
Referat Prosjektgruppe-møte 
Dato: 1. september 2022 

Til stede: Hilde Grefsrud, Bjørn Kjetil Fredriksen, Leon Bang-Hetlevik, Camilla Holte Wiig (fra 13.30)  

og Trygve Kikut 

Referent: Trygve Kikut 

Oppdatering om ukens møter 

Møte med styringsgruppa (Trygve) 

Trygve gjennomførte fredag et møte med styringsgruppa for å orientere og om status i prosjektet nå 

som det står på vippepunktet fra å være et prosjekt, men også et aktivt konsortium. Styringsgruppa 

var fornøyde med progresjonen i prosjektet. Prosjektplan 1.1 ble godkjent. Forslag til innkjøpspolitikk 

og selskapsavtale ble gjennomgått med få justeringer.  

Møte med SIKT (Prosjektgruppa) 

Prosjektgruppa hadde i forkant av dette møtet et møte med SIKT. Vi møtte Tore Nilsen og Janicke 

Furberg som til sammen jobber med forhandlinger og ConsortiaManager, som de har valgt å kalle 

Edvarda. 

Trygve presenterte Digin/Bibliotek24 før ordet var fritt. 

SIKT skaper forpliktelse mellom bibliotek og SIKTS avtaler med leverandører gjennom aksept-

knappen i ConsortiaManager. Det er her det juridiske ansvaret blir overført til bibliotekene om å 

følge fremforhandlet avtale. Det viser at vi ikke kan operere med automatisk utrulling av 

innholdstjenester hvor det foreligger en juridisk avtale. Bibliotek eller fylkeskontakt må aktivt gjøre 

dette valget av innholdstjenester selv. 

Bjørn Kjetil ba om et eget møte for Hilde og han selv med Tore Nilsen for å lære mer om deres 

prosesser rundt forhandlinger.  

Janicke Furberg inviterte til en egen presentasjon om noen måneder for å vise hvordan de jobber. 

Dette vil være nyttig når Bibliotek24 har kommet ordentlig i gang.  

Sikt har som hovedregel flerårige avtaler med leverandører, for å redusere administrasjonen av disse.  

Vi holder kontakten med Tore og Janicke. 

Hvordan skal PressReader faktureres? 
Vi må be om en tilbakemelding fra fylkeskontaktene på hvordan PressReader skal faktureres for hvert 

enkelt fylke. Skal fylket betale hele, deler eller ingenting av den kommende fakturaen fra 

PressReader. Bibliotek24 vil uansett i denne omgang sende faktura til fylkesbibliotekene, da det er 

deres innholdstjenester som flyttes inn i Bibliotek24-porteføljen i denne fasen.  

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek overlater for 2023 kostnaden til PressReader til bibliotekene 

selv. Vestfold og Telemark fylkesbibliotek vil likevel viderefakturere på vegne av Bibliotek24 i år, før 

fakturaene går direkte fra avtaleperioden 2024 og utover.  

PressReader er nå sagt opp i Vestfold og Telemark og bibliotekene er orientert. Øvrige fylker har 

mottatt samme oppsigelsestekst som brukt av Vestfold og Telemark, som grunnlag for egen valgfri 

oppsigelse.  



Trygve sendte følgende tekst til folkebibliotek og vgs-skolebibliotek, tirsdag 30. august: 

«Fra fylkesforhandler til nasjonal forhandler av PressReader 

I tråd med prosjekt Digins mål om å få til felles avtaler om digitale innholdstjenester for alle 

folkebibliotek og VGS-bibliotek i Norge, begynner vi (Bibliotek24) denne høsten å reforhandle de 

avtalene som finnes i fylkeskommunal regi for distribusjon i VGS-bibliotek og folkebibliotek. 

Først ut er PressReader som vi nå har sagt opp, slik at vi står sterkere i forhandlingen av ny 

konsortium-avtale for 2023 som skjer i september. Øvrige fylker som også har avtale 

med PressReader er også oppfordret til å si opp sin avtale. 

