
Referat Prosjektgruppe-møte 
Dato: 25. august 2022 

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

Referent: Trygve Kikut 

 

Oppdatering om ukens møter 
Lovdata  

Lovdata ønsker å distribuere Lovdata Pro til alle folkebibliotek, men er bekymret for spredning 

gjennom dårlig avgrensede ip-adresser i norske kommuner. Siden det ikke alltid vil være mulig med 

en teknisk innramming, inngår Lovdata en avtale med Bibliotek24 med en juridisk innramming. Kort 

vil avtalen medføre at antallet bibliotek som tilbyr Lovdata pro mangedobles, men kan samtidig miste 

tilgangen til Lovdata dersom Stiftelsen Lovdata opplever en rekke oppsigelser på tjenesten fra 

samme kommune.  

Trygve sender prosjektgruppa epost med lenke til generell avtale, med egne ønsker til tilpassing av 

denne avtalen. Frist til mandag ettermiddag med å gi øvrige tilbakemeldinger som deretter sendes 

jurister ved Vestfold og Telemark fylkeskommune som oppretter et avtaleforslag mellom Bibliotek24 

og Lovdata. 

§ 10 femte ledd i den generelle avtalen gir grunn til å inngå egen avtale med bibliotek som knytter 

seg mot Bibliotek24, for å sikre konsortiet mot erstatningskrav fra leverandørersom følge av 

handlinger gjort av lånere og/eller bibliotek. Vi sjekker ut med DDF og Sikt om hva slags praksis de 

har. Bjørn Kjetil foreslo at vi kjører en egen ROS-analyse knyttet til konsortiets drift.  

Det er viktig for Lovdata at en «ansatt i kommunen må ikke få tilgang til bibliotekets konto, med 

mindre hen er publikum på biblioteket. Vi kan ikke tillate fjerntilgang utover bibliotekets fysiske 

rom». 

EBSCO (Leon og Trygve) 

Agder fylkesbibliotek ble kontaktet av EBSCO, hvorpå Leon løftet henvendelsen inn i prosjekt Digin. 

Leon og Trygve hadde møte med Tess, hvor prosjektet ble presentert og Tess fortalte om EBSCO. Vi 

holder kontakten og EBSCO tilbyr gjerne en 30 dagers free trial til sine produkter med tilhørende 

opplæring våren/sommeren 2023 for hele landet.  

Bibliotek24 som IKS (Trygve) 

Trygve har hatt møte med Roar Thunæs på eierskap i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det 

viktigste nå er å lande et forslag til selskapsavtale som kan svarer til lov om interkommunalt selskaps 

§ 4 tredje ledd. 

Hilde foreslo at vi også kan se nærmere på formen interfylkeskommunalt samarbeid alá Nasjonal 

digital læringsarena. Vi sjekker ut med Roar. 

Dersom vi går videre med interkommunalt selskap vil det være en prosess med godkjenning i 

Vestfold og Telemark fylkeskommune, før øvrige fylker mottar forslag til selskapsavtale og politisk 



orientering for tilslutning. Høsten 2023 kan vi tidligst få vedtatt en etablering i fylkesting/Oslo 

bystyre.  

Prosjektgruppa gjennomgikk forslag til selskapsavtale som også presenteres styringsgruppa. Dette 

dokumentet vil sannsynligvis være gjenstand for endringer det neste halve året. 

 

NOU om ytringsfrihet 
NOU har kommet med en rapport om ytringsfrihet (2022:9), hvor bibliotek er hyppig nevnt. 

PressReader er særskilt nevnt i forbindelse med tilgang til journalistikk. Prosjektgruppa har invitert 

seg til et nytt møte med departementet for å følge opp dette og orientere om siste nytt fra 

prosjektet. 

 

Fakturering i 2022 
Vi må avklare med hvert enkelt fylke om hvordan hver enkelt tjeneste som tidligere har vært levert 

gjennom fylket skal finansieres i Bibliotek24. Skal fakturaer helt eller delvis sendes direkte til 

bibliotekene eller kan de sendes til fylkesbibliotekene? 

 

Sette datoer hvor forhandling er på agendaen 
Camilla følger med på sakslister og sier fra om hun ikke kan delta på et møte hvor forhandlinger er på 

programmet. Prosjektgruppa tar fortløpende kontakt med Camilla ved behov for innspill / orientering 

rundt forhandlinger.  

 

Agenda for møte i styringsgruppa 
Trygve gikk gjennom planlagt orienteringssaker han skal ha med styringsgruppa den 26. august. Hilde 

nevnte om styringsgruppa kanskje hadde innspill på bokloven og Digins rolle knyttet til digitale 

læringsressurser som kan havne i en gråsone. Hvem skal forhandle slik avtaler? 

 

Innkjøpspolitikk 
Trygve leste gjennom utkastet til innkjøpspolitikk og flere innspill ble gitt. De deler av tekstene som 

prosjektgruppa ikke helt er enige om er markert i rødt. Trygve presenterer det foreløpige utkastet for 

styringsgruppa.  

 

Forberede møte med SIKT 1/9 
Prosjektgruppa har møte med SIKT den 1. september. Trygve oppretter et felles-dokument hvor 

prosjektgruppa skriver inn spørsmål, innspill og annet som vi må huske å ta opp med SIKT denne 

dagen.  

Prosjektgruppa ønsker kompetanseoverføring og et samarbeid mellom Bibliotek24 og SIKT. 

https://vtfk.sharepoint.com/:w:/r/sites/KRIF-ProsjektDigitaltinnholdDigin/Delte%20dokumenter/General/2022-2023%20-%20Hovedprosjekt/M%C3%B8te%20med%20SIKT.docx?d=w98ac7b9c02ef4890a5e21e2cc32a02d9&csf=1&web=1&e=XgwFsm


Eventuelt (utgikk i mangel på tid) 
-Eget møte med Norgesfilm og Tejs for å finne løsning på kostnadsberegning 

-Alle kan legge inn data ved behov og informasjon 

-Fordele maler til oversettelse 

 Publish agreements 

 Send reminders 

 Order Confirmation 
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