
Referat 
Regionbibliotek – møte 29.11.2017 kl 10-14 

Tilstede: Rita, Irene, Jørn, Therese, Roger,  Gertti, Merete (etter hvert), Anita og Kjell 
Frafall: Britt og Tonje. Fauske mangler biblioteksjef for tiden. 
  

Nytt fra NFK (seksjonen):  
Økonomi  
Anita orienterte om økonomisk situasjon og fremtidsutsikter. Fylkeskommunen får mindre å rutte 
med som følge av ny fordelingsmodell. Reduksjonen skjer blant annet ved å redusere rammen med 1 
% i 2018 og ved manglende prisindeksregulering på driftsposter.  
  
Fylkeskommunen og fylkesbiblioteket får større og større fokus på utviklingsoppgaver, og mindre på 
driftsoppgaver. Det preger naturlig nok også fylkesbibliotekets virksomhet fremover. Se for øvrig 
også handlingsprogrammet som skal rulleres over nyttår.  
  

Regionreform  
Fylkeskommunen må omstille seg som følge av regionreformen. Selv om Nordland ikke påvirkes 
direkte av sammenslåing med andre fylker må organisasjonen rigges for å ta imot nye oppgaver.   
Dette tydeliggjøres blant annet gjennom at man endrer fokus fra å være regional utvikler til å være 
en samfunnsutvikler. Det innebærer i større grad å påvirke nordlandssamfunnet direkte.  
  
Internt i fylkeskommunen er det etablert en prosjekt kalt "Bring oss i front" for å omstille 
virksomheten som følge av dette.  
  
  
Norsk bibliotekforening har tatt initiativ til innspillmøte med kulturdepartementet til ny 
kulturmelding.  
Send gjerne innspill til kjenil@nfk.no for videre formidling til møtet.  
  

Kulturstrategi  
Etat for kultur, miljø og folkehelse i fylkeskommunen følger opp sommerens vedtak av kulturmelding 
med en kulturstrategi. Arbeidet pågår for øyeblikket og den forventes vedtatt av fylkestinget i 
februar.  
  

Ekstern finansiering og utviklingsarbeid  
Kjell orienterte kort om seminar om tilskuddsmidler til kulturaktører og kulturnæringer, og vi hadde 
en runde på ekstern finansiering.  
  
Roger nevnte blant annet god erfaring med samarbeid med Hurtigruten om formidling til turister 
som genererer inntekter.  Også et godt samarbeid med Nord universitet om «Lytring» - faste, 
månedlige foredrag/debattkvelder med forskere fra universitetet. 
  
Det finnes mye midler, men bibliotekene har tradisjonelt ikke hatt noen stor fot innenfor.  
  
Det er en særlig verdi å ha en egen stilling til arrangementer, og som kan fokusere på å generere 
aktivitet og inntekter slik Stormen har gjennom Roger, men det er naturlig nok ikke så enkelt for alle 
bibliotek å ha økonomi til å prioritere slik.  Fremsnakker også internasjonale prosjekter og bl.a. 
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ordningen Kreativt Europa, som i Norge formidles via Kulturrådet http://www.kulturradet.no/eus-
kulturprogram 

 
Stormen har et eget prosjekt på gang kalt Ung tekst som involverer positive rollemodeller i form at 
unge kule bloggere til å inspirere til tekstproduksjon, som i sin tur skaper lesing for en målgruppe 
som leser lite (ungdom).  
  

EØS-samarbeid, internasjonale prosjekter og utviklingsarbeid  
Roger fremsnakker internasjonale prosjekter og bl.a. ordningen Kreativt Europa, som i Norge 
formidles via Kulturrådet http://www.kulturradet.no/eus-kulturprogram. Det tar tid å jobbe seg inn i 
internasjonalt arbeid. Det er en god ide å begynne som partner for å få erfaringen uten å ta ansvar 
som prosjektleder.  
  
Prosjektoppfølging av slike prosjekter er tidkrevende, men gir også mye positivt tilbake.  
  
