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Forberede orienteringsmøte for referansegruppa 
Tirsdag 8. juni avholder prosjektgruppa et orienteringsmøte for å koble referansegruppa på Prosjekt 

Digin. Her vil vi fokusere på prosjektets innhold og endring som følge av Nasjonalbiblioteket 

tildelingsbrev. Vi presenterer også enkelte observasjoner fra spørreundersøkelsen, før vi ber om evt. 

Innspill de måtte ha allerede nå. 

Referansegruppa vil få beskjed om at de vil bli brukt mest fra september og utover som en 

sparringspartner/retningssnor for de ideer og forslag vi måtte komme opp med som følge av de data 

vi samler inn og møter vi gjennomføres.  

Referansegruppa vil derfor være en viktig temperaturmåler for prosjektgruppa i forkant av et endelig 

forslag til modell som sendes ut på høring til øvrig bibliotek-Norge 

Spørreundersøkelsen 
Svarfristen for undersøkelsen ble forlenget med en uke da “kun” 155 bibliotek hadde svart da den 

opprinnelige fristen gikk ut. Bibliotek som ikke hadde svar ble purret og enkelte av fylkesbiblioteke 

fulgte også opp med egne purringer til “egne” folkebibliotek. Denne innsatsen resulterte i at 250 

bibliotek hadde svart da den forlengede fristen var utløpt. 

Prosjektgruppa starter med å gjennomgå sine egne fylkers besvarelser og møtes deretter på nytt 24. 

juni for å gjennomgå disse. Deretter fordeles de øvrige fylkene på deltakerne i prosjektgruppa som 

“sommerjobb”. 

Arbeidet består i å kvalitetssikre de data som er sendt inn, slik at prosjektet får tydelige 

situasjonsbilder for hvert enkelt fylke og Norge som helhet. Arbeidet består også i å avdekke hvilke 

digitale innholdstjenester som totalt blir tilbudt sett, for vurdering av endelig “pakke” fra prosjekt 

Digin. 

Spørreundersøkelsen vil også være grunnlag for en bedriftsplan som kan presenteres til potensielle 

drivere av et nasjonalt konsortium.  

Kommende møter 
Leon har fått kontakt med DDF og avventer svar fra ny kontaktperson om et kommende møte. Bjørn 

Kjetil har tatt kontakt med Cristin og avventer svar. Trygve har avtalt møtedato med 

Biblioteksentralen onsdag 2. juni. Prosjektgruppa har da møte med Martin Kristoffer Brathen og Elise 

Conradi. 

Et møte med SSB for implementering av demografiske data ser ikke ut til å være nødvendig da SSB 

har gode selvbetjeningsløsninger for å bruke deres data. 



Annet 
Trygve har hatt møte med utviklere ved Vestfold og Telemark fylkeskommune, som har sagt ja til å 

bistå med API til BibStat fra september 2021.  
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