Referat prosjektgruppemøte
Dato: 29. September 2022
Til stede: Hilde Grefsrud, Leon Bang-Hetlevik, Trygve Kikut og Camilla Holte Wiig (første timen)
Frafall: Bjørn Kjetil Fredriksen
Referent: Trygve Kikut

Møter siden sist
Samtale med Vidar Lund
Trygve har sendt Vidar en henvendelse og utkastet til et politisk rettet notat knyttet til
mediebudsjett-situasjonen for folkebibliotekene i Norge.

Forberede møter med leverandører
12 representanter fra ulike leverandører er så langt påmeldt invitasjonen til et innledende møte med
Bibliotek24. To av disse har spilt inn ønske om et møte på engelsk, dette er imøtekommet og dato og
deltakere er nå bestemt.
Trygve presenterer og drar leverandørene gjennom all informasjonen vi har behov for å få
kommunisert ut. Alle i prosjektgruppa skal presenteres for deltakerne på møtet og Trygve gir ordet
enkeltvis for korte presentasjoner til de ulike delprosjektene i prosjektet.
Agenda:
-Fortelle om bakgrunnen for Digin-prosjektet
-Fortelle om veien fra forprosjekt til hovedprosjekt
-Fortelle om hvordan vi planlegger overgangen fra prosjekt til drift og den planlagte etableringen av
et IKS som medfører en virksomhetsoverdragelse
-Fortelle om arbeidet med adgangskontrollen
-Orientere om våre tanker for kommunikasjon og markedsføring, og hvordan vi har behov for et
samspill i denne anledning med leverandørene.
-Ønske om mulighet for publisering av innhold i ekstern app.
-Mulighet for felles forhandling med DDF og Sikt
-Vi ønsker enkle prismodeller
-Vi sier noe om planlagt tilmeldingsperiode(r), fakturering og 10%-regelen
Det har kommet inn fire spørsmål fra leverandørene i forbindelse med påmeldingen, disse blir
besvart i møtet den 18. oktober.
Vi lar alle se alle i møtet.
Kommende leverandørmøter
Proquest 12/10 15:00

Cineast 18/10 13:00
Clarivate 21/10 13:00

Avtaleforslag fra Catch
Etter Hilde og Trygves møte med Catch kommunikasjon har vi fått oversendt et oppdatert tilbud
basert på samtale i det innledende møtet. Trygve har bedt om en tydeliggjøring av hva som vil ha
begrenset bruksrett og hva som vil ha fri bruksrett, av det produserte.

Gjennomgang av utkast til politisk notat (mediebudsjett)
Prosjektet gikk gjennom utkastet til mediebudsjett-notatet. Det ble enighet om å sende det til
styringsgruppa for aksept for å få med fylkesbibliotekene (i tillegg til NBF og evt. Fagforeninger) som
avsendere.

Gjennomgang av DDFs Servicekoncept for tekstlicenser
Prosjektgruppa gikk gjennom utkastet til servicekonsept for Bibliotek24. Dokumentet låner mye fra
hvordan DDF har satt opp sitt servicekonsept. Noen Bibliotek24-tilpassinger slik som å samle
fornyelser og nyanskaffelser i samme tilmeldingsperiode, samt åpne opp for ekstrainnbetalinger for
produkter hvor betalingsmodellen er etter bruk.

Eventuelt
Introduksjon til opplæringen
Fredag 30. september vil fylkeskontaktene (lokal støtte) ha opplæring i ConsortiaManager. Tejs
kjører opplæringen og Trygve innleder møtet. Trygve berører i sin innledning følgende punkter:
-Deres rolle
-Introduksjonsmøtet
-Tilmeldingsperiode
-Opplæring
Tejs har sagt at han gjerne tar spørsmål både underveis og i etterkant av opplæringen.
Vilkår og betingelser
Det ble enighet om å lage en egen side på Bibliotek24.no med vilkår og betingelser for å kjøpe
tilgang til digitalt innhold gjennom Bibliotek24. Ved ordre-knappen må bibliotekene huke av for at de
har lest og kjenner til innholdet i denne. Prosjektgruppa jobber videre med konkret innhold i denne
teksten i neste møte, men elementer som teknisk avgrensning gjennom ip-adresser er eksempel på
elementer som må inn i dette dokumentet.
Juridisk bistand
Trygve skal ha møte med jurister fra Viken den 13. oktober. Vi er litt bakpå når det gjelder juridisk
bistand da dette ikke har vært like lett å få på plass gjennom Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Trygve avventer responsen og kapasiteten til juristene fra Viken den 13. oktober, før vi evt. Må ty til
juridisk bistand utenfor fylkeskommunen (private markedet), for å få landet alle de juridiske
oppgavene som nå ligger og venter.

