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Oppsummering av en -til-en samtaler med leverandørene (spørsmålene er 
anonymisert) 

 

Tilstede fra referansegruppa:  
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Frist for ytterligere innspill til kravspesifikasjon og framdriftsplan: 15. desember 2018 

 

Leverandørene fikk spørsmål fra referansegruppa om  

• Skytjenester 

• 3djeparts leverandører 

• Tilbakemeldinger på framdriftsplan. Svar: litt usikkert om det er satt av nok tid 
til brukertesting.  

Regler om konkurransen osv. vil bli annonsert når konkurransen blir lagt ut i Mercell i 

februar.  

 

 

  



Anbudet/konkurranseform 
 

Spørsmål: 

Har dere en framdriftsplan for implementering?  

Svar:  

Vi planlegger en gradvis implementering av nytt system i kommunene. Foreløpig 
tidsperspektiv er mai/juni 2019 (fra kontraktsignering) og ut 2020. Oppstart kan bli 
forskjøvet til høsten 2019.  

 

Spørsmål: 

Vil dere kjøre brukertester som en del av evalueringen? 

Svar:  

Ja, brukertester vil inngå i evalueringen. Datagrunnlag og tekniske krav i forbindelse 
med brukertestene vil bli lagt til når vi lyser ut konkurransen.  

 

Spørsmål: 

Vil det bli en konkurranse med forhandling, slik det var for storbybibliotekene? 

Svar:  

Konkurranseformen er ikke endelig avklart. Regler om konkurransen osv. vil bli 

annonsert når konkurransen blir lagt ut i Mercell i februar.  

 

Spørsmål: 

Kontrakt – hefter man kommunene solidarisk eller individuelt?  

Svar: 

Kommunene får individuelle kontrakter med leverandør, og heftes individuelt. 

 

Spørsmål: 

Hva skjer hvis leverandøren utvikler noe nytt som noen av bibliotekene vil kjøpe men 

ikke alle? Vil det være greit for leverandør å behandle kommunene som individuelle 

kunder da? Men hva da med tilbud av produkter på et senere tidspunkt? Vil det 

kunne være til ulik pris?  

  



Svar:  

Ja, dersom en enkelt kommune betaler for å få noe utviklet, så kan det inngås 
kontrakt med denne kommunen om det, og produktet som utvikles kan senere selges 
til de andre kommunene til den prisen som leverandøren setter.  

 

Spørsmål: 

Kontraktens lengde? 

Svar:  

Kontraktens lengde vil bli spesifisert i konkurranseutlysningen 

 

Spørsmål: 

Prekvalifikasjon av leverandører?  

Svar:  

Vi vet ikke enda hvordan vi vil gjøre dette.  

 

Spørsmål: 

Er det laget et budsjett?  

Svar:  

Nei, ikke som vi går ut med. Heller ikke forventningsmålsetting, annet enn denne: vi 

forventer ikke at nytt biblioteksystem skal bli vesentlig dyrere for kommunene enn de 

biblioteksystemene de har i dag.  

 

 

Metadata 
 

Spørsmål: 

Vil dere ha felles base for metadata, eller separate baser for hvert bibliotek?  

Svar:  

Vi vil ha: 

- Felles generelle metadata, der felter som tittel, forfatter etc ikke kan redigeres 
av hvem som helst 

- lokale metadata knyttet til eksemplar (hylleplassering etc)  
- Lokale emneord 

Vi ber leverandør beskriver teknisk løsning for tre ulike scenarier:  



1. Felles metadatabrønn med storbybibliotekene (Bibliofil). Våre bibliotek 

katalogiserer direkte i denne.   

 

Det er mulig at det å kunne skrive inn til storbybibliotekenes metadatabrønn 

må endres fra et «skal»-krav til et «bør»-krav i den endelige 

kravspesifikasjonen. Vi ser at en slik integrasjon avhenger av faktorer som 

leverandørene ikke rår over, som storbybibliotekenes og Bibliotek-Systemers 

vilje og evne til å legge til rette for full integrasjon.   

