
Prosjektgruppe-møte 
Dato: 12. mai 2021 

Til stede: Bjørn Kjetil Fredriksen, Leon Bang-Hetlevik og Trygve Kikut 

Referent: Trygve Kikut 

Spørreundersøkelsen 
Trygve viste frem svarene som så langt var kommet inn i spørreundersøkelsen som ble sendt ut 3. 

mai. Frist for å svare er satt til fredag 14. Mai og så langt har i underkant av halvparten av alle 

folkebibliotekene i Norge svart. Dette lover godt for å få et representativt grunnlag, men 

prosjektgruppa har som mål å få minst 200 besvarelser (av 365 mulige, inkludert fylkesbibliotekene). 

Vi avventer til over helgen og gjør et forsøk på å filtrere vekk bibliotek som har svar og sender ut en 

purring til de resterende med ny frist til 21. mai. 

Deretter begynner arbeidet med å gå gjennom undersøkelsen, noe vi beregner godt tid på. 

BibStats automatiske rapporter 
BibStat kan nå hente tall fra enhver celle i bibliotekstatistikken. Dette gjør at tall kan presenteres på 

alle mulige måter. Trygve presenterte hvordan dette ser ut i praksis og jobber videre med en type 

smart-rapport som kan sendes biblioteksjefene med råd og tips til egen samlingsutvikling m.m. 

Referansegruppa 
Det passet ikke på nåværende tidspunkt for Sandnes bibliotek i Rogaland å sitte i en 

referansegruppe. Bjørn Kjetil har derfor kontaktet Haugesund. 

Trygve har fått “ja” fra Deichmanske og Tromsø bibliotek til å sitte i referansegruppa.  

Vi innkaller til et orienteringsmøte for referansegruppa 8. juni fra klokken 12.30 - 13.30, eget 

forberedelsesmøte gjøres 25. mai fra 10-11 på Teams. Trygve sender ut invitasjon. 

Nye møter 
Prosjektgruppa ble enige om at møtene som haster mest er med Cristin, BS og DDF. Felles for disse er 

at vi ønsker en avklaring av om de kan tenkte seg å drifte en eventuell modell. Dersom de skulle si ja, 

vil vi komme tilbake med en forretningsmodell, basert på undersøkelsen, m.m. for å gi beslutningen 

deres et best mulig underlag.  

Foruten å presentere prosjektet vil det fra Cristin og kanskje spesielt DDF ligge mye 

kompetanseoverføring som kan være nyttig for prosjektgruppas videre arbeid. BS vil orienteres om 

møte med BookBites og ønske om automatisk innhenting av ebok/lydbok-statistikken i BibStat. 

Leon tar kontakt med DDF, Bjørn Kjetil med Cristin og Trygve med BS. 

Trygve tar i tillegg kontakt med SSB for å avklare mulighetene for automatisk innhenting av 

demografiske tall, m.m.? fra SSB til BibStat. Bjørn Kjetil og Leon henger seg med på dette møtet 

dersom de har anledning til det. 

 



Neste møte blir tirsdag 25. mai klokken 10-11 på Teams, hvor møtet med referansegruppa skal 

forberedes. Øvrige saker blir tatt på epost før og etter dette møtet. 
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