
Prosjektgruppe-møte   

Dato: 23. februar 2023   
Til stede:  Trygve, Leon, Hilde, Camilla, Bjørn Kjetil 
Referent: Bjørn Kjetil Fredriksen   
 

Forfall:   
  
  

Møter siden sist  
AU Kollegiet for HR og IKT/digitalisering  
Trygve hadde møte på tirsdag – måtte oppklare forskjellen på Deichmans prosjekt og 
Digin/Bibliotek24. Positivt møte. 
 
BS/Redia 
Ønsker å få på plass en standard for API’er i biblioteksektoren. 
Prosjektet stiller seg positive til initiativet og følger løpet videre.  
Kan se for oss en framtidig rolle sammen med DDF i Danmark. 
Redia inviterer til nytt møte i mars. 
 

  

Status prøveperioden i april/mai   
Vi inviterer leverandørene inn til kick-off onsdag 12. april i Galleri Oslo. 
 
Leverandørene som inviteres inn velges ut de som allerede er representert i den norske 
biblioteksektoren med en oppslutning på minimum 10 %, og i hovedsak leverandører som ikke 
allerede er tilgjengelige for alle. 
 
Dette gir en liste på 10 leverandører. 
 
Vi ber om at løsningene som blir med åpnes opp for alle bibliotek, og at bibliotekene selv vurderer 
om det skal åpnes opp for at publikum kan bli med å teste ut tilbudene. Gratisperioden bør strekke 
seg fra kick-off ut mai måned. 
 
Bjørn Kjetil oppretter et dokument som beskriver og begrunner utvelgelsen av leverandører – som 
igjen støtter seg på innkjøpspolitikken. 
 
Hilde lager utkast til invitasjonen til leverandørene. Disse må inviteres/informeres kjapt.  
 
  

Teknisk løsning for administrasjon av bilder  
Vi har fått flere tilbud på løsninger for administrasjon av bildebank til markedsføring. 
I utgangspunktet høye priser, men dette kan bli en god løsning for alle bibliotekene i Norge dersom vi 
klarer å bygge opp en felles database med bilder som er godkjent for markedsføringsbruk – både i 
forhold til opphavsrett og personvern. 
Hilde følger opp tilbud. 
  
 
 
 



 

Eventuelt  
  
Leon 
Utfordring med mystisk white space som oppstår mellom bibliotekets URL og standard syntaks som 
legges på URL refferer til Flipp og PressReader. Blir mye manuelt arbeid. 
 
Flipp har lansert bedre og enklere pålogging for tjenesten. 
 

  
Neste møte: 2. mars 2023   
   
Rekkefølge referenter:   
Leon Bang-Hetlevik  
Camilla Holte Wiig   
Hilde Grefsrud   
Bjørn Kjetil Fredriksen    

 


