Innkjøpspolitikk
Bibliotek24s innkjøpssamarbeid ivaretar felles innkjøp, administrasjon og forhandling av digitale
innholdstjenester til folkebibliotek og bibliotek i videregående skoler.
Mål:
Et felles innkjøpssamarbeid skal samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale
innholdstjenester for å sikre likere tilgang for Norges innbyggere og bedre vilkår for bibliotek.

Krav ved forhandlinger
For å oppnå målene ved innkjøpssamarbeidet vil Bibliotek24 ha ulike krav i møte med ulike
leverandører. Leverandører av digitale innholdstjenester i bibliotek vil ha ulike muligheter til å
imøtekomme de ulike kravene. Bibliotek24 forhandler derfor med utgangspunkt i en liste bestående
av ulike krav.
Listene er ikke uttømmende, men kan være gjenstand for tilpassing i møte med den enkelte
leverandør.
Eksempler på krav kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•

Statistikk
Metadata
Single sign-on
Avtaler forholder seg til norsk lovgivning
Fjernadgang (og evt. varighet på denne)
Mulighet for oppsigelse av trykt utgave
Delingsmuligheter
Tilpassing av innhold

Krav til transparens
Bibliotek som deltar i innkjøpssamarbeidet, skal kunne få kjennskap til øvrige biblioteks priser.

Krav til avtaleperioder
Normalt følger hver avtale kalenderåret, men det skal være mulig for bibliotek å knytte seg opp mot
avtaler i løpet av året. Pris og fakturering avtales mellom bibliotek, Bibliotek24 og leverandør
fortløpende.
Der det er hensiktsmessig og mulig bør det tilstrebes flerårige avtaler for å redusere
administrasjonen for alle parter.

Krav til minimums deltakelse
For at kost/nytte-verdien av innkjøpssamarbeidet skal opprettholdes, må bibliotek tilsvarende minst
10 prosent av befolkningen ønske en digital innholdstjeneste før Bibliotek24 starter forhandling på
vegne av alle bibliotek. For at en fremforhandlet avtale skal regnes som gyldig, må bibliotek
tilsvarende 10 prosent av befolkningen velge å knytte seg til avtalen.
I de tilfeller hvor fylkesbibliotek tar kostnaden for folkebibliotekene, regnes innbyggertallet etter
hvor mange bibliotek som får tilgang gjennom fylkesbibliotekets finansiering.
Ved lavere oppslutning enn 10 prosent står det enkelte bibliotek fritt til å selv forhandle avtaler og
administrere betalinger.

Unntak fra minimums deltakelse
I de tilfeller hvor en avtale mister oppslutning blant bibliotekene, vil den kun fortsette som en del av
porteføljen av avtaler gjennom Bibliotek24 dersom leverandøren har andre avtaler som oppfyller
kravet om minimum deltakelse.

Nye avtaler
Bibliotek står fritt til å ta kontakt med Bibliotek24 med ønsker til avtaler. Bibliotek24 kan bistå med å
orientere øvrige bibliotek, i de tilfeller hvor minimumsdeltakelsen ikke er oppnådd.

Eksisterende avtaler
Bibliotek24 reforhandler fortløpende avtaler som er i ferd med å utløpe, med mindre de har falt
under kravet eller unntaket om minimums deltakelse.

Evaluering
Innkjøpspolitikken evalueres årlig

