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Møter siden sist 
Møte med CM ang. betal per bruk-kalkulasjon (Leon og Trygve) 

Det er utfordrende å få til en god løsning i CM. Utviklingen settes på vent i 2023. Vi bruker 2023 til å 

se på eventuelle mulige løsninger sammen med ConsoritaManager. Inntil videre fortsetter vi med 

oversikter i Excel for å ha kontroll på klikkprisavtalene.  

Møte med Catch (Trygve og Hilde) 

Er referert fra på tidligere møte. Innen midten av mai skal Catch ha levert alt de er i gang med, 

inkludert profilmanual og verktøykasse. 

Hva gjør vi med oppsigelser underveis i året?  
Et bibliotek har ønsket å angre avtalen om Ancestry. Det er avklart med jurist at det ikke er angrerett 

for offentlige anskaffelser. Dette er en vanskelig problemstilling, da vi vil unngå å skape presedens. 

Trygve følger opp med Clarivate for å få dem til å løse eventuelle problemer med tilgangen. Hilde er i 

kontakt med biblioteket for å få vite mer om hvorfor de ønsker å trekke seg fra avtalen. 

Det bør stå i serviceavtalen at tilknytning og utmelding kun er mulig i tilknytningsperioden. Vi må 

også passe på at oppsigelsesgrunner blir lagt inn i avtalene. 

I evalueringsrunden må vi ha med spørsmål om hvilke tjenester man abonnerer på og hvilken 

erfaring man har med dem. 

Statusrapport, ny søknad og presentasjonen 16/2 
Statusrapport er sendt på høring til styringsgruppe, fylkeskontakter og fylkesbiblioteksjefer. Ingen 

kommentarer så langt. 

Prosjektsøknaden er sendt inn, men kan fortsatt redigeres. 

Presentasjon til Digitalt påfyll: Frist for å legge inn punkter i presentasjonen er før kl 8.30 tirsdag 

14/2. Da blir det kort møte om rekkefølgen på slidesene. Antall påmeldte har bikket 300. 

Mulighet for økt pågang 16.-26. Februar 

Vi må være forberedt på en økning i antall henvendelser, og bør være tydelige på hvilke 

kontaktkanaler som skal brukes. Leon lager en ny, midlertidig mal til tilbakestill passord-mailen fra 

CM. Den skal forklare hvorfor man får mailen og at man skal henvende seg til lokal støtte ved 

spørsmål.  

Eventuelt 
Lori Will - University of Toronto Press 



Leverandør av artikkelbase har tatt kontakt. Betalingsmodellen går ut på at det må komme inn en 

bestemt totalsum for at innholdet gjøre offentlig tilgjengelig for alle. Får de ikke inn nok, blir 

innholdet kun tilgjengelig for de som har betalt. Kan være aktuell for en gratis prøveperiode. 

Evalueringsnotatene 

Alle kan legge inn kommentarer: Evaluering første tilknytningsperiode.docx 

Redigering av FTE-feltet i CM 

Bivliotek24 oppdaterer innbyggertall for alle bibliotek, men bibliotekene får mulighet til selv å endre 

på FTE. 

Dokument for å skrive ned tanker og ideer til neste års forhandlinger (note to self) 

https://vtfk.sharepoint.com/:w:/s/KRIF-ProsjektDigitaltinnholdDigin/EfyyOqMGURJMlL59I-

7F6tgB8e3MO3JmECUDjKbSSNVFvg?e=w91o48 

Utvide mandat til å gjelde ansvar for API-er? 

Agder forbereder evt anskaffelse av biblioteksystem, og ser problemstillinger knyttet til API-er. Det 

er ønskelig med en standard-API for sektoren. B24 kan være en mulig kandidat for å samle trådene 

for en slik standard, om enn ikke til å utvikle og vedlikeholde den.  

Leon skriver et notat til styringsgruppa og beskriver behovet. Saken nevnes også på møtet med NB i 

neste uke. 

“Hvem har hva” på nettsidene 

På nettsidene er det lagt inn to oversikter over hvilke produkter bibliotekene har kjøpt gjennom B24. 

Den ene har en inngang på bibliotek, den andre på produkt.  

Vestland og ressurser 

Vestland har likevel ikke kapasitet til å gå inn med økte ressurser i prosjektet. 

Møte med Drammen 

Trygve skal møte Drammen bibliotek og kommunens innkjøpsavdeling for avklaringer om hvordan 

neste tilknytningsperiode også kan fungere for Drammen. 

VGS-ene i Oslo 

Deichman har tatt ny kontakt med Utdanningsetaten i Oslo for å komme i dialog om B24. 
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