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Møter siden sist 
Cineast 

Trygve og Leon hadde møte med Daniel Andersson, Christer Andersson og Sveinung Vikeså. Møtet 

var satt opp for å se nærmere på hvordan Cineast kan administreres i ConsortiaManager, med tanke 

på budsjett og statistikk, distribuert gjennom Bibliotek24 

Cineast har eget administrasjonsverktøy for bibliotekene. Dette kan tilgjengeliggjøres for hvert enkelt 

bibliotek via member interface i ConsortiaManager. Bibliotekene får dermed tilgang på å 

budsjettstyre og hente ut statistikk selv. Bibliotek24 vil fortsatt ha behov for eksport av statistikk, slik 

at bruk av Cineast kan sees i sammenheng med øvrig bibliotekstatistikk gjennom BibStat. 

Da Cineast har en kost per bruk-modell vil Bibliotek24 åpne opp for to påfyll-perioder i henholdsvis 3. 

og 4. kvartal, i tillegg til den opprinnelige summen biblioteket har satt av for strømming av film. Dette 

som en midlertidig løsning frem til ConsortiaManager har utarbeidet en varig løsning for håndtering 

av denne formen for prismodell.  

Cineast har et produkt kalt uTalk som de ble oppfordret til å tilby i Bibliotek24s planlagte digitale kick 

off, som en 30 dagers test periode.  

Digitalt fellesmøte lokale støtter 

Fredag 21. oktober gjennomførte prosjektgruppa et møte med fylkeskontaktene for prosjektet og 

Bibliotek24. Alle fylkene var representert og prosjektgruppa presenterte status for hele prosjektet og 

delprosjektene. Fylkeskontaktene ble også orientert om aktivitetene som kjøres nå i forkant av jul 

(innledende møter med leverandører, forhandlinger og tilknytningsperiode).  

Fylkeskontaktene ble presentert for sitt ansvar nå som konsortiet er i ferd med å konkretisere seg, 

disse er: 

• Førstelinje for folkebibliotek og videregående skolebibliotek. 

• Holde informasjon i CM om bibliotek i eget fylke oppdatert. 

• Bistå bibliotek i tilknytningsperioden. 

• Administrere kontoen til bibliotek som ikke ønsker/kan gjøre dette selv. 

• Generelt være lokal superbruker på Bibliotek24 

Deretter ble det gjennomført en «runde rundt bordet» hvor alle fylker presenterte i hvilken grad de 

sørget for digitale innholdstjenester i eget fylke. 



Flipp 

Mandag 24. oktober møtte Bjørn Kjetil, Camilla og Trygve, Egmont forlags Tharald Giæver og Phuong 

Van Phan. Egmont hadde behov for litt samsnakk i forkant av utarbeidelsen av tilbud. Bibliotek24 

kom med tips og råd rundt prismodell, men var samtidig tydelige på at det til syvende å sist er 

bibliotekene som skal avgjøre om avtalen er god nok for dem og produktet er interessant nok. 

Egmont ønsket bistand til å undersøke hva de evt. kan gjøre annerledes for å få med enda flere 

bibliotek i etterkant av tilknytningsperioden. Bibliotek24 er positive til å bistå med en slik 

undersøkelse på nyåret. 

CM og regnskap 

Tejs fra ConsortiaManager og Trygve hadde i går møte med Lise Runningen og Arnhild Fjæreide fra 

regnskap i Vestfold og Telemark fylkeskommune, samt IT-rådgiver Joachim Martin Fagerli som bisto 

med teknisk kompetanse på Visma.  

Formålet med møtet var å se hvordan regnskapsfilen fra ConsortiaManager kan tilpasses for å 

muliggjøre en import inn i Visma, for å automatisere fakturagrunnlaget. Dette viste seg ikke mulig og 

Joachim viste til at systemet var gammelt og skal erstattes i 2025.  

Alt av fakturaer må derfor tastes manuelt i januar. Heldigvis går fakturaene i januar kun til 

fylkesbibliotekene som deretter viderefakturerer bibliotek i eget fylke.  

Trygve har fått tilgang til å opprette fakturaer og håndterer dette manuelt i januar. Alternativ løsning 

må være på plass til neste runde med fakturautsending (før sommeren 2023 eller januar 2024).  

