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Nettmøte med bibliotekene i Viken



E-boksamarbeidet i Viken

• Løsning og avtale

• Forventinger til fylkesbiblioteket

• Økonomi/statistikk

• Innhold og organisering av innkjøp.

• Rutiner – herunder retningslinjer

• Markedsføring
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Agenda



Statistikk
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Økt bruk - økte kostnader



E-boksamarbeidet i Viken

• 51 kommuner – alle er med

• 18 videregående skoler

• Felles system – BookBites

• Felles samling – e-bokkonsortiet for Viken
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Fra 1. januar 2020:



Løsning og avtale

• Leverandør: Biblioteksentralen/ System: Bookbites

• Felles base i Viken fra januar

• Utvikling:Feideintegrasjon

• Koronavirus og e-bøker: Økt bruk, økt budsjett

• Overdrive/ Libby
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Kommunikasjon

• Informasjonskanal : nettsider

• Problemmeldinger

• Brukerstøtte /kundeservice

• Referansegruppe
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Forventninger til fylkesbiblioteket
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Systemkostnader

• Fra 3 til 1 betyr ny betalingsmodell

• En modell som gir en god fordeling for både store 

og små kommuner

• Fastbeløp per kommune: kr 1.600,-

• Påslag på drøyt 18 øre per innbygger
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Modell for ny felles fordeling fra 1.1.20



Bidrag til e-bøker

• Alle bidrar med en andel av eget mediebudsjett til felles 
samling

• Forslag: 4 % for folkebibliotek og 2 % for vgs-bibliotek

• Hallingdal har foreslått å øke satsen til 10 %

• Vi må bli enige om en felles sats

• Forslag om retningslinjer og etablering av ny 
innkjøpsgruppe
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Forslag til innkjøpssamarbeid for Viken-bibliotekene



Innhold og organisering av 
innkjøp
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• Hva gjør vi nå ? 

Organisering av innkjøp

•Foreslår innkjøpsgrupper - Skype eller Team, månedlige møter
•Nettverk, kunnskap, store og små bibliotek + vgs.
•Barn/ungdom
•Voksen
•Meld interesse for å bli med i innkjøpsgrupper: 
olgask@viken.no



Rutiner –herunder 
retningslinjer

Antall samtidige lån

Samtidige reservasjoner
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Markedsføring
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Ønsker og innspill sendes Silje Stener og 
Anette Vatnebryn

Siljest@viken.no

Anettev@viken.no

mailto:Siljest@viken.no
mailto:Anettev@viken.no
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