
Prosjektgruppe-møte  

Dato: 2. mars 2023  
Til stede: Leon Bang-Hetlevik, Camilla Holte Wiig og Trygve Kikut 

Referent: Leon Bang-Hetlevik 
Forfall: Hilde Grefsrud og Bjørn Kjetil Fredriksen 
 

Møter siden sist 
• Opplæringsmøte i ConsortiaManager 

Tejs fra SubscriptionPeople holdt opplæring i ConsortiaManager på Zoom fredag 24. februar. 

Opplæringen ble tatt opp og ligger tilgjengelig på https://bibliotek24.no/ 

Det vil bli holdt en lik opplæring til høsten i forbindelse med neste tilknytningsperiode. 

• Evalueringsskjema 

Vi vil evaluere hvordan bibliotekene har opplevd tilknytning til digitale tjenester gjennom Bibliotek24. 

Skjemaet sendes ut over påske. 

Status prøveperioden i april/mai (Hilde og Bjørn Kjetil) 
Hilde og Bjørn Kjetil jobber med dette. Et knippe utvalgte leverandører presenterer sine tjenester for 

bibliotekene, som så kan få teste ut tjenestene i perioden 12. april til slutten av mai. 

Kickoff 12. april markerer startskuddet for prøveperioden. Dette vil være en digital sending fra Viken 

fylkeskommunes lokaler i Oslo. Trygve har sendt ut invitasjon til leverandører. 

Bibliotek24 nye faser 
Det er behov for en nasjonal aktør som kan koordinere den digitale utviklingen til biblioteksektoren. 

Det gjelder digitale tjenester og komponenter som e-bøker/e-lydbøker, formidlingsplattform, 

datatilgang (API-standard) og koblinger til og fra kjernesystem, osv. Alt dette henger sammen, og må 

koordineres i fellesskap for at bibliotekene skal kunne lage gode og sammenhengende digitale 

tjenester. 

Bibliotek24 (og Digin) blir ofte pekt på som en mulig aktør for denne koordineringen. 

Prosjektgruppen er i utgangspunktet positive til dette, men det kan ikke gjøres på dugnad. Vi må ha 

et mandat, og noen må gi ressursene. 

En mulighet er at Bibliotek24 begynner med å ta et større ansvar innen bibliotekenes digitale 

utvikling ved å ta en koordinerende brukerstøtte-rolle for Cicero. 

Det norske markedet er annerledes enn Danmark, og det er derfor viktig at norske bibliotek med 

Cicero er koordinert. 

Camilla og Leon utarbeider et estimat for hvor mye det koster å koordinere et brukerforum for 

utvikling av Cicero. 

Dette regnestykket leggers frem for styringsgruppen, som må ta stilling til om dette er realistisk eller 

ikke. 

Vi må vurdere: 

https://bibliotek24.no/


• Hva er den beste måten å få dekket utgiftene til dette arbeidet? Regner vi påslag (5% av 

summen for biblioteksystemet betalt gjennom CM), medlemskontingent eller bidrag fra 

fylkesbibliotekene basert på hvor mange bibliotek med cicero i fylket? 

Dette arbeidet kan ses på som en test på om det er villighet til å satse på at Bibliotek24 får et større 

mandat. 

Statistikken 
Trygve har begynt å legge ut statistikk i BibStat. 

Ikke alle leverandørene ønsker at det skal være synlig hvor mye tjenesten deres blir brukt, særlig ikke 

brutt ned pr måned. 

Tallene er allerede mulige å finne i nasjonal bibliotekstatistikk, men de er da litt mer skjult. 

Vi vurderer derfor å legge noe av statistikken bak pålogging. Da vil kun bibliotekene få tilgang til 

enkelte av tallene. 

Bibliotekene må få så god statistikk om tjenestene sine som mulig da dette gir best grunnlagt for 

beslutninger relatert til tjenesten. 

Eventuelt 
FAQ inn i help-section? 

Denne begynner å bli lang, og vi har noe på Bibliotek24 og noe i ConsortiaManager. Vi samler det i 

FAQen på bibliotek24.no, og så heller lenke til FAQen fra hjelp-seksjonen i ConsortiaManager. 

 

Fjerne navn på skribent på Bibliotek24.no? 

Vi gjør det! 

 

Oslo-skolene 

De er interesserte i å kjøpe tjenester via Bibliotek24, men har ikke tid til å se på dette nå. Noe som 

kan gjøre det vanskelig for dem å ta en avgjørelse, er usikkerhet rundt lovligheten i anskaffelsene. Vi 

mener vi har avklart dette, men møter med andre bibliotek som har samme usikkerhet kan brukes i 

kommunikasjonen med Oslo-skolene. 

 
 
Neste møte: 16. mars 2023  
  
Rekkefølge referenter:  
Bjørn Kjetil Fredriksen  
Leon Bang-Hetlevik  

Camilla Holte Wiig  

Hilde Grefsrud  
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