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Møter siden sist 
Ingen eksterne møter er gjennomført siden forrige prosjektmøte 

Bokloven 
Prosjektgruppa gikk gjennom NBFs utkast til høringsinnspill på ny boklov. Trygve sender over til Vidar 

etter møtet, med kommentarer, tips og lignende. 

Infoskjerm 
Vestfold og Telemark fylkesbibliotek har fått en henvendelse fra Rjukan bibliotek om infoskjermer i 

bibliotek, hvor det ble henvist til Nordland fylkesbibliotek som administrerer infoskjerm-løsningen 

Xibo for flere bibliotek i Nordland.  

Trygve løftet dette frem som et godt eksempel andre områder Bibliotek24 kunne bidra til en enklere 

bibliotekhverdag for folkebibliotekene. Det kom innspill på at dette også kan sees i ledd av 

formidlingsprosjektet som det nå skal utredes et videre løp for.  

Bjørn Kjetil nevnte at formidlingsprosjektet blir tema på fylkeskultursjefenes møte 4. november. Han 

jobber med presentasjonen nå og sender den over til prosjektgruppa. Trygve tar en prat med Else 

Blom i forkant av dette møtet for å koble henne på den evt. muligheten for utvidelse av Bibliotek24. 

Møte med jurister 13. oktober og 17. oktober 
Prosjektet står i fare for å få en større backlogg når det gjelder å få unna juridiske oppgaver. Trygve 

skal ha møte med jurister fra Viken 13. oktober og har kontaktet anskaffelse ved Vestfold og 

Telemark fylkeskommune for å sjekke ut hvilke advokatbyråer fylkeskommunen evt. har avtale med 

på det private markedet 

Det ble klart at Vestfold og Telemark fylkeskommunes jurister blir styrket med en nyansettelse fra 17. 

oktober. Trygve har derfor et møte med dem den 17. oktober, behovet for bistand fra det private vil 

bli revurdert etter dette møtet.  

Prosjektet har behov for: 

• Utarbeidelse av enkelte lisensavtaler (herunder Stiftelsen Lovdata) 

• Gjennomlesning av 1-10 lisensavtaler (i perioden 1-15. november i år) 

• Oppsett av standardavtale (vi har et solid utkast fra Danmark klart) 

• Rådgivning og bistand rundt GDPR-vurderinger 



Vilkår og betingelser 
Prosjektgruppa satte ned noen punkter som bør inn i et «vilkår og betingelser»-dokument, som 

bibliotekene må samtykke til før de bestiller noen digitale innholdstjenester.  

Trygve sjekker med Nels i ConsortiaManager om de har noen eksempler på slike dokument som kan 

benyttes som inspirasjon.  

Foreløpig har vi tenkt å få inn noe rundt: 

• Bevissthet rundt teknisk avgrensning (ip) – spredning av innhold 

• Forventninger til support 

• At bibliotekene er kjent med det enkelte produkts lisens 

• At valgte produkt må oppnå 10% tilslutning fra bibliotekene for å faktisk kunne bli 

levert 

Servicekonseptet vil kunne bidra til innhold i et «vilkår og betingelser»-dokument. 

Forberede møte med PressReader 
Prosjektgruppa ble enige om å møte igjen i morgen (7. oktober) for å forberede møtet med 

PressReader. Møtet vil danne utgangspunkt for et tilbud til Bibliotek24. 

Punkter å snakke mer om på møtet: 

• Kan FTE beregnes ut fra innbyggertall og ikke bygg, om ikke må vi hente inn antall filialer per 

bibliotek og se på hvordan enkelte skolebibliotek er samlet i en oppføring i CM. 

• Ikke alle fylker er representert med skolebibliotek, kan det bety at vi bør ha en avtale for 

skolebibliotek og en avtale for folkebibliotek? 

• Vi ønsker statistikk på kommune/bibliotek-nivå slik som danskene 

Møtet vil være en generell innføring om prosjektet og status, samt at det må gi PressReader mest 

mulig informasjon, slik at avtalen ikke går unødvendig mange ganger frem og tilbake i forhandlingen. 

Bjørn Kjetil og Trygve deltar på møtet med PressReader, forberedelsesmøtet i morgen er frivillig for 

Camilla, Hilde og Leon. 

 

Eventuelt 
Help section i CM 

Under opplæringen med lokal støtte i CM kom det ønske om en «hjelpeside». CM har en egen Help 

Section, som må utformes av oss. Leon får ansvaret for å opparbeide en god hjelpeside basert på 

behovene til lokal støtte. 

Maja Foss Five tar med seg Digin i møte med statssekretæren 

Hovedutvalgslederen for kultur i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Maja Foss Five, hadde møte 

med statssekretæren på onsdag. Hun ba om oppdatering på prosjektet slik at hun kunne ta dette 

videre med statssekretæren. Trygve sendte over og følger opp Maja for tilbakemelding på hvordan 

møtet gikk. Vi håper på et nytt snarlig møte med Kultur- og likestillingsdepartementet.  

Fakturering på årets budsjett av neste års tjenester 



Trygve har sjekket ut med regnskap i Vestfold og Telemark fylkeskommune om de kan fakturere for 

neste års tjenester på årets budsjett. Svaret ble ja, men prosjektgruppa er likevel enige om at 

grunnet begrensede ressurser vil hovedregelen være at alt faktureres samlet for alle bibliotek i 

januar. Vi kan på særskilt grunnlag åpne for unntak. 

Artikkel til Bok og Bibliotek (frist 30/10) 

Arne Olav Hageberg har blitt lovet en artikkel om prosjekt Digin og Bibliotek24 til det første 2023-

nummeret av Bok og Bibliotek. Skrivefristen er 30. oktober og Trygve ønsker at alle i prosjektgruppa 

er med og skriver på artikkelen.  

Hilde foreslo at vi inviterer Arne Olav til Oslo, når hele prosjektgruppa uansett er samlet på 

Deichmanske den 20. oktober. Da kan Arne Olav i stedet intervjue og få bilder til innlegget.  

Oppdatering: Positivt svar frå Arne Olav Hageberg 