Mulighet for å ha lokale satsinger på større og/eller internasjonale prosjekter ble diskutert. Det er 
også mulig å ha en mer regional innfallsvinkel til dette, evt via regionrådene (der de finnes). 
Fylkesbiblioteket kan bistå i prosjektsøknadsprosessen og som aktør i evt prosjektsamarbeid.  
  

Ulike typer bibliotek?  
Jørn tok opp forskjell mellom bibliotek og at selve definisjonen «folkebibliotek» nå passer best på de 
mindre bibliotekene. Flere av regionbibliotekene er eller trekker på kulturhus, og har dermed større 
muligheter til å være arena/tilrettelegger/aktør. Mindre bibliotek har større problemer, og skal det 
stilles andre krav til det å være folkebibliotek kontra det å være kulturhus/litteraturhus?  
  

Arrangementer/debatt   
Arrangementsmessig er det tyngst å komme i gang med debatt/demokrati, mens andre typer 
arrangementer er enklere å ta tak i. Det var positivt med forrige bibliotekmøtes kurs i debatt, men 
debattarena/-rolle er vanskeligere.  
  
Det å finne gode debattledere er en utfordring, men det finnes svært kunnskapsrike personer i 
lokalsamfunnene som gjerne stiller opp og kan gi gode debatter/meningsutvekslinger.  
  
Bibliotekene må lage selv produksjoner. Det gjelder for at man kan sette agenda som ikke dekkes av 
andre.  
  
Bibliotekets debattrolle er viktig. Det krever mye lokal kunnskap, men biblioteket kan være åpen 
arena som får viktige temaer diskutert åpent fremfor i lukkede rom. Et viktig perspektiv er også at 
bibliotekene er arenaer som kan stille sine lokaler og/eller kompetanse til rådighet. De ansatte på 
biblioteket trenger ikke lage all innholdet selv, men være åpen for at andre aktører kan bruke 
biblioteket i sine aktiviteter og formidling. 
  

Hvordan få publikum til å komme?   
Man må gjøre samme ting, og gjenta til faste tidspunkter. Det tar tid å bygge opp forventninger og 
nye vaner hos brukerne. Stormen har valgt å la hver ukedag ha sin innholdsmessige profil, slik at de 
som er interesserte i fx litteratur vet hvilken dag det lønner seg å besøke biblioteket. Alle 
arrangementer starter i utgangspunktet kl 19, dette er også forutsigbart.   
  
Tidsmessig lønner det seg å lage foredragsserier fremfor engangsstunt.  
  

Pressreader:   
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Kjell orienterte kort om PressReader. Den er for 2017 finansiert av fylkesbiblioteket. Det er usikkert 
om vi har økonomi til å finansiere neste år. Tjenesten er positiv som tilbud ifm integrering, men 
mistet mye av lokalt behov for norske lokalaviser da Amedia trakk seg ut.   
  
Markedsføring av tjenesten på flyers på flere språk er et virkemiddel, og kontakt med aktører som 
jobber med flerkulturelle er en kanal for å informere om tilbudet.  
 
Fylkesbiblioteket skal undersøke muligheten for å finansiere tilbudet neste år. Dersom dette er mulig, 
vil det være nødvendig med mer lokal formidling av tjenesten. 
  

Transportordning  
Transportordning blir satt ut på anbudsrunde. Tidspunkt er ikke helt avklart da vi venter på 
tilbakemeldinger fra bibliotekene/kommunene, og det gjenstår noe arbeid med anbudspapirer.  
  

Rundt bordet:  
Stormen  
Er i en prosess med nyrekruttering pga pensjonering.   
"Ny by, ny flyplass" – ruller og går, og satsing på Smart city for ny bydel med et eget kontor i 
Stormen.   
Det etableres nær skanken og Bodø kommunes faggrupper rulleres tematisk for å bemanne 
kontoret.  
Det har nylig vært møte i «Salten-bibliotekene». 
  

Mosjøen  
Arrangement mye – noe vellykket, noe mindre, og arrangementer tar mye tid. Ordføreren på 
biblioteket. Penger fra Sparebankstiftelsen er bra. Vanskelig planlegge med korte tidshorisonter pga 
at artister m.m. er booket, og langtidsplanlegging er derfor nødvendig. Har 50% stilling vakant. 
Flerkulturell forening, flerkulturelt teater – Flerkulturell kafe med temaer som også trakk lokale 
helsearbeidere. "Temakafe".  
  