Tejs påpekte at ConsortiaManager kan generere fakturere, men som PDF og ikke som lovpålagte EHF. 

I etterkant av møtet fant Trygve tjenesten Efacto som konverterer PDFer til EHF, en tjeneste som 

visstnok blant annet Bergen kommune bruker. Dette kan være en løsning for neste runde med 

fakturaer.  

Valutasvingninger 
Trygve tok kontakt med Tejs for en samsnakk i forbindelse med voldsomme valuta-svingninger i USD 

og GBP denne høsten. Dette kan gjøre det utfordrende å signalere «rett» pris for bibliotekene. Det 

finnes to løsninger på denne utfordringen: 

1. Bibliotek24 setter et 5% påslag på prisene som en økonomisk buffer, hvor overskuddet 

returneres til sektoren i form av buffer for fremtidige valutasvingninger, teknisk utvikling, 

markedsføring, m.m. 

2. Bibliotek24 kjører to fakturarunder for hvert bibliotek, hvor det etter første faktura gjøres en 

beregning på faktisk kostnad etter betalt leverandørfaktura. Faktura to vil da være enten en 

tilleggsfaktura eller en kreditnota.  

Fordelen med den første løsningen er at den reduserer de administrative kostnadene ved konsortiet, 

når håndteringen av fakturaer kun gjøres en gang. 

Fordelen med den andre løsningen er at bibliotekene betaler nøyaktig den summen de skal. 

Felles for begge løsningene er at Bibliotek24 sette en anslått valutakurs. Det bør uansett legges inn 

en setningen i servicekonseptet som sikrer Bibliotek24s mulighet til å etterfakturere bibliotekene ved 

større valutasvingninger mellom bibliotekfaktura og leverandørfaktura.  



Prosjektgruppa ønsker kommentarer og innspill på de to foreslåtte løsningene fra styringsgruppa. 

Status single sign on 
Vært i dialog med flere potensielle leverandører. 

Siste utvikling er at utviklingsavdelingen i Rogaland fylkeskommune har vært i kontakt med 

utviklingssjef i FINT om eventuell utvikling og forvaltning av adgangskontrollen. Foreløpige signaler er 

gode. Det settes opp et møte mellom FINT og Rogaland snarlig for å se om dette lar seg realisere. Vi 

må både få på plass selve løsningen (utviklingen) men bør også være strategiske i forhold til framtidig 

forvaltning (videreutvikling og drift) slik at vi på sikt kan ta eierskap.  

 

Statistikkhåndtering 
Trygve har sett nærmere på håndteringen av statistikk og ser at Caspio kan være utfordrende å 

skalére opp etterhvert som antall bibliotek og produkter øker i Bibliotek24s portefølje. Ved 700 

bibliotek, hver med 10 produkter vil en database med statistikk håndtere 2,5 millioner rader. Trygve 

har begynt å se på alternative løsninger som kan håndtere dette til en bedre pris enn hva som er 

tilfellet for Caspio. 

Bjørn Kjetil spilte inn at Caspio muligens har løsninger for å samle/komprimere tall, slik at det ikke 

blir nødvendig med 2,5 millioner rader for historiske år. Trygve lufter problemstillingen med Caspio. 

Eventuelt 
Innsynsbegjæringen 

Hilde har fått inn sladdede utgaver fra 3 av de 4 kommunikasjonsbyråene som leverte tilbud. Hilde 

følger opp siste byrå og ser over hva som er sladdet i samarbeid med Trygve, før disse sendes alle 

tilbydere. Vi håper med det at innsynsbegjæringen er ute av verden før jul. 

Møte med fylkeskultursjefene 4. november 

Britt Ellingsdalen og Trygve skal ha hver sine presentasjoner for fylkeskultursjefene den 4. november 

på Deichman. Den røde tråden i presentasjonene er felles infrastruktur i bibliotek. 

Nasjonalbiblioteket og KS vil delta på møtet. 

Orientere Bergen 

Trygve har invitert seg til et møte med den nye direktøren ved Bergen offentlige Bibliotek, for å 

orientere om prosjektet og etableringen av Bibliotek24.  

 


