Referat
Oppdatert: 6. september 2017

Konsortiemøte i Pensumlistesystemkonsortiet
Sted: Park inn, Gardermoen
Møtedato: 28. august 2017
Møtetid: 10:00-11:30
Referent: Emmanuelle Dabin
Til stede: Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i
Molde, Høgskolen i Sørøst-Norge, NMBU, Universitetet i Agder, Høgskolen i Østfold, Nord universitet,
og Jone Thingbø, Frode Arntsen, Asbjørn Risan og Emmanuelle Dabin ved BIBSYS

Sakspapirene ble sendt på mail 24. august.

S-2017/1 Konstituering av møtet
a) Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

S-2017/2 Konstituering av konsortiet
a) Konsortieorganisering
Det ble sendt ut invitasjonsbrev 24. august 2016 om deltakelse i fellesløsning for pensumlistesystem,
hvor 9 institusjoner returnerte en bindende påmelding som deltaker i konsortiet: Høgskolen i Oslo og
Akershus, Høgskolen i Vestlandet, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Molde, Høgskolen i SørøstNorge, NMBU, Universitetet i Agder, Høgskolen i Østfold, Nord universitet
Konsortiet organiseres iht. BIBSYS’ retningslinjer1 for konsortier.
b) Hva skal konsortiet samarbeide om
Konsortiet skal samarbeide om en felles løsning for pensumlistesystem. Frem til nå har det blitt
samarbeidet om anskaffelse.
Fellesløsningen skal gi høy gevinst for de deltakende institusjonene, det skal BIBSYS fokusere på.
BIBSYS ønsker innspill om sin rolle fremover.

1

http://www.bibsys.no/files/pdf/retningslinjer_konsortier.pdf
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Innspill fra NMBU: motivasjonen for å inngå samarbeid er felleskompetansebygging,
erfaringsutveksling, og støttehjelp.
c) Konsortieavtale
Konsortieavtalen skal omfatte samarbeid generelt og ikke bare bruk av Leganto. Det ble gått raskt
gjennom utkast til avtale. BIBSYS vil jobbe videre med utforming av avtalen, og forelegge den til
Styret før den sendes til signering. Drift av tjenesten sikres gjennom en kontrakt med Ex Libris, som
er leverandør av Leganto.

Vedtak:
Konsortiemøte vedtar å konstituere samarbeidskonsortiet iht. BIBSYS retningslinjer for
konsortier og er innforstått med at hver deltaker inngår konsortieavtale med BIBSYS.
Konsortiet er formelt opprettet.

S-2017/3 Status for tjenesten per august 2017
Tjenesten ble anskaffet av NTNU på vegne av BIBSYS. Første anbudsrunde som ble utlyst i 2016 ble
kansellert pga mangler i innkomne anbudssvar. Ved runde 2, utlyst i mars 2017 ble Ex Libris og deres
tjeneste Leganto valgt. BIBSYS har sammen med arbeidsgruppen gjennomført evaluering av
innkomne tilbud, gjennomført forhandlinger og inngått kontrakt i juli 2017. Vinner av
anbudskonkurransen ble Ex Libris med deres system Leganto.
Kontrakten innebærer en implementeringsperiode og en leveranseperiode. Det er avtalt Go live dato
1. oktober 2017, og en godkjenningsperiode som avsluttes: 31. mars 2018.
Kontrakten har en varighet på 4 år f.o.m 1.1.2018 t.o.m 2021, og inneholder opsjon på 4 enkelt år
(1+1+1+1).
Det er mange fordeler med å gå sammen om å etablere en felles løsning, hvor en av dem er høy
gevinstrealisering. Dersom vi kun ser på anskaffelsesprosessen og antar at den enkelte institusjon
ville brukt samme tidsbruk som BIBSYS og NTNU Innkjøp, er det rimelig å anta en besparelse i
størrelsesorden 3-4 MNOK.
Det er beregnet en kostnad på 1,15 MNOK for 2017, som inkluderer anskaffelse og
implementeringskostnad, som skal fordeles mellom deltakende institusjoner. Nå har BIBSYS en
opplæringsfase med Ex Libris. Etter hvert vil BIBSYS ta ansvar for implementering.
Det ble spurt om månedlig oppdatering er inkludert i kostnaden. BIBSYS bekreftet at det er det.
Vedtak:
Konsortiemøte tar status til etterretning.
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S-2017/4 Kostnadsdelingsmodell
Ex Libris har skaffet en enkel prismodell basert på parameteren FTE. Årlig avgift til konsortiet skal
dekke driftskjøp til Ex Libris, i tillegg til andre kostnader BIBSYS har ved å levere tjenesten. Årlig avgift
for 2017 vil omfatte kostnader knyttet til anskaffelse, implementering og etablering av tjenesten. Fra
og med 2018 vil årlig avgift dekke driftskjøp (lisens) hos Ex Libris og kostnader (felleskostnad) hos
BIBSYS for å levere iht. vedtatt budsjett og leveranseplan.
BIBSYS har vurdert flere måter å fordele kostnadene og er kommet frem til et anbefalt alternativ som
gir en fornuftig balanse og fordeling av kostnaden, og er forholdsvis enkel.
Foreslått kostnadsmodell
▪ Samlet kostnad for konsortiet består av lisenskostnad + felleskostnad
▪

