
Fyraftensmøde om fornyelse af tekstlicenser 27. september 2022 
Besvaret af Torbjørn Porsmose Rokamp 

Spørgsmål fra mødet: 
 

1. ”Mht. prismodeller, er der et ønske om at blive på 'interval' modellen? Vi kan selvfølgelig 
godt forstå det er rart at have et præcist tal at budgetlægge ud fra, men her i vores 
biblioteksvæsen betyder det, at vi bliver nødt til at skære en licens eller to efter kommunen 
er kommet lige over 100.000 indbyggere” 

 

Ja, det er der umiddelbart. Intervalmodellen er generelt brugt på mange aftaler. Men jeg har ikke det fulde 
overblik over hvad de økonomiske forskellige kunne være, hvis man flytter aftaler over på en anden 
betalingsmodel. Det vil formentligt betyde, at det bliver billigere for nogen biblioteker, men dyrere for 
andre. Jeg vil gerne regne på et par aftaler, for at se, hvad det vil betyde. Man skal også huske at nogle 
producenter selv beder om at der bliver afregnet på denne måde. 

2. ”hvem skal man henvende sig til hvis man vil være med til at teste licenser” 
 

Man skriver bare til mig på mail e50n@kk.dk 

 

3. ”Kan man se hvilke biblioteker der har de samme licenser som en selv (I ERMS)?” 
 

Det viste sig at være en ændring i opsætningen. Så det fungerer altså igen. I går ned i bunden af licensens 
”hovedbeskrivelse” og her ligger listen over de biblioteker der er på aftalen. 

 

4. Først og fremmest, jeg synes det er fedt med den kommunikation der generelt har været 
om vores licenser det sidste lange stykke tid, mega fedt! Også med mulighed for test og 
input. Mht. brug/formidling af licenser, er der nogen konkrete planer i arbejder på mht. at 
gøre det nemmere for vores brugere? Tænker eksempelvis Qello eller lignende der er faldet 
signifikant i brug efter at være bygget ind i Libby appen. 

 
Jeg har ikke noget konkret at fortælle på nuværende tidspunkt, men det er faktisk netop det vores fokus 
(måske lidt skjulte) på licenserne i strategien og handlingsplanen går ud på at afsøge.  

Problemet ved Qello, som drukner på Libby-platformen, er svær at løse, men i fremtiden vil vi overveje helt 
at afvise aftaler på indhold, hvor adgangen bliver svær at formidle videre til brugerne. Vi er bare oppe imod 
at de normalt skal gå gennem bibliotekets hjemmeside, før de kan bruge de fleste licenser og det er nok i 
sig selv en stor barriere. Jeg er opmærksom på det og både vores NEXT-team og. 

5. Hvorfor er det at prisen stiger på Infomedia, nu da aftalen er lavet for 4 år? 
 

mailto:e50n@kk.dk


Det er fordi der i kontrakten er lavet en aftale om pristalsregulering i januar hvert år startende fra januar 
2023, og med den kraftige inflation der er i samfundet lige nu, vil det sandsynligvis betyde en prisstigning 
for aftalen i 2023 på 7-10%. 

 

6. Får det nogen indflydelse på vores aftaler på eReolen at Bookbites har købt Publizon? 
 

Nej, ikke umiddelbart. Bookbites har ved overtagelsen gjort det meget klart at de vil køre tingene videre 
som de er i dag.  
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