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Samarbeidsavtalen 
Prosjektgruppa tok en felles gjennomgang av utkastet til IKS-samarbeidsavtale som Roar Thunæs har 

revidert. Alle punkter som er hjemlet i loven og/eller er som rutiner å regne trekkes ut av 

samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen forsøkes holdes så enkel som mulig, slik at samarbeidet 

holdes på et enkelt overordnet nivå og beslutningspunktene rundt administrasjon og drift av 

konsortiet i størst mulig grad kan avgjøres på styre-nivå eller lavere.  

Vi tar en felles gjennomgang av samarbeidsavtalen som Roar har jobbet med siden sist. Eget møte 

med Roar blir 7. november klokken 12. 

Kan Bibliotek24 bidra til en monopolsituasjon? 
Som følge av en problemstilling reist av en av leverandørene diskuterte prosjektgruppa muligheten 

for at Bibliotek24 kan fungere som en katalysator i en mulig priskrig mellom to eller flere 

leverandører. Trygve har rådført seg med konkurransetilsynet v/Seniorrådgiver Katrine Amdam, som 

anser problemstillingen som sunn konkurranse og gir et marked som fungerer. Dersom en av 

leverandørene er/blir dominerende og utnytter sin dominerende stilling til, vil derimot §11 i 

Konkurranseloven kunne tre i kraft. På bakgrunn av dette ble prosjektgruppa enige om å ønske 

konkurransen velkommen. 

Når SSO ikke er mulig? 
Prosjektgruppa har fått inn en henvendelse fra en av leverandørene som har et produkt hvor en 

fremtidig integrasjon mot single sign on ikke skal være mulig. Prosjektgruppa var enige om at 

innkjøpspolitikken til Bibliotek24 skal ta høyde for dette, slik at innkjøpspolitikken ikke er 

begrensende overfor biblioteksektoren og det tilbudet de måtte ønske.  

Siden prosjektet er i en svært tidlig fase av utviklingen av løsning for single sign on, har Trygve bedt 

leverandøren om mer informasjon, før vi avfeier integrasjonen som umulig. 

Tilbud fra Universitetsforlaget 
Universitetforlaget har levert tilbud på Idunn til Bibliotek24. Prosjektgruppa har gjennomgått avtale-

forslaget og prismatrisen. Leon og Trygve følger opp Universitetsforlaget med våre kommentarer.  

Eventuelt 
Tilbakemeldinger på valutasvingninger fra styringsgruppa 

I forrige prosjektmøte løftet prosjektgruppa problemstillingen rundt svingninger i valuta på 

utenlandske fakturaer opp til styringsgruppa. En samlet styringsgruppe gikk for løsningsforslag 

nummer 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.» 

Dette reduserer administrasjonen av fakturahåndtering vesentlig for både Bibliotek24 og 

bibliotekene. Siden det samtidig øker risikoen for negativ saldo i Bibliotek24s regnskap etter betalt 

leverandørfaktura, legges det inn en setning i servicekonseptet som sikrer Bibliotek24s mulighet til å 

etterfakturere bibliotekene ved større valutasvingninger mellom bibliotekfaktura og 

leverandørfaktura. 

Catch fremdriftsplan 

Catch har presentert en fremdriftsplan som legger opp til at alt skal være på plass til årsskiftet, med 

forbehold om at alle parter finner resultatet godt nok. Om ikke fortsetter arbeidet på nyåret.  

Profilen til Bibliotek24 er prioritet 1, da den skal være i bruk før det blir aktuelt for bibliotekene å 

drive egen markedsføring av digitale innholdstjenester kjøpt via Bibliotek24. 

Catch har bedt om et par møtedatoer. Prosjektgruppa ønsker å skjerme prosjektmøtene, slik at egne 

møter med Catch settes opp. Hilde sjekker kalendere og gir tilbakemelding til Catch. 

Innstillinger på Member interface 

Leon skal se over instillingene på Member interface i Consortia Manager før tilknytningsperioden 

åpner den 25. november 

Møte med fylkeskulturdirektørene, KS og KUD 

Fredag skal Deichman, Rogaland fylkesbibliotek og Prosjekt Digin v/Trygve presentere behovet for en 

varig driftsløsning for en samlende digital infrastruktur for biblioteksektoren. Presentasjonen skal 

holdes fysisk på Deicham med fylkeskulturdirektørene, KS og Kultur og likestillingsdepartementet 

som tilhørere. 


