
Regionbibliotek 15.12.2016 
Møterom i DNB-bygget 5. etasje 

Tilstede: Rita Jørgensdatter (Fauske/Rana), Tonje Farset (Narvik), Gunn Bjørnøy (Vågan), Trud Berg 

(Bodø), Therese Hetzler (Vestvågøy), Merete Bratteteig (Brønnøy), Britt Olsbyengen (Alstahaug), 

Anita Kulset og Kjell Nilsen 

Forfall/ikke til stede: Jørn Singdahlsen (Sortland) og Irene Bergsnev (Vefsn) 

 

Bakgrunn 
Program: 

1000                 Velkommen ved Anita Kulset 
Hva skjer i fylkesbiblioteket? 
Hvordan fylkesplan, bibliotekplan og handlingsprogrammet følges opp fra 
fylkesbiblioteket? 

1030                 Kommunereformen og regionbibliotekenes rolle 
Innledning til diskusjon: Mulige konsekvenser av kommunesammenslåinger - 
Minimums tjenestenivå - Felles serviceerklæring – Annet? 

1200                 Lunsj 
1300                 Regionene forteller 
                          Runde rundt bordet om hva som skjer i den enkelte region 
1400                 Hvilke oppgaver er ønskelig å løse på regionnivå i Nordland?  
                          Idémyldring – innspill til videre satsing 
1600                 Avslutning 
 
Anita og Kjell orienterte innledningsvis på grunnlag av en Powerpoint-presentasjon. Vi la vekt på 

forankring i fylkesplan, bibliotekplan og handlingsprogram. Det gjelder for eksempel Bodøs rolle som 

fylkeshovedstad, de ti bysentrene som pekes ut i fylkeskommunens by- og regionsenterpolitikk, og 

det gjelder handlingsprogrammet til bibliotekplanen. Samtidig som vi også åpnet opp for andre 

behov som regionbibliotekene kunne ha. Innspill til tiltak til fremtidig handlingsprogram må gjerne 

fortløpende spilles inn til fylkesbiblioteket.  

Rollen som regionbibliotek 
Bibliotekenes synlighet er en utfordring for bibliotekene. I kommunale prosesser har skole, helse og 

vei stort fokus, mens kultursektoren er lite på dagsorden. Det er viktig for få satt bibliotekenes rolle 

og struktur på dagsordenen ift. en evt. kommunesammenslåing. 

Synlighet er også viktig selv om man har nytt, fint bibliotek i kommunen. Å få nytt bibliotek har i seg 

selv gitt positivt omdømme og holdninger fra publikum. Nytt bibliotek gir mye velvilje, men det er en 

kortvarig effekt. Derfor må også disse bibliotekene utvikle seg.  Utvidet åpningstid har ikke resultert i 

flere besøkende: Å nå ut til publikum med markedsføring er vanskelig, og det tar tid å endre 

brukermønster. 

Regionbibliotekene er generelt nye nå, bortsett fra Brønnøy og Vefsn. Mange av bibliotekene har 

mottatt fylkeskommunal støtte til kulturhus. 

Fylkestingssak om by- og regionsenterpolitikk beskriver disse sentrene som at de har oppgaver og 

funksjon utenfor egne kommunegrenser. Vi diskuterte rollen som kommuneovergripende 



bibliotekfunksjon, og representantene på møtet var både positive og bevisst sin rolle overfor 

omlandet.  

Definisjonen av hva som er det enkelte regionbiblioteks omland hadde ikke noen klar avgrensning. 

Det er situasjonsbestemt hva / hvem som omfattes.  

Forståelse av regional rolle finnes for eksempel i Sandnessjøen og Bodø, og at man er et tilbud utover 

egen kommune.  

Bibliotekene beskriver også næringsperspektiver - de er populære tilbud i turistsesongen og har fått 

funksjon som "venteværelse" for personer på reisefot. Bruken av nybygde bibliotek har endret 

bruksmønster, og besøkende er på biblioteket, gjerne i flere timer. 

