
Referat Prosjektgruppe-møte 
Dato: 15. september 2022 

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

Referent: Trygve Kikut 

 

Oppdatering om ukens møter 
Catch Media 

Hilde og Trygve har hatt et innledende møte med Catch Media. På møtet ble forslaget fra Catch 

Media til aktiviteter avgrenset til Kartleggingsworkshop og strategiarbeid, konsept, navn, logo og 

visuell identitet + verktøykasse for markedsføring for bibliotekene. Dette betyr at Bibliotek24 får en 

fast identitet i kommunikasjon med leverandører og andre aktører. Bibliotekene får en enkel og 

samtidig fleksibel måte å markedsføre sine digitale innholdstjenester.  

Catch Media har fått en begrensning på 275 timer på å utarbeide det overnevnte. 

Hilde innkaller til workshop for Catch Media og hele prosjektgruppa, slik at Catch media får et så godt 

utgangspunkt for videre arbeid som mulig. 

(oppdatering: Prosjektgruppa og Catch Media møtes på Deichmanske bibliotek for en halv dags 

workshop den 20. oktober.) 

SIKT 

Hilde og Bjørn Kjetil har hatt møte med Tore Nilsen, forhandler for Sikt, for å få lære mer om hvordan 

Sikt jobber opp mot de ulike leverandørene. I dette møtet kom det frem at de har et fysisk 

innledende møte med alle leverandører, hvor de kommer med en felles orientering slik at alle 

leverandører får den samme informasjonen. Deretter sender leverandører inn tilbud til Sikt som 

utgangspunkt for kommende forhandlinger.  

Det ble enighet i prosjektgruppa om en lignende praksis for Bibliotek24. Vi innkaller derfor alle 

leverandører til et felles innledende digitalt møte den 18. oktober. Trygve innkaller og sjekker 

samtidig ut om øvrige fylker har andre leverandører de kunne tenke seg at deltok på dette møtet.  

 

Planlegge møte med lokale støtter 
Leon innkaller lokale støtter til nytt orienteringsmøte med mulighet for innspill fra deltakerne. Dette 

møtet holdes 21. oktober fra 10.00-11.30. 

Følgende agenda ble sendt ut: 

1. Status Digin 

1. Oppsett av CM 

2. Adgangskontroll 

3. Markedsføring 

 



2. "Det juridiske» 

1. Aksept-knappen i ConsortiaManager  

3. Hvordan ser vi for oss overgangen fra prosjekt til drift 

4. Fylkeskontaktenes ansvar i tiden som kommer 

5. Runde rundt bordet / åpen post 

1. Alle deler litt om hva som er status i eget fylke rundt digitale 

innholdstjenester og ordet er fritt for spørsmål og annet 

2. Skal deres fylke betale helt eller delvis for noen av de digitale 

innholdstjenestene? 

6. Eventuelt 

Eventuelt 
-Trygve orienterer fylkesbiblioteksjefene om fremgangen i prosjektet og forberede på den 

kommende samarbeidsavtalen og innleder arbeidet med å etablere Bibliotek24 som et IKS. 

-Cineast har bedt om å bli tatt med i betraktning for forhandlinger, da de opplever at bibliotekene 

venter på en nasjonal avtale. Prosjektgruppa ble enige om et litt pragmatisk syn på 10% regelen nå i 

oppstarten.  
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