
Agenda Prosjektgruppe-møte  

Dato: 19. januar 2023  
Til stede: Camilla Holte Wiig, Hilde Grefsrud, Leon Bang-Hetlevik, Trygve Kikut 
Referent: Hilde Grefsrud  
Forfall: Bjørn Kjetil Fredriksen 

 

Møter siden sist  
Flipp (Leon og Trygve) 

IP-adresser, hvordan styre i henhold til lisensvilkår. Løses i 2023 ved at Flipp får eget Excel-ark med 

IP-adr. som er meldt inn for de ulike kommunene. Kan ikke løses via Consortia Manager, CM. 

Statistikk: rapportere i hht. NB-statistikken i størst mulig grad. Flipp utarbeider et forslag til statistikk-

uttrekk basert på innspill fra Trygve og Leon 

CM (Leon og Trygve) 

I alt tre møter omkring fakturering. Leverandør anbefaler å produsere fakturagrunnlag som kan 

genereres som faktura-kopier til de bibliotek som bruker bilag i form av .pdf. 

Fakturering 

Vekslingskurs am. dollar nå satt - til 10,5 NOK  

Nordland (Trygve) 

Invitert til å presentere i Mo i Rana bla. for fylkesråd for Kultur. Snø resulterte i at det ble Teams-
møte fra Værnes. Bra interesse fra Nordland for prosjektet, for videre utvikling, og mange gode 
spørsmål.  

Forhåndskunngjøring 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-
kolonne/kunngjoringer/id2522857/ 
 
Bibliotek24 er og vil være innenfor regelverket jfr 6.2.1 annet avsnitt i lenken over. Anskaffelser 
kjøres gjennom forhåndskunngjøringer og anskaffelsesprotokoller. Vi kjører en forhåndskunngjøring 
på Doffin og Ted i slutten av februar og varsler med det innledende møte med leverandører og den 
kommende anskaffelsen for 2024. Dette i stedet for intensjonskunngjøringer. 

Opplæring for bibliotekansatte 

Tejs Grevstad i Consortia Manager har satt av tid til medlemsopplæring den 24. Feb kl. 11.00. 

Deltakere må registrere seg via Zoom lenke: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvcO-

orzkqGdB9V9sEcNIit4L9g1ge1Xcu 
Det blir i tillegg mulighet for opplæring med Tejs høsten 2023.  

Fordeling av oppgaver 
Hva trenger vi be andre fylker om bistand til (jfr. Flere ressurser)  

Databehandleravtale kan være et punkt. Jurist i Viken har mye kompetanse på dette, og det kan 

innhentes støtte fra IKT-rådgiver ved Nordland fylkesbibliotek.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/id2522857/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZcvcO-orzkqGdB9V9sEcNIit4L9g1ge1Xcu&data=05%7C01%7Ctrygve.kikut%40vtfk.no%7Cf03d1377a73742a7c86308daf863ab27%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C638095404336186268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=%2BX8PCk8EK8d0DEY5DHp%2BexZJv%2FDMj42KZfCLjBdo7XI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZcvcO-orzkqGdB9V9sEcNIit4L9g1ge1Xcu&data=05%7C01%7Ctrygve.kikut%40vtfk.no%7Cf03d1377a73742a7c86308daf863ab27%7C08f3813c9f29482f9aec16ef7cbf477a%7C1%7C0%7C638095404336186268%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=%2BX8PCk8EK8d0DEY5DHp%2BexZJv%2FDMj42KZfCLjBdo7XI%3D&reserved=0


Bachelorstudenter innen Bibliotek- og informasjonsfag har henvendt seg med ønske om 

prosjektplass. Prosjektgruppa takker nei i denne omgang, men tar gjerne imot studenter på et senere 

tidspunkt når Bibliotek24 er i drift og organisasjonen er moden.  

Databehandleravtaler 
Vi bruker Digdirs standard-avtale. Det er ingen krav til signatur (oppdaterte vilkår-epost fra CM). Det 
må kartlegges behov for databehandleravtaler for de ulike tjenestene.  
 
Evaluering 
Tas opp i mars. Camilla og Leon holder i det. Vurdere å bruke Microsoft forms.  
Hva skal med: 

• Våre behov 

• Leverandørers behov for informasjon 

Sluttrapport 
Forslag til struktur: Trygve setter opp.  

Regnskapsrapport som er godkjent av revisor innhentes fra Vestfold-Telemark som prosjekteier. 

Skrivejobb; alle bidrar inn.  

Eventuelt 
Ingen saker denne gangen. 
 
Neste møte: 26. januar 2023  
  
Rekkefølge referenter:  
Bjørn Kjetil Fredriksen  
Camilla Holte Wiig  
Hilde Grefsrud  
Leon Bang-Hetlevik  
 

 


