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Debrief studietur
Prosjektgruppa tok en liten runde på inntrykk og tanker etter møtene i Danmark.

Svar til Apeland
Ole Christian Apeland har bedt om innsyn i de andre tilbudene. Hilde svarer han at de hadde en langt
høyere pris enn de andre aktørene og at vi ikke kan gi innsyn da det enda ikke er fattet en endelig
avtale/kontrakt, jfr. Offentlighetsloven §23.3

Kommunikasjonsplan
Det Digitale Folkebibliotek var tydelige på at selv om de kommuniserer mye med bibliotekene, får de
stadig tilbakemelding fra bibliotekledere om at de kunne kommunisert mer. Vi øker derfor
aktiviteten på bloggen i første omgang og alle i prosjektgruppa skal skrive 1-2 saker i halvåret på
bloggen, primært om eget ansvarsområde.

Adgangskontroll
Kan det bli aktuelt å trekke inn en leverandør for å teste den kommende adgangskontrollen? Cap
Gemini har fått beskjed om å se på løsninger som gir en så enkel og lite kostnadskrevende måte å
koble seg på adgangskontrollen. Muligens kan adgangskontrollen bygges ved hjelp av testmiljøer slik
at leverandører ikke trengs inn i byggefasen.

Statistikk
Trygve tar kontakt med SSB for å orientere og sjekke ut muligheten/interessen for å få til et lignende
samarbeid som DDF har med «Danmarks Statistik». Sistnevnte får statistikken fra leverandørene med
CPR-nummer, denne anonymiseres av Danmarks Statistik før den sendes til Faktor for å gi et innblikk
i de ulike variablene sammen med demografiske data.

Helsebiblioteket
Leon tar kontakt med Helsebiblioteket med ip-adressene fra folkebibliotekene. Vi mangler fortsatt
noen ip-adresser og Leon anslår at 92% av ip-adressene også vil distribuere innhold andre steder enn
i bibliotekene. Dels fordi virksomheter deler ip-adresser og dels fordi mange bibliotek har
overrapportert ip-adresser (for sikkerhets skyld).
Vi lar Helsebiblioteket ta en vurdering av adressene vi har og dersom de ikke er brukbare. Dersom vi
vil distribuere for bredt og ip-adressene ikke godtas får vi gå tilbake til sektoren og orientere om
problemstillingen som har oppstått.

Møte med Sikt
Tejs i DDF introduserte oss for Janicke Furberg og Tore Nilsen i Sikt. Vi har avtalt et møte med dem 1.
september, for å orientere og se på hvordan vi kan samarbeide.

Invitere inn Deichman
Prosjektgruppa står fortsatt uten den siste prosjektdeltakeren som vi ba om. Trygve tar kontakt med
Knut, Camilla og Ellen og inviterer til at Deichman kan bli med inn i prosjektgruppa i 40% eller mindre
for å kunne være tettere med i forhandlingene som gjøres til høsten. Dette vil lette jobben med å
sikre avtaler som også er gode nok for Deichmanske.

God sommer-hilsen
Trygve har skrevet en kort sommerhilsen til publisering på bloggen. Hilde sender over bilder fra
studieturen som kan brukes til illustrering.

Eventuelt
Kulturrådet, tidsskrifter
Leon har fått spørsmål fra eget fylke om Digin/Bibliotek24 vi er påkoblet den nye modellen fra
kulturrådet for digital tidsskriftformidling. Leon ber om et møte med Kulturrådet for å orientere dem
om prosjekt Digin.

Ta opp tråden med KS
Hilde tok opp behovet for å følge opp dialogen med KS. Vi følger opp i august og ber om et møte.

Nye prosjekter
Det finnes en rekke muligheter i utviklingen av prosjekt Digin og utviklingsprosjekter gjennom
Bibliotek24. Det er likevel viktig å holde en stram linje til Bibliotek24 er oppe og går, slik at nye
prosjekter ikke tar fokuset vekk fra etableringen av konsortiet. Dette utelukker likevel ikke
muligheten for å legge på ytterligere aktiviteter i 2023-søknaden om utviklingsmidler til prosjektet fra
NB. Bjørn Kjetil trakk frem nytten av å ha glidende overganger mellom prosjekter og ikke alltid vente
på at et er ferdig, før man starter opp neste.