 

Integrasjon for å hente poster vil uansett være et «skal»-krav, under 

forutsetning av at storbybibliotekenes metadatabrønn blir gjort tilgjengelig via 

innhøstningstjenesten OAI-PMH og søketjenesten SRU.   

 
2. Egen metadatabrønn:  

Dersom storbybibliotekenes metadatabrønn ikke blir tilgjengelig for våre 
bibliotek innen implementering av nytt system, eller det blir vanskelig å finne 
en teknisk løsning for felles bruk, må systemet vårt ha en egen 
metadatabrønn. Den skal være åpen for at andre bibliotek kan koble seg på, 
og hente ut og legge til metadata etter avtale, og den skal kunne laste opp 
metadata fra storbybibliotekenes brønn.  
 
 

3. Dersom nasjonalbiblioteket på sikt etablerer en felles metadatabrønn, skal 
systemet kunne kobles opp mot den. Det forutsettes at en nasjonal 
metadatabrønn bygger på åpne API’er og åpne standarder for datautveksling.  
 
En nasjonal metadatabrønn er noe vi ønsker oss, og vil be NB om å vurdere. 
På nåværende tidspunkt er det ingen konkrete planer om et slikt tiltak.  
 
 

Spørsmål: 

Skal bibliotekene kunne registrere nye katalogposter i storbybibliotekenes base? 
Dersom systemet skal knyttes opp mot storbybibliotekenes metadatabrønn - hvem 
skal kunne endre i dataene? 

Svar:  

Primært ønsker vi én felles metadatabrønn med storbybibliotekene (og andre), der 

våre bibliotek også kan bidra med katalogposter. Tilgang til å katalogisere vil i så fall 

være rollestyrt, og gis etter avtale med storbybibliotekene.   

 

Forøvrig samme forbehold som ovenfor:  Det er mulig at det å kunne skrive inn til 

storbybibliotekenes metadatabrønn må endres fra et «skal»-krav til et «bør»-krav i 

den endelige kravspesifikasjonen.  

 

 



Spørsmål: 
Det kan by på tekniske utfordringer dersom deres bibliotekarer skal kunne oppdatere 
data direkte i storbybibliotekenes bibliofilbase. Kostnadene knyttet til et slikt krav bør 
kunne spesifiseres ved prissetting.  

Svar:  

Vi vil gjøre det mulig å spesifisere kostnader knyttet til de ulike løsningene for 
metadata i prisskjema.  

 

Kravspesifikasjon forøvrig 
 

Spørsmål: 

Vil dere endre på de grunnleggende kravene? Leverandør ønsker ikke absolutt krav, 
mener at vi bør fokusere på funksjonalitet, ikke teknologi.  

Svar:  

I utgangspunktet vil vi ikke å endre på de grunnleggende kravene, med mindre vi blir 

overbevist om at vi kan gjøre det uten at det går på bekostning av fleksibilitet og 

muligheten for integrasjoner. Referansegruppa vil vurdere alle konkrete innspill vi får 

til kravspesifikasjonen (høringsfrist 15. desember). 

 

Spørsmål: 

Vil førstelinje-support gå gjennom fylket eller kommer kommunene til å henvende seg 
direkte?  

Være obs på at det kanskje trengs en "gatekeeper" som melder inn feil. 

Svar:  

I utgangspunktet har vi sett for oss at førstelinjesupport skal gå direkte, men foreløpig 
holder vi begge muligheter åpne. Det kan bli aktuelt å legge inn to alternativer i 
prisskjema – ett med direkte førstelinjesupport og ett der Rogaland fylkeskommune 
har en «gatekeeper» 

 

Spørsmål: 

Er CMS (publiseringsverktøy) med i anbudet? 

Svar:  

Nei, vi ber ikke om en integrert nettsideløsning for bibliotekene.  