Målet er at overgangen fra 2022 til 2023 skal skje uten brudd i leveransen av PressReader. Legger for 

ordens skyld med orienteringen som ble sendt ut i våres.  

Økonomi 

Når avtalen er fremforhandlet av Biblioteket24 og prisen for hvert enkelt bibliotek blir klar, kan 

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek vurdere en økonomisk støtte til hver enkelt. Som utgangspunkt 

må imidlertid hvert bibliotek forberede seg på å ta kostnaden av PressReader gjennom eget 

mediebudsjett for 2023. 

Vi håper å kunne komme tilbake med en pris i begynnelsen av oktober, slik at dere kan velge om dere 

skal tilslutte dere PressReader gjennom Bibliotek24 eller ikke.» 

Økonomi 
Grunnet generelt økende kostnader i samfunnet og en høyere lønnsvekst enn hva som var bildet for 

et år siden, blir det nødvendig å sette driftsbudsjettet høyere enn hva prosjektgruppa så for seg 

høsten 2021.  

Trygve foreslo at driftsbudsjettet økes til rundt 3.1 millioner. Fordelingsnøkkelen skulle da være på 

60 øre per innbygger med en øvre grense på 300.000 kroner og en nedre på 140.000 kroner per 

fylke. Leon ønsket et lavere nedre grense. 

Det ble diskutert hvorvidt man skulle åpne for direkte deltakelse fra bibliotek i de tilfeller hvor 

fylkeskommunen ikke velger å gå inn på eiersiden. Prosjektgruppa gikk vekk fra dette forslaget, da 

det kan slå begge veier.  

Prosjektgruppa ser at det kan være lurt å avvente formell etablering av Bibliotek24 til ny 

fylkeskommune-struktur er på plass. Da slipper vi å gå to runder ut mot fylkesting/byråd. Vi anbefaler 

derfor at det søkes om noe prosjektmidler for 2024 for å holde driften gående til endelig etablering 

er vedtatt. 

 

Eventuelt  
 Alle skal nå bruke ConsortiaManager aktivt 

Prosjektgruppa har fått såpass mye opplæring i ConsortiaManager nå at informasjon som alle trenger 

å ha tilgang til i forbindelse med bibliotek, leverandører, avtaler, etc. skal legges inn i 

ConsortiaManger så fort som mulig.  

 Oppsett av ConsortiaManager 

Leon og Trygve tar ansvar for å sette opp alt av system settings, oversettelse av maler, licence terms, 

osv. Leon og Trygve avtaler egne møter for denne jobben.  



Viktigste maler å få oversatt i denne omgang er:  

Publish agreements 

Send reminders 

Order Confirmation 

 Digitale møter i styret/representantskapet 

Trygve har sjekket ut med Roar Thunæs om møter i representantskapet og styret kan gjennomføres 

digitalt. Dette for å redusere kostnader knyttet til møtevirksomhet. 

Svar fra Roar: 

«IKS loven § 9 4. avsnitt sier at representantskapet kan bestemme at møtene kan gjennomføres som 

fjernmøter. Det samme gjelder styremøter jfr. § 12, 3. avsnitt. 

Når det gjelder kommunale oppgavefellesskap så er det en bestemmelse i kommuneloven § 11-7 som 

åpner for fjernmøter i folkevalgte organer. Dette må også gjelde for kommunale oppgavefellesskap ut 

fra § 19-1 siste avsnitt som sier at øvrige bestemmelser gjelder så langt de passer for 

oppgavefellesskap. 

Det er følgelig åpnet for at møtene kan være på Teams.» 

 

 Tilgang til referat 

Det har kommet forespørsel fra Viken om referatene også kan legges slik at flere ansatte i Viken får 

tilgang til disse. Referatene er offentlige og prosjektgruppa velger derfor å legge ut referatene på 

prosjektbloggen i løpet av september. På den måten vil de være tilgjengelig for alle.  
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