
Kort informasjon om anskaffelse av felles biblioteksystem i Viken 
 
 
Et biblioteksystem holder oversikt over bibliotekets samlinger, lånere, transaksjoner og gir lånere og 
ansatte et grensesnitt for søk og formidling av bibliotekets samlinger. Biblioteksystemet er integrert 
mot en rekke lokale og nasjonale systemer, som ulike autorisasjonsregistre, import av metadata, 
nasjonalt lånekort, FEIDE og ulike løsninger for å håndtere meråpent og selvbetjening.  
 
Fylkesbiblioteket og flere skole- og folkebibliotek i fylket har gamle avtaler for drift av 
biblioteksystem og det er lenge siden løsningene har vært ute på anbud. I Viken er det nå fem ulike 
biblioteksystemer. Systemet de fleste videregående skolene og flere folkebibliotek benytter 
(Mikromarc) er i ferd med å fases ut og disse må skifte biblioteksystem. 
 
Vi mener en felles anskaffelse av biblioteksystem vil gi innbyggerne i Viken bedre bibliotektjenester 
og styrke samarbeidet mellom bibliotekene i fylket. En anbudsprosess er et betydelig arbeid og ved å 
arbeide i fellesskap sparer vi ressurser, samtidig som vi lettere kan sikre en god prosess. Ved å 
samarbeide på tvers av bibliotektyper og forvaltningsnivå øker sannsynligheten for at vi får et 
biblioteksystem som bidrar til å løse utfordringene vi har i et sammensatt bibliotekfelt. Vi har mange 
av de samme utfordringene, men litt ulike arbeidsprosesser, en felles anskaffelse vil ta hensyn til 
dette. 
 
Kulturdepartementet ønsker ikke å gripe inn i markedet ved å ta initiativ til et felles nasjonalt 
biblioteksystem (Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, s. 34). Storbybibliotekene og flere 
fylkesbibliotek har allerede gjennomført felles anskaffelse av biblioteksystem. Erfaringene med disse 
og andre regionale anbudssamarbeid som transportordninger og anbud på medier er gode. 
 
Et biblioteksystem skal løse mange oppgaver. En av de viktigste suksessfaktorene er gode 
integrasjoner mot og mellom tilgrensende tjenester som: 

• Bibliografiske fellestjenester som den planlagte nasjonale metadatabrønnen og ulike 
autoritetsregistre 

• Løsninger for selvbetjening og meråpent 
• Nasjonale og lokale personopplysningsregistre (Folkeregisteret, FEIDE og lignende) 
• Økonomisystemer og andre husholdningssystemer i kommuner og fylket  
 
Prosjektgruppen mener informasjon om både lånere og medier kan deles og kontrolleres mer 
effektivt enn vi gjør i dag. 

 
Overordnet tidsplan: 

• 14. april: åpen dialogkonferanse med aktuelle leverandører 
• Mai: kravspesifikasjon ut på høring 
• Juni: forpliktende deltakelse og utsendelse av konkurranse 
• Desember: undertegnelse av avtaler 
 

Det vil si at noen kommuner kan starte opp i desember, mens de fleste vil skifte system i 2022. 
 
Mer informasjon om arbeidet med anbud på felles biblioteksystem finnes her: 
https://vikenfylkesbibliotek.no/prosjekter/anbud-biblioteksystem 
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