
Referat prosjektgruppe-møte 
Dato: 11. august 2022 

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

Referent: Trygve Kikut 

 

Gjennomgang av status for å gjenoppta tråden etter sommerferien 
Leon 

Det mangler noen folkebibliotek blant informasjonen som er sendt inn fra fylkeskontaktene. Vi tar 

dette opp med de det gjelder når opplæring i CM gis, så kan de legge inn og rydde opp i informasjon 

da. Ansvaret for at informasjonen er oppdatert og komplett ligger hos fylkeskontaktene. 

Helsebiblioteket jobber med en ny løsning som gjør at de ikke får sett på dette med distribusjon via 

ip-adresser før slutten av året. 

Bjørn Kjetil 

Venter på Cap Gemini og deres vurdering av løsning for adgangskontroll. Purrer dem innen neste 

prosjektmøte dersom det ikke kommer svar. 

Hilde 

Apeland opprettholder sin begjæring om innsyn i pristilbudene som ble gitt. Vi avventer til kontrakt 

er signert med Catch media før disse sendes over. Vi sladder pristilbudene selv (enhetspriser og 

personinfo) 

Møte med Catch media er 12. September i Hønefoss. Trygve og Hilde deltar, prosjektgruppa 

samsnakker i forkant.  

Trygve 

Leon og Trygve tar et møte med Lovdata Pro 12. august for å diskutere muligheten for å sende over 

ip-adressene til alle folkebibliotek for å sikre at tilbudet kan eksistere hos alle folkebibliotek. 

 

ConsortiaManager 

Tejs anbefaler oss å legge inn alle leverandører vi har vært i kontakt med og all informasjon vi kan dra 

nytte av i fremtiden inn i ConsortiaManager allerede nå. Vi legger også inn det vi kan av historikk fra 

det enkelte fylkesbibliotek (minus priser) 

Leverandørene (ansvarlig for innlegging) 

 Lovdata pro (Trygve) 

 Proquest (Trygve) 

 Norgesfilm (Trygve) 

 Norsk Filminstitutt (Trygve) 

 Egemont (Trygve) 



 Helsebiblioteket (Leon) 

 Content Online (Leon) 

 Retriever (Leon) 

 Overdrive (Leon) 

 Universitetsforlaget (Leon) 

 Unit (Leon) 

 Naxos (Leon) 

 EBSCO (Leon) 

Auto renew 

Det er mulig i ConsortiaManager å velge om en avtale skal fornyes automatisk eller om det skal være 

et aktivt valg fra biblioteket. Prosjektgruppa diskuterte dette og meningene var delte. På den ene 

siden er bibliotekene vant til at avtaler bare løper og fakturaene betales, på den andre siden ønsker 

vi at bibliotekene får et aktivt forhold til ConsortiaManager. Bibliotek24 vil også betale på vegne av 

bibliotekene, slik at det til syvende og sist kan gå ut over Bibliotek24 dersom det blir 

betalingsproblemer ved et eller flere bibliotek (muligens lite sannsynlig). 

For å gjøre tjenestene fra Bibliotek24 så intuitive som mulig bør Auto renew helst være av eller på for 

alle de digitale innholdstjenestene. Trygve diskuterer videre med styringsgruppa mandag 22. August. 

Produktkategorier 

Dette feltet er obligatorisk i ConsortiaManager, vi beholder standard-kategoriene og utvider og 

justerer dersom porteføljen blir stor nok til at det blir et behov for å kategorisere tjenestene.  

Møte med kulturrådet 
Vi har sendt forespørsel til Kulturrådet v/ Hilde Fossanger om et møte i forbindelse med den nye 

modellen for innkjøp av tidsskrifter til bibliotekene. Sånn vi forstår utredningen som ligger til grunn, 

vil den nye modellen også omfatte innkjøp og distribusjon av digitale tidsskrifter. Vi ønsker et møtet 

så vi kan presentere Digin, og se om det vil være hensiktsmessig med et samarbeid mellom 

bibliotek24 og Kulturrådet. 

Digin og Deichman 
Jfr. tidligere referat, så ønsker prosjektgruppa å knytte Deichman inn i prosjektgruppa for å ha de 

med i prosessen rundt forhandlinger. Vi kan ikke se priser og annet fra de historiske avtalene hos 

Deichman, men vi kan slippe en ekstra runde rundt forhandlingsbordet dersom Deichman er med i 

vurderingene av tilbudene fra leverandørene. Det er nærliggende å anta at Deichman har gode 

avtaler i dag.  

Oppdatering: Camilla Holte Wiig går inn i prosjektgruppa i 20% for å følge forhandlingsdelen særskilt. 

Jurister 
Trygve har dialog med jurister ved Vestfold og Telemark fylkeskommune. De vil sannsynligvis bistå til 

gjennomgang av avtaler som fremforhandles (før signering), med mer. Trygve har et innledende 

møte med advokatene Anne Christine Lorck Heimdal og Birgitte Marie Thomassen Garvik den 22. 

august. 



Forhandlinger i høst 
Vi utsetter forhandlingen med Norgesfilm av Filmoteket. Her trengs det en videre dialog om 

mulighetsrommet rundt deres betalingsmodell fungerer i en konsortium-løsning. Det betyr at vi 

fokuserer kun på PressReader i september, hvor Bjørn Kjetil går inn som hovedforhandler fra vår 

side.  

Trygve utformer en forslagstekst for oppsigelse som sendes til øvrige fylker med en eksisterende 

avtale på PressReader. Vi oppfordrer fylkene til å sende inn denne, for å styrke vår posisjon før 

forhandlingen av PressReader.  

Oppdatering: Både Content Online, Proquest og EBSCO forhandler PressReader. Vi sjekker ut hvorvidt 

det er aktuelt å invitere alle tre til å gi pristilbud eller om de er bundet videre mot PressReader av 

likelydende avtaler.  

Invitere oss til Departementet i november? 
Vi opprettholder planen om å invitere oss til et møte (på teams?) med kultur- og 

likestillingsdepartementet. Avklarer på forhånd Nasjonalbibliotekets mulige ønsker til rolle ved et 

fremtidig konsortium. 

Alle bør ha med seg i tankene og notere for seg selv hva slags informasjon som med fordel kan være 

en del av dette møtet for å holde departementet i oppdatert på prosjektet.  

Eventuelt 
Trygve ba alle passe på å legge inn møter i regi av prosjektet i kalenderen på digin.vtfk.no. Dette dels 

for egen logg, men også for å synliggjøre prosjektets aktiviteter for øvrige.  

Trygve minnet også prosjektgruppa på at alle skal skrive 1-2 saker (primært om egne 

ansvarsområder) på prosjektbloggen, slik at det opprettholdes en viss informasjonsflyt utad.  

 

 

Neste møte blir torsdag 18. August. 
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