 



Spørsmål: 

Inngår Minside i kravspesifikasjonen?   

Svar:  
Ja, «Min side» (oversikt over egne lån og opplysninger) inngår i kravspesifikasjonen.  

 

Spørsmål: 

Hva legger dere i «webbasert»?  

Svar:  

All funksjonalitet i systemet for ansatte og publikum skal være tilgjengelig gjennom 
siste versjon av vanlige nettlesere og skal ikke kreve annenlokalt installert 
programvare på klient som benyttes. All funksjonalitet for publikum skal være 
tilgjengelig gjennom en web(app).  
 

Spørsmål: 

Fjernlån -ønsker vi at lånerne skal kunne velge lånebibliotek? 

Svar:  

Lånerinitiert fjernlån tenker vi ivaretas gjennom Biblioteksøk. Integrasjon mot 
biblioteksøk er et krav.   

 

 

Leverandører og leverandørsamarbeid 
  

Spørsmål:  

Hva mener dere med et «nasjonalt biblioteksystem»? 

Svar:  

Vi ønsker oss en felles metadatabrønn/bokbase/katalog for alle bibliotek i Norge, 
som de ulike biblioteksystemene sømløst kan knyttes opp mot. Målet er at det skal 
oppleves som om vi er del av et felles system.  

I en slik løsning ser vi for oss at ulike systemleverandører leverer systemer med 
samme grunnleggende funksjonalitet, men at det innenfor disse rammene vil være 
mulig for bibliotek å kjøpe eller utvikle tilleggsfunksjoner i henhold til egne behov og 
prioriteringer. Systemene skal bygge på åpne API’er/webservices/grensesnitt og 
åpne standarder for datautveksling, slik at det er mulig å bruke andre enn 
hovedleverandøren for å utvikle tilleggsfunksjoner, og også mulig å utvikle 
tilleggsfunksjoner på tvers av systemene. 

 

 



Spørsmål: 

Har dere vurdert krav til samarbeid mellom leverandørene som en del av 
kravspesifikasjonen? For eksempel at det skal være mulig å fornye lån på tvers av 
ulike systemer.  

Svar:  

Vi har krav om at vårt nye system skal åpne for dette mot andre leverandører, så 
håper vi at de andre leverandørene kommer etter.  

 

Spørsmål: 

Ønsker dere virkelig tilbud fra flere leverandører, eller er dette anbudet skreddersydd 
for storbybibliotekenes leverandør, Biblioteksystemer?  
 
Svar:  

Vi ønsker oss en reell konkurranse på det norske markedet for biblioteksystemer, og 
vi håper at flere leverandører kan levere på våre krav i denne anbudsrunden. Flere 
leverandører på markedet er vår eneste mulighet til å sikre reelle muligheter til å 
forhandle om kvalitet og pris på lang sikt.  

 

Spørsmål: 

Vil det bli aktuelt å velge mer enn én leverandør i dette anbudet? For eksempel at de 
ulike kommunene kan velge hvilken leverandør de ønsker, eller at vi velger 
forskjellige leverandører til å levere ulike deler av systemet.  

Svar:  
Nei, vi ønsker én leverandør som kan levere på hele vår kravspesifikasjon og til alle 
kommunene og skolene som er med i anbudet. Flere leverandører vil gjøre 
administrasjonen av anbudet mer kompleks, og vi mister noe av stordriftsfordelen 
ved å kjøre et felles anbud.   

I etterkant av innkjøpet ønsker vi derimot å ha mulighet til å bruke andre leverandører 
for å utvikle nye funksjoner eller moduler dersom det er hensiktsmessig.  

 

Spørsmål: 

Hvilke leverandører har skolebibliotekene i Rogaland i dag?  

Svar:  
Vi kjenner til disse systemene i skolebibliotek i Rogaland i dag: MM3, MM2, Bibliofil, 
Tidemann, Koha, Dantek Bibliomatic (i Hjelmeland)  

 

 

 