Lokale regionale samarbeider har vært avhengig av at det store biblioteket i regionen har dratt 
lasset.  
  

Sortland  
Digital kompetanse, digital utjevning – alle skal få hjelp. Jørn skal lage en plan og har fått 150 000,- 
fra Kompetanse Norge Arbeidsliv til å analysere omfang/behov. Det har vært gjennomført lokale 
bibliotekmøter i Vesterålen. Hadsel mangler biblioteksjef fortsatt. Kirsten Opdan går av med pensjon 
1.9.18.  
  

Brønnøy  
Vanlig drift, arrangementer. Behov for mer. Mye folk, og artig når ting skjer i biblioteket. Ikke 
samarbeidsmøter med de andre bibliotekene. Ikke økning på budsjett, men usikkert på 
økonomiplan.  
  

Rana  
Kreproblematikken er på vei til å bli under kontroll. Biblioteket er en betydelig kulturarena. Ønsker å 
bli bedre på markedsføring.  Jubileer fremover vil omfatte både Havmannprisen og Havmannstatuen, 
Alle aktører som ønsker samarbeid får det. Samarbeider ikke med bibliotek i regionen.  
  

Vestvågøy  



Har nettopp flyttet, og det er flere funksjoner i kulturhuset. Driver huset sammen, alle gjør alt. 
Mange arrangementer. Har så vidt begynt med Lesersørvis  og  mer jobbing med litteraturformidling. 
Folkeverksted/Makerspace og samarbeid med elevbedrift. Samarbeid i Lofoten som omfatter alle 
kommunene er positivt.  
  

Vågan  
Ny barnebibliotekar i 50 % fra mars/april. Skilting av biblioteket har hjulpet, men det er 
innkjøpsstopp. Biblioteket er blitt mer og mer synlige. Det er behov for arrangementsansvarlig. 
Samarbeid med Nord universitet om Lytring i Lofoten starter over nyttår. Kunstverksted og 
familielørdag med høytlesning. Ny kommunalsjef starter fra nyttår og biblioteket flyttes tilbake til 
kommunen fra kommunalt foretak. Utlånsautomat skal kjøpes inn.   
  

ECC - Bodø som europeisk kulturhovedstad i 2024  
Det er et stor arbeid i gang for å få status som europeisk kulturhovedstad i 2024, og kandidaturet 
støttes av staten, Nordnorsk kulturråd og fylkeskommunen. Studietur til Århus viste at bibliotek er 
lite synlig deres satsing, og rådmannen i Bodø ønsker å ha med biblioteket. Særlig 
møtestedfunksjonen, men også andre ting.  
  
Må være europeisk perspektiv i søknaden, og det er viktig å trekke inn et regionalt perspektiv. Hva 
kan vi gjøre sammen, som er såpass stort – et slags puslespill kanskje det de ulike bibliotekene 
utfyller hverandre og som simulerer til at alle benyttes/besøkes/har en rolle.  
  
Søknaden skal leveres om ett år. Det er nå i gang innledende møter med de ti største byene og 
relevante kulturaktører. 
  

Eventuelt  
Form på møte:  
Vi diskuterte form på møte og fordi det er verdifullt med uformell utveksling av synspunkter og 
erfaringer, velger vi fortsatt å møtes fysisk. Bodø er fortsatt mest aktuelt møtested på grunn av 
kommunikasjonslinjer.  
  
Frekvens: To ganger i året  
  
Varighet fra 10 til 14 slik at det er mulig å reise på dagen.  
  
Møteform: Strammere møtestyring, men også viktig at vi har tid til samtale og diskusjon.  
  

Forfattere fra Nordland  
OBS fra Roger: Forfattere fra Nordland er dårlig representert i Nordnorsk bokdag.   
Nordland for de skrivende. 
  
Nordnorsk bokdag har vært avholdt i Bodø. Dette er Forfattersentrum Nord-Norge sin årlige satsing, 
som bruker å arrangeres på skift i de tre fylkene i landsdelen.  
  