Felleskostnad består av: Alle kostnader for konsortiet unntatt lisenskostnad.

Kostnadsmodellen består av følgende tre deler:
1. Halvparten av felleskostnaden deles likt mellom deltakende institusjoner
2. Halvparten av felleskostnaden beregnes etter antall FTE2
3. Lisenskostnaden beregnes etter antall FTE

Ettersom 2017 er et oppstartsår for konsortiet vil alle kostnader inngå i felleskostnaden og fordeles
iht. ovenfor nevnte modell. For 2018 og påfølgende år skal årlig avgift dekke lisenskostnad og
felleskostnad, hvor lisenskostnaden fordeles iht. prismodell fra Ex Libris og felleskostnaden fordeles
iht. ovenfor nevnte modell.
Tabellen nedenfor gir en indikasjon på hva årlig avgift vil bli for den enkelte priskategori basert på
foreslått modell og budsjett for 2018 som foreslått i S-2017/06.
Priskategori

FTE

Årlig avgift 2017*

Årlig avgift 2018**

1

1 – 5 000

Kr 95 000

Kr 85 000

2

5 001 – 10 000

Kr 130 000

Kr 155 000

3

10 001 – 15 000

Kr 155 000

Kr 195 000

4

15 001 -

NA

NA

>

* Avrundet beløp
** Avrundet gjennomsnittsbeløp innen hver priskategori
Institusjonene kan melde inn behov og styret skal bestemme om det skal inngå i leveranseplanen.
Leganto er et verktøy som er anskaffet og som leveres som en skyløsning. Det er lite sannsynlig at
BIBSYS skal gjøre større endringer, i motsetning til f.eks i Brage.

Beregnes iht. beståtte 60-studiepoengsenheter for 2016 (se nøkkeltall på Database for statistikk om
høgre utdanning).
2
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Det er ønskelig å få inn flere fra sektoren. De som melder seg på etter hvert skal betale en startavgift
som skal hjelpe å dekke anskaffelseskostnaden. Jo flere som kommer inn jo lavere årlig avgift blir det
for de nåværende konsortiemedlemmene (startavgift skal tilbake til konsortiet).
Vedtak:
Konsortiemøte vedtar foreslått kostnadsmodell.

