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Referent: Trygve Kikut 

Presentasjon av prosjekt og forventningsavklaring 
Prosjektgruppa for prosjektet “Felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester (Digin)” ba om 

et møte med Nasjonalbiblioteket for å få på plass en gjensidig forventnings- og rolleavklaring.  

I forkant av møtet sendte Svein Arne Tinnesand ut tildelingsbrevet til prosjektleder Trygve Kikut, 

hvor det fremkom at prosjektet var “nedjustert” til et forprosjekt, med mulighet for et 

hovedprosjekt i 2022.   

Trygve Kikut holdt en kort presentasjon av prosjektet, før Svein Arne Tinnesand orienterte om 

bakgrunnen for nedjustering av prosjektet til et forprosjekt. Det var enighet på møtet om at 

forprosjektet skal begrenses til å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for hvorvidt et hovedprosjekt er 

økonomisk realistisk.  

På bakgrunn av dette skal prosjektgruppa gjennomføre en spørreundersøkelse for å innhente et 

datagrunnlag fra folke og fylkesbibliotekene, gjennomføre diverse møter med nøkkelvirksomheter 

som Cristin, Biblioteksentralen, Danskenes digitale folkebibliotek og KS. 

Undersøkelsen og møtevirksomheten skal munne ut i en eller flere mulige forslag til driftsmodeller 

som sendes ut på høring. Dette arbeidet vil igjen danne beslutningsgrunnlaget for eventuelle midler 

til hovedprosjektet i 2022.  

Trygve Kikut gjør de nødvendige endringene i prosjektplanen og sender revidert utgave til Arne 

Gundersen. 

Øvrig 
I møtet avklarte også prosjektgruppa muligheten for å bruke nasjonalt lånekort som “single-sign on” 

løsning opp mot digitale innholdstjenester. Dette er helt i tråd med hvordan Nasjonalbiblioteket 

ønsker videreutviklingen av det nasjonale lånekortet. 

Trygve Kikut presenterte samtidig statistikk-portalen BibStat som opprinnelig var utviklet som eget 

verktøy for Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, men som Rogaland og Agder har kjøpt seg inn i. 

Prosjektgruppa ser nytten og utviklingspotensialet i BibStat slik at det kan bli et styringsverktøy opp 

mot “all” samlingsutvikling, ved å hente inn talldata fra både biblioteksystem og ulike tredjeparts-

leverandører. Svein Arne Tinnesand tar med seg BibStat.no videre inn i nye møter internt i 

Nasjonalbiblioteket for vurdering/orientering.  
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