhandle om en konsortiumsavtale med dem.  

Sveinung sa at prismodellen deres åpnet for en lavere kostnad per film etter hvert som forbruket 

økte. 

 

Møte med Universitetsforlaget 2/6  (Alle) 

Prosjektgruppa hadde møte med Universitetsforlaget med fokus på tjenesten Idunn som står på 

planen for forhandling i november 2022. Målet med møtet var å orientere om prosjekt Digin og 

kommende reforhandling av enkeltavtaler til nasjonal avtale.  

Det kom frem under møtet at de tidligere har ønsket å inkludere folkebibliotek i avtaler de har gjort 

med UH-sektoren, men at dette ikke har resultert i noe konkret for folkebibliotekene. Muligens kan 

dette skyldes mangel på et koordinerende ledd slik som Bibliotek24 vil bli.  

Universitetsforlaget var godt vant til å forhandle med konsortier og «hopp-on/hopp-off» avtaler for 

bibliotekene. De inngikk av og til avtaler direkte med enkelt-bibliotek, men det var i påvente av nytt 

avtaleår for det aktuelle bibliotek. De hadde ingen som valgte å forbli på en egen avtale utenom de 

konsortium-mulighetene de eventuelt hadde. 



 

Møte med Kultur- og likestillingsdepartementet 3/6 (Alle)  

Prosjektgruppa hadde et fint møte med statssekretær Odin Bohmann og Sigrid Køhn Dobbe fra 

administrasjonen. Bohmann var tydelig på at han hadde sansen for prosjektet og de ønsket å bli 

holdt oppdatert.  

Trygve har avtalt et avklaringsmøte med Nasjonalbiblioteket den 17. august for å få en endelig 

avklaring på hvilken (om noen) rolle Nasjonalbiblioteket ser for seg når Bibliotek24 går over i drift. 

 

Møte med regnskap VTFK 7/6 (Trygve) 

Trygve har hatt et møte med Wenche Aadalen (Teamleder på regnskap i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune) og Roar Thunæs (Rådgiver på økonomi, styring og eierskap i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune). Målet med møtet var å finne ut hvilke muligheter det var i å betale for 

leverandørfakturaer før konsortiet har fått inn alle innbetalingene fra bibliotek som ønsker tjenesten.  

Dette skulle være uproblematisk, så lenge de etableres god dokumentasjon i form av budsjett og 

regnskap.  

Det ble avtalt et nytt møte onsdag 22. juni hvor Lise Runningen og Anne Nøstberg med ansvar for 

henholdsvis regnskap og budsjett, kobles på. 

 

Confex forhandlingskurs 9-10/6 (Bjørn Kjetil)  

Tas på neste møte 

«Runde rundt bordet» 
Nytt fast punkt på referatet hvor status og endringer på den enkeltes ansvarsområder kan tas opp.  

Single sign on: (se møte med Cap Gemini)  

Kommunikasjon/markedsføring: Hilde jobber videre med tilbudene som har kommet inn på 

profilmanual. Tilbudene har variert veldig, men kan sannsynligvis gjøres mindre kostnadskrevende 

når videre samtaler med byråene gjøres. Trygve kobler på Trygve ved behov. 

Consortia Manager: Det har blitt varslet en prisøkning på Consortia Manager utover normal indeks-

regulering. Årsaken ligger blant annet i unormal høy inflasjon. 

Løsningen begynner etter hvert å bli så kompleks at den ikke er like fleksibel å tilpasse å endre på 

som tidligere. Et konsortium har 3 800 medlemmer, noe som medfører en treghet når 

priskalkulasjoner skal regnes ut. CM har derfor blitt gjort raskere. Det har også blitt opprettet portal 

for utviklingsønsker, slik at utviklinger også kan stemmes frem blant kundene.  

Fiktivt biblioteknummer (Leon/Trygve) 
Trøndelag har samlet alle VGS i en oppføring i CM, dette krevet et fiktivt biblioteknummer for å gi 

disse VGS-bibliotekene en unik ID i CM. Leon har foreslått at det legges en «F» for «felles» slik at vi 

ikke risikerer å lage et fiktivt biblioteknummer som en dag tilhører et annet bibliotek. Med en «F» i 

nummeret vil det dessuten være enklere å identifisere felles-listinger.  



 

Forberede møte med lokal støtte (Alle) 
Prosjektgruppa tok en innsjekk før mandagens kommende møte med lokal støtte. Dette møtet vil ha 

følgende agenda: 

 Status (Trygve) 

o Hva har skjedd siden sist? 

o Bibliotek24 vs. Digin 

 Gjennomgang av veikart (Trygve) 

o Når forhandles den enkelte base 

o Innspill til krav til leverandører? 

 Less is more (Send gjerne i etterkant) 

 Status single sign on (Bjørn Kjetil) 

 Status delprosjekt C (Hilde) 

 Status digital infrastruktur og dato for opplæring av lokal støtte i CM (Leon) 

Møtet tas opp, da det har kommet tilbakemelding fra minst et fylke om at de ikke får deltatt.  

Tanmayo fra Troms og Finnmark har sendt inn spørsmål om det er dialog mellom Digin og UHR/UNIT. 

Dette svarer vi opp på møtet under Status. Her kan vi refere til møte i forprosjektet, med AU for UHR 

og at vi vil invitere oss til et møte i august for å se på mulighetene for samarbeid (jfr. 2. avsnitt i møte 

med Universitetsforlaget) 

Helsebiblioteket og ip-adresser? (Leon/Trygve) 
Leon tar kontakt med Kjell Tjensvoll fra Helsebiblioteket om fulldistribusjon av Helsebiblioteket i 

folkebibliotekene, nå som vi har fått inn ip-adresser for hele landet. Unntaket er Rogaland, men Leon 

følger opp Bjørn Kjetil på dette. 

Forhåpentligvis kan vi en gang over sommeren vise til at Bibliotek24 har sørget for fulldistribusjon og 

lik tilgang til Helsebiblioteket gjennom alle landets folkebibliotek. Dette kan da også inkluderes i 

orientering til Kultur- og likestillingsdepartementet. 

 

Studieturen (Alle) 
Prosjektgruppa tok en rask gjennomgang av programmet og reisen til Danmark 27. – 29. juni. Hilde 

reiser ned i forkant.  

 

Eventuelt 
Trygve purerer Lovdata PRO for et møte og innkaller Sikt til et møte i august. 

 

Neste møte blir 16. juni 
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