
Prosjektgruppe-møte  

Dato: 19. august 2021  

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

Referent: Trygve Kikut  

Gjennomgang av besvarelsene 
Prosjektgruppa har gått fylkesvis gjennom besvarelsene fra undersøkelsen som ble sendt ut i våres til 

alle folkebibliotek og fylkesbibliotek. Vi gjennomgikk de fylkesvise sammendragene og Trygve 

sammenstiller besvarelsene nasjonalt og trekker frem eventuelle fylkesvise ulikheter. 

Første inntrykk er at besvarelsene i stor grad bærer preg av at digitale innholdstjenester er 

stemoderlig behandlet i svært mange norske folkebibliotek. Besvarelsene tyder på at prosjektet har 

tre knuter som må løses i forslaget til modell for felles drift; holdninger, distribusjon utover 

folkebibliotekenes lokaler og ikke minst økonomi.  

Besvarelsene rundt økonomi er også mangelfull og det er derfor kun 90 av de 250 besvarelsene som 

kan brukes som utgangspunkt for å si noe konkret rundt bibliotekenes bruk av mediebudsjettet på 

digitale innholdstjenester. Prosjektgruppa var enige i at det i modellen kan beregnes mulige budsjett-

størrelser for et nasjonalt konsortium, basert på det norske sammenlagte mediebudsjettet ved 

norske folkebibliotek sett i lys av budsjetter i andre land og deres andel mot digitale 

innholdstjenester. 

Flere har gitt tilbakemelding på at de er svært positive til prosjektet og at de ønsker seg en felles 

nasjonal drift av digitale innholdstjenester. 

Spørsmålet rundt stillingsprosent brukt til digitale innholdstjenester kan misforståes, men svarene 

kan likevel gi en pekepinn på hvor stor tidsbruk bibliotekene selv mener å bruke på et slikt tilbud. 

Dette kan igjen sammenstilles med de administrative kostnadene som prosjektgruppa vil foreslå i 

modellen. 

Det er flere bibliotek som har svart at de tilbyr +utgaven av sin lokale avis. Er dette mulig uten å 

samtidig gi brukeren tilgang til å bytte passord og annet under «min side». Leon tar kontakt med 

flere av de som har svart at de gir tilgang og hører hva slags løsning de har. 

 

Hvilke andre nasjonale konsortier finnes?  
Prosjektet har så langt avdekket at den danske modellen (DDF) bruker rundt 50 millioner danske 

kroner på administrasjon og i underkant av 100 millioner danske kroner på innhold. Dette tilsvarer 

mer enn hele det samlede mediebudsjettet ved norske folkebibliotek. Det kan derfor være nyttig å 

hente inn mer informasjon om andre nasjonale bibliotek-konsortier og se om andre har en modell 

som vil kunne passe mer mot den norske økonomiske forutsetningen.  

Proquest har orientert prosjektgruppa om konsortiene Helmet fra Finland og Califa fra California, 

samt et fra Australia. Prosjektgruppa tar kontakt med disse, i første omgang Califa for å lære mer om 

deres driftsform. Trygve innkaller til møte mellom Califa (Kathy Kosinski) og prosjektgruppa den 2. 

september klokken 19.30. 

Prosjektgruppa undersøker videre om det finnes flere nasjonale bibliotek-konsortier vi kan ta lærdom 

fra.  



Veien videre denne høsten 
Prosjektgruppa trenger å sikre datoene for møter med referansegruppa. Bjørn Kjetil innkaller gruppa 

og på første møte vil vi bl.a. presentere funn fra besvarelsene, samt diskutere dette med 

markedsføring. Prosjektgruppa ser for seg minst to møter til, hvor det siste vil være en gjennomgang 

av utkastet til nasjonal modell. 

Markedsføring av digitale innholdstjenester 
Modellen prosjektet skal komme frem til, skal inneholde noen tanker rundt markedsføring av digitale 

innholdstjenester, men hvordan gjøres dette på en god og økonomisk forsvarlig måte? 

Prosjektgruppa ønsker å koble på et markedsføringsbyrå til å se nærmere på hvordan bibliotek bør 

markedsføre sine digitale innholdstjenester. Trygve tar kontakt med TRY-huset.  

Eventuelt: 
Trygve tar kontakt med Biblioteksentralen for å oppdatere dem på progresjonen i prosjektet.  

Consortia Manager 

DDF benytter seg av administrasjonsløsningen Consortia Manager, kan denne være nyttig for en 

administrasjon av et norsk konsortium. 

Leon tar kontakt med DDF og ber om et møte hvor vi diskuterer status i prosjektet og ber om en 

nærmere titt på Consortia Manager 

Forlenge prosjektet? 

Den økonomiske skjevheten til Danmark viser at vi må få enda mer fakta på plass før vi kan utarbeide 

en modell på en god måte (Jfr. Hvilke andre nasjonale konsortier finnes?). Prosjektgruppa ønsker 

derfor å få utvidet prosjektperioden med 6 måneder, frem til sommeren 2022. 

Studietur 

Prosjektgruppa har sett for seg en studietur til Danmark, men kan hende den danske løsningen ikke 

er like overførbar til norske forhold som et annet lands konsortium. Vi setter derfor studietur på 

vent, også i lys av Covid-19, til vi eventuelt har funnet et fungerende nasjonalt konsortium som 

passer bedre for den norske økonomiske situasjonen enn den danske.  
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