Det er ulikt nivå på regionbibliotekenes rolle når det gjelder å være nav overfor andre nærliggende, 

små bibliotek. Samarbeidet er mye av praktisk art, gjerne knyttet til forfatterturneer og 

kompetanseheving.  

Sett fra fylkesbibliotekets side er det ønskelig å styrke regional jobbing i regionbibliotekene slik at alle 

folkebibliotek i Nordland har aktiv tilknytning til regionale biblioteknettverk. Det ulike nivået gjør det 

relevant for fylkesbiblioteket å satse på dette området. 

Det er noen interkommunal kommunikasjon på kulturområdet, og Tonje nevnte spesielt at 

kulturskolene i Narvik, Ballangen og Evenes har hatt møter.  

En utfordring med å få til regionalt samarbeid er at man ikke ser hverandre i hverdagen. Avstander er 

ikke nødvendigvis så stort problem, selv om det noen steder er lange avstander. Formelt samarbeid 

mangler, og det hadde vært ønskelig å få på plass.  

Regionbibliotek er naturlig nok de største bibliotekene i fylket, og har andre muligheter til bemanne. 

Vestvågøy har fått en egen stilling som arrangementsansvarlig, og Narvik har fått en ekstra stilling slik 

at det er mulighet til å prioritere arrangement i høyere grad. Det er interessant å høre bibliotekene 

satser så tydelig på arrangement/arenafunksjonen. Regionbibliotekene har ulik grad av meråpen 

drift. Begrenset med personale gjør at noen av bibliotekene har ubetjent skranke for å kunne 

gjennomføre møter eller annet. 

Stormen bibliotek bygger opp samisk språksenter med særlig fokus på lulesamisk, men dekker også 

de andre samiske språkene. Formidling av samisk skjer i samarbeid med Nord universitet. I tillegg 

bygges opp filmformidling opp i tilknytning til ungdomssatsing. Erfaring fra Unge Stormen er at det 

ennå ikke er selvdrevnent, og biblioteket har egne ansatte som følger opp ungdommene.  

Å finne gode virkemidler som fenger brukere er en utfordring. Vågan har gode er faringer med stor 

sjakkinteresse. Interessen har også åpnet opp for flerkulturelle møter. 

Synergieffekter er til en viss grad oppnådd når bibliotek er samlokalisert med andre aktører, og også 

Narvik har blitt formidlingsarena for universitetet.  

Regionale samarbeider som er godt innarbeidet har blant annet resultert i oppgavefordeling mellom 

bibliotekene, det er en utfordring at man ikke har satt av penger i budsjettet til arrangementer. I 

tillegg er noen typer arrangementer/turneer svært arbeidskrevende, noe som begrenser hvor ofte 

den typen kan gjennomføres. 

 



Kommunereformen 
Det er få konkrete planer om kommunesammenslåing, mest aktuell pt. er Steigen og Bodø som har 

folkeavstemming over nyttår. I møtet var det enighet om at sammenslåinger vil tvinge seg frem på 

sikt fordi kommunene klarer ikke å utføre oppgaver. 

Det er problematisk med filialer, og en bakgrunn for møtet var filialer i kommunesammenslåing. Vi 

diskuterte filialer som har høy kostnad, men som gir lite resultat i form av åpningstid og aktivitet. 

Kvalitet på tjenester er sentralt i denne sammenhengen. Samtidig er filialer geografisk utjevnende og 

gir tilbud til brukergrupper som eldre og barn.  

Alternative formidlingssteder for litteratur slik som "bok i butikk" eller "bok i hvasomhelst". På et lite 

sted er det også et moment hvor mange steder som skal bygges opp som møteplass. 

Filialer som koster mye å drive uten høy kvalitet på tjenestene, kan gi bedre tilbud på 

hovedbiblioteket. 

Når er tilbudet for dårlig til å forsvare tilbud? Og kan transport av litteratur for å erstatte filial? 

Hva blir innholdet i bibliotekene fremover? Minimumskriterier for bibliotektilbud er ønskelig. Er det 

mulig å etablere slike? Gruppen vil jobbe videre med dette. 