S-2017/5 Leveranse- og aktivitetsplan med budsjett for 2018
Det ble foreslått følgende aktiviteter for leveranse- og aktivitetsplanen for 2018:
-

Fullføre implementeringen
Støttetjenester (Brukerstøtte, veiledninger, o.l)

BIBSYS har satt sammen informasjonsmaterielle som bygger på det Ex Libris har lagt ut. BIBSYS skal
lage flere veiledninger basert på behov.
-

Kontraktadministrasjon

BIBSYS har god erfaring med Ex Libris rundt kontraktsadministrasjon og tjenesteleveranse.
-

Markedsføring av tjenesten

Det er planlagt en «Åpen dag» med Ex Libris for ikke deltakende institusjoner, sannsynligvis i februar.
Det er ønskelig at noen de som deltar nå blir med på en slik dag for å informere.
Det finnes rundt 30 institusjoner som kan ha behov for et pensumlistesystem, med kun et fåtall som
har det fra før av. Konsortiet kan potensielt bli 3 ganger så stort. Flere enn institusjonene som er med
nå har meldt interesse.
-

Nasjonale tilpasninger
o

Oversettelsesarbeid. Dette tar BIBSYS ansvar for, og ønsker tilbakemelding siden
oversettelsen er utfordrende (uttrykkene er tatt ut av kontekst).

o

Etablere/videreutvikle integrasjon med
- Oria
- BOLK (Kopinor)
- FS (Ceres)

Det kom flere spørsmål om integrasjon mot de ulike tjeneste institusjonene bruker.
Integrasjon mot Oria er langt på vei på plass.
Integrasjon mot FS: BIBSYS jobber nå med å hente kursdata fra FS. Dette er forventet å komme på
plass før 2018. Det er også ønske om å sende tilbake/lagre data i FS. Dette kommer ila 2018.
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Når BOLK og FS tilbyr APIer, blir integrasjon mot dem implementert i Leganto (dette er en del av
kravspesifikasjonene og avtalt med Ex Libris).
Leganto fungerer med Alma. Forelesere blir tildelt rolle i Alma.
Feide-pålogging er allerede etablert.
Integrasjon mot LMS: dette forutsetter at man har et LMS som støtter LTI standarden som for
eksempel Canvas. De fleste deltakende institusjoner skal ta i bruk Canvas ila 2018 og er i en
overgangsfase. Leganto er integrert med Canvas. Det er vanskelig å starte med Leganto før
Canvas/data fra FS er på plass. BIBSYS er klar over problemstillingen og de tekniske begrensningene,
og det anbefales at disse to prosjektene ses i sammenheng.
Det må bli en dialog med hver enkel institusjon om hvilke behov, data de har. Dette vil være en del av
implementeringsprosjektet sammen med hver enkelt institusjon.
Det kommende fusjonene mellom BIBSYS, UNINETT og CERES (FS) kan gjøre dette lettere i fremtiden.
Leganto kan og vil integreres med LMS men er også en stand-alone tjeneste. Listene kan åpnes for
allmenheten om man velger dette. Publisering på eksterne nettsider kan enten skje via lenke til
pensumlisten eller ved uthenting av data via API. Sistnevnte krever noe utvikling/tilpasning fra
institusjonene.
Styret vil få forelagt leveranse-/aktivitetsplan og vil kunne gi innspill på denne.

Budsjett 2018
Basert på foreslått leveranse- og aktivitetsplan foreslår BIBSYS et budsjett på Kr 1,3 MNOK, hvor
lisenskostnaden vil utgjøre Kr 800 000.
Det kom ingen spørsmål om dette.
Vedtak:
Konsortiemøte vedtar foreslått leveranse- og aktivitetsplan og foreslått budsjett 2018 med
eventuelle korrigeringer fra styret for 2018.

S-2017/6 Valg av styre
BIBSYS inviterte deltakende institusjoner om å melde inn kandidater til styre for
pensumlistekonsortiet.
Følgende tre personer ble foreslått i forkant av møtet:
- Jorunn Fallin (NORD)
- Anne Kristin Gilje (HSN)
- Ann-Louise Skjager (HIOA)
De ble enstemmig valgt av konsortiet.
Styret konstituerer seg selv. Medlemmene er valgt for 2 år.
Vedtak:
Konsortiemøte vedtar å oppnevne foreslåtte kandidater til Styre for en periode på 2 år.
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