Referat Prosjektgruppe-møte
Dato: 23. september 2022
Til stede: Bjørn Kjetil Fredriksen, Hilde Grefsrud, Camilla Holte Wiig og Trygve Kikut
Frafall: Leon Bang-Hetlevik
Referent: Trygve Kikut

Oppdatering om ukens møter
Fylkesbiblioteksjefkollegiet
Trygve presenterte torsdag status i Prosjekt Digin og arbeidet med etableringen av Bibliotek24 for
fylkesbiblioteksjefene. Med unntak av Elin i Vestland, Tone i Innlandet og Anita i Nordland, var alle
fylkesbiblioteksjefer + Knut Skansen fra Deichman til stede.
Det var mange positive tilbakemeldinger på prosjektets fremdrift og nær alle så gevinsten sektoren
vil oppnå ved å etablere et Bibliotek24 IKS. Trygve oppfordret kollegiet om å være gode
ambassadører for prosjektet slik at arbeidet med å få en plass på statsbudsjettet glir lettere.
Trygve berørte også ønsket om en fase 2 og 3, og refererte til Bjørn Kjetils notat rundt
formidlingsløsning for bibliotekene. Flere tok til ordet for at prosjektet ideelt sett burde inneholdt
både nettsider, ebøker og lydbøker.
Kollegiet er nå orientert om at det kommer et skriftlig orientering de kan benytte mot egne politikere
i tillegg til et forslag til selskapsavtale før jul.

Politisk notat knyttet til mediebudsjettene
Trygve har lovet bibliotekene i Vestfold og Telemark et notat de kan bruke som utgangspunkt for å
jobbe for styrking av egne mediebudsjett, nå som fylkesbiblioteket i Vestfold og Telemark ikke lenger
tar regningen for PressReader.
I forrige møte tok Hilde til ordet for at dette notatet burde kunne sendes ut til alle folkebibliotek i
Norge.
Prosjektgruppa brukte deler av dagens møte på å «brainstorme» elementer som bør være med og
ikke være med i et slikt notat. Det ble også enighet i at et slikt notat bør sendes ut i fellesskap med
andre aktører for å styrke dets viktighet. Forslaget til prosjektgruppa er at notatet sendes ut i
fellesskap med fylkesbibliotekene, NBF og fagforeningene.
Trygve skriver et forslag til notat og sender det til prosjektgruppa i forkant av neste møte. Trygve tar
også kontakt med Vidar Lund for å diskutere et slikt felles fremstøt overfor bibliotekene.
Stikkord til notatet


Si noe om kostnader knyttet til infrastruktur
o Digitale alternativ vil redusere behovet for å flytte fysiske dokumenter gjennom
transportordningen.















Sammenligne mediebudsjett i Norge (bruke BibStat)
Se til Danmark og Sverige
o Gjøre politikere oppmerksomme på skjevheten i Skandinavia
Hvorfor ikke bare gi markedet til de private?
o Noen ord knyttet til hvorfor bibliotek f.eks. skal satse på digital musikk når det finnes
reklamefinansierte alternativ (jfr. Spotify)
Digitale tjenester koster i dag mer (frigjør tid i bibliotekene)
Bør kommuner bruke mer penger på bibliotek når kostnadene øker mer enn lønningene i
samfunnet?
Bidrag til mindre ulikheter
Bærekraft
Bredde mangfold i samlingen
Bibliotekstrategien (rekruttere nye brukere)
Starte notatet med henvisning til Bibliotekloven for å koble alle på
Lesekompetanse (ikke miste ungdom)
Henvise til hvor de finner tall for egen kommune
o Da unngår vi at det bør være flere versjoner av notatet avhengig av biblioteks
størrelse og mediebudsjett

Planlegge innledende møte med leverandører
Ved forrige møte ble det enighet om å gjennomføre et innledende møte med alle potensielle
leverandører av digitalt innhold. Det skal gjennomføres tirsdag 18. oktober fra 10.00-11.30
Vi kjører påmelding for å ha oversikt over deltakere og bruker Teams som kanal.
En gjennomgang av mulige deltakere viser kun ett eller to tilfeller av engelskspråklige, møtet
gjennomføres derfor på norsk med oppfordring om å ta kontakt dersom de ønsker et eget møte på
engelsk eller en 1 til 1 med Bibliotek24.
Fylkeskontaktene har blitt oppfordret til å sende inn leverandører som vi ikke kjenner til (jfr. egen
liste i eposten), men vi har ikke fått noen svar på dette.
Trygve sender ut i dag.
I møtet blir det viktig å si noe om bakgrunnen for prosjektet og hvordan Bibliotek24 organiseres
gjennom prosjektperioden, samt hvordan vi ser for oss endelig organisering som IKS.
Det må bli tydelig at vi ser på leverandørene som samarbeidspartnere for å bedre det digitale
tilbudet ved bibliotekene og redusere ulikheter.
Fokusere på at vi vil legge til rette for at leverandører kan gjennomføre webinarer og ha
møtepunkter med norske folkebibliotek og vgs-bibliotek.
Vi ønsker også velkomment felles forhandlinger med andre konsortier eller at folkebibliotek og/eller
vgs bibliotek inkluderes ved andre forhandlinger. Da har vi infrastrukturen til å realisere slike
forhandlingspunkter.
Henvise til Innkjøpspolitikken, samt at vi ønsker enkle prismodeller (ikke mange variabler for pris)
De bør også få beskjed om at vi vil forberede en 30-60 dagers free trial-periode for folkebibliotekene
til våren for å bevisstgjøre bibliotekene mulighetene som finnes, samt styrke Bibliotek24bevissthetene i egen sektor.

Trygve innleder og drar gjennom de store linjene, Bjørn Kjetil sier noe om single sign on og
forhandlinger, Hilde tar for seg kommunikasjon og forhandlinger, Leon sier noe om
ConsortiaManager.
Trygve oppretter en powerpoint som utgangspunkt for felles presentasjon i Teams.

Eventuelt
Møte med jurister fra Viken
Siden Vestfold og Telemarks jurister for tiden er redusert til en person, har arbeidet med å utarbeide
en avtale mellom Stiftelsen Lovdata og Bibliotek24 blitt flyttet til juristene i Viken (Trine Melheim og
Hanne Garås). Trygve skal ha et oppstartsmøte med dem den 13. oktober.
Bokloven
Hilde tok opp behovet for at Digin kommer med en uttalelse til bokloven. Fylkesbibliotekenes
skrivefrist for hovedutvalgene er utløpt, men vi kan kanskje få koblet oss på et svar fra NBF. Bjørn
Kjetil påpekte at loven kommer til å vare en stund, slik at det er nå vi har sjansen om vi skulle få til
fase 2 og/eller fase 3 i prosjektet. Trygve tar det opp med Vidar Lund.