De nybygde regionbibliotekene opplever høyere besøk, brukerne er lenge på biblioteket og et noe 

høyere utlån, men det er problematisk at besøkstid ikke måles i bibliotekstatistikken. 

Små bibliotek – klarer de å bli møteplass? Det stiller krav til tilpasning av lokaler. For å være arena og 

møteplass er det vanskelig å rasjonalisere vekk den menneskelige faktor/kontakt. 

Det er ønskelig med kriterier for møteplassrolle ved kommunesammenslåing, noe som kan være et 

oppdrag til fylkesbiblioteket. 

Hva skjer med skolebibliotek, og hva skjer etterpå etter regionale samlinger for skolebibliotek? 

Forholdet skolebibliotek og folkebibliotek er relevant å ta med i diskusjonen. 

Skolebibliotekplanarbeid bør ta med forholdet til region-/folkebibliotek. 

 

Erfaringer om regionalt samarbeid 
- Praktiske arrangementer og forfatterturnéer er vanlig. En erfaring er at regionene er for 

store til at en forfatter kan dekke alle kommunene i regionen. 

- Bibliotekene i regionen fungerer som støttespillere for hverandre. Man møtes et par ganger i 

året, men dette varierer fra region til region. 

- Det er noe oppgavefordeling i samarbeidet – noen er bedre enn andre på enkelte oppgaver. 

- Ressurser til samarbeid slik som for eksempel opplæring og kassasjon er nødvendig, og det er 

eksempler på at et regionbibliotek har solgt tjenester til et mindre bibliotek i regionen. 

Vanligvis skjer oppgavefordeling uten økonomisk kompensasjon – oppgavene forsøkes 

fordelt jevnt. 

- Regionbibliotek er må dra lasset, da de andre bibliotekene i regionen har små ressurser og 

har ikke anledning til å ta større løft. 

- Regionalt samarbeid er personavhengig.  

- Det er i tillegg viktig at det er forankret oppover i organisasjonen. 

Vi diskuterte en del rundt fjernlån og innkjøp. Mye av dette var egentlig ikke knyttet til 

regionbibliotekrollen, men var uansett nyttig for å utveksle erfaringer og praktisering.  



Lånerinitiert fjernlån fungerer ikke alltid hensiktsmessig, samtidig vil nytt biblioteksøk og 

bestillingsverktøy endre hvordan fjernlånsbestillinger sendes. En felles transportordning for Nordland 

er også en del av dette bildet.  

Brukerne har endret bruksmønster, og forventer rask levering. De har samtidig forståelse for å vente 

på litteratur når litteraturen ikke er tilgjengelig. 

Betalingsvillighet har økt da man fikk nytt bibliotek. Det har gitt økt prestisje. Det er også praktiske 

grunner til å ta betaling for arrangement (konserter) siden det muliggjør administrasjon av 

påmelding/deltakere. 

Omdømme er en utfordring for bibliotekene. Det er behov for å satse på omdømmebygging og 

markedsføringstiltak lokalt, regionalt og på fylkesnivå. 

Facebook benyttes som verktøy sammen med hjemmesider. Det er gode erfaringer med å nå bruke 

Facebook. 

Markedsføring av egenvirksomhet fanger man best selv, mens større fellestiltak som eBokBib, 

FilmBib, PressReader og digital Sommerles løses best fylkesvis. 

Oppfølging og konklusjoner 
1. Etablering av gruppe bestående av de ti by-/regionbibliotekene nevnt i fylkesplan for by- og 

regionsenterpolitikk.  

2. Møter i gruppen to ganger pr år i Bodø. Fylkesbiblioteket kaller inn og alle kan melde inn 

saker.  

3. Arbeidsgruppe for felles serviceerklæring for Nordland etableres, men avventer til nasjonalt 

biblioteksøk og transportordning har vært i drift en stund slik at erfaringene fra disse blir en 

del av grunnlaget for serviceerklæringen (og evt. minimumskriterier for bibliotektjenester). 


