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Presentasjon (Skype): Heikki Knutsen fra Finnmark fylkesbibliotek  
Heikki Knutsen var prosjektleder for Finnmarksbibliotekene- Samarbeid for 
kompetanse- og bibliotekutvikling (2015-2017) 
Finnmarksbibliotekene har hatt et treårig regionalt kompetanse - og utviklingsprosjekt 
for alle kommunale folkebibliotek og bokbusser i Finnmark. Fokus for møtet er år 3, 
der målområdet var å etablere en felles kommunikasjon, profil og markedsføring av 
Finnmarksbibliotekene.   
 
Tiltak:  

• Felles bibliotekprofil  

• Kurs i markedsføring og synliggjøring av bibliotek  

• Felles markedføringsplan og kampanjer  

• Pop-up bibliotek (på flyplasser)  
 
De landet på Reklamehuset Nord i Hammerfest til å utvikle grafisk profil, i sam råd med 
representanter fra 3 bibliotekregioner med mål om å ha en felles prosess for å forstå 
bibliotekenes behov. I ettertid ser han at det gjerne skulle vært flere involverte 
(bibliotekfaglig) for å oppnå en tydeligere forankring.  
Profilen inneholder et klart konsept, logo, farger, fonter og grafiske elementer. I til legg 
til en hovedlogo, har hvert enkelt bibliotek har sin egen versjon av logo, og de hadde 
også språkvarianter på samisk, kvensk og finsk.  
De hadde også grafiske elementer for bruk i biblio teket for å formidle tydlig hvilke type 
arrangement som skal avholdes, plakat- og brevmaler, powerpointmaler, tilrettelegging 
for sosiale medier, webløft, samt profilartikler for bibliotek.  
Implementeringen har vært enkelt i store bibliotek, men han ser a t små bibliotek 
trenger mer bistand for å ta det i bruk.  
På spørsmål om det de to foregående prosjektårene har vært nødvendige for 
profilarbeid svarer han at det har vært nyttig for Finnmark men ikke noe i veien for å 
begynne med profil (ref Namdalsbibliotekene).  
 

 

 
 



Tema:  

Felles serviceerklæring og markedsføring   

Det ble opprettet en arbeidsgruppe ved forrige regionbibliotek (mai-18) som skulle utarbeide et 

utkast til felles serviceerklæring. Dette utkastet ble sendt ut til alle folkebibliotek i forkant av møtet i 

dag. Det er allerede kommet flere tilbakemeldinger fra folkebibliotekene, og regionbiblioteksjefene 

var samstemte i at den var i overkant teksttung og foreslår en minimalistisk variant som plakat og en 

mer utfyllende som kan deles ut ved behov i skranken. Andre forslag til endringer er også notert av 

arbeidsgruppen. Alle regionbiblioteksjefene ser verdien og behovet for en felles serviceerklæring.  

Forslaget om å bruke fellesbetegnelsen Nordlandsbibliotekene ble godt mottatt, og blir stående.  

Felles markedsføring er et mer omfattende prosjekt, som krever god tid og planlegging. 

Fylkesbibliotekets tanke er å bygge på et sterkere offentlig omdømme, jobbe mot en felles kultur og 

holdning rundt tilbud i bibliotek i Nordland, bedre kommunikasjon av samlet bibliotektilbud, utvikle 

teknologisk kompetanse og markedsføringskompetanse, som vi tror vil gi økt aktivitet i bibliotek, 

samt øke fellesskapsfølelsen for Nordlandsbibliotekene.  

Noen av regionbibliotekene har allerede en grafisk profil/logo, men kan da bruke 

Nordlandsbiblioteklogo ved behov. En eventuell markedsføringspakke kan deles inn i ulike nivåer.  

Diskusjonen om hvorvidt en full grafisk profil er nødvendig, eller om det holder å utvikle en logo i 

første omgang. Flere av regionbiblioteksjefene likte særlig de grafiske elementene som 

Finnmarksbibliotekene bruker. Det kan være aktuelt å plukke ut deler av «finnmarkspakken» som 

bibliotekene vil ha, og jobbe mot en hybridløsning. Kan bli vanskelig å implimentere en helt ny grafisk 

profil i alle kommuner som allerede har sine maler og grafiske uttrykk. Det blir bestemt å se 

nærmere på dette i 2020, men det bør arbeides med dette fra og med neste år med involvering av 

folkebibliotekene.  

Rollen som regionbibliotek: Samarbeidsavtale 

Fylkesbiblioteket har ingen fasit på hva rollen som regionbibliotek er og har ingen klare forventninger 

eller ansvarsoppgaver. Hver region har egne utfordringer. Fylkesbiblioteket ønsker å hjelpe hver enkelt 

region videre i et strategisk samarbeid, mulig gjennom å inngå samarbeidsavtaler som kan stadfeste 

hvordan vi jobber sammen. Alle regionbibliotekene har gode relasjoner med egne samarbeid og forum 

i sin region, men de fleste regioner har utfordringer med enkelte nabobibliotek som ikke deltar. Det 

blir ansett som nyttig om fylkesbiblioteket er med å skape forum som disse møtene, også for de 

mindre bibliotekene i regionene i samarbeid med regionbibliotekene. Regionbiblioteksjefene anser et 

forum som dette som svært nyttig, og overførbart.  

Det blir bestemt å sette opp en besøksplan mot 2019 (Nordland fylkesbibliotek) som passer for hver 

enkelt. 

Rollen som regionbibliotek: Makerspace  

Makerspace i bibliotek skal gi barn, unge og voksne i biblioteket et fysisk rom og et levende miljø der 

målet er å lære noe nytt ved å oppmuntre til innovasjon, nysgjerrighet og felles skaperglede.   

Nordland fylkesbibliotek satser på Makerspace i 2019, og har allerede kjøpt inn mye nytt utstyr i tillegg 

til 3d printerene og buttonsmaskinen som har vært på utlån en stund. Fylkesbiblioteket har en 



kursplan til neste år, med fokus på å gjøre seg kjent med utstyret, veilede bibliotekansatte i 

makerspace-jungelen, og senke terskelen for å sette i gang med Makerspace. Vi har en utlysning ute 

på 40 000 kroner til folkebibliotek som ønsker å være pilotbibliotek for makerspace i Nordland med 

frist i desember.  Det vil også utvikles brosjyrer og brukermanualer til bruk i folkebibliotek, både til 

bibliotekansatte og sluttbruker. På den nye nettsiden til fylkesbiblioteket (våren- 2019) vil også 

Makerspace få en mer synlig plass enn den har i dag, med utfyllende informasjon om hvert enkelt 

produkt, samt inspirasjon via bilder fra arrangement etc.  

 

Regionbibliotekene oppfordres til å ta et ansvar for andre bibliotek i regionen, og det diskuteres 

hvordan dette skal gjennomføres rent praktisk. Skal bibliotekene ha egne «ekspertområder», skal 

utstyret stå mer permanent hos enkelte bibliotek, at de fungerer som regionale makerspacehubs? 

Fylkesbiblioteket har ingen klar logistikk-løsning per i dag, for noe av utstyret må igjennom service fra 

gang til gang, og det vil være naturlig at det skjer via fylkesbiblioteket hvor vi har teknisk kyndige på 

huset. Ingen klar strategi kom fram av møtet, men makerspacegruppen på Nordland fylkesbibliotek er 

i en tidlig fase i prosjektet, og jobber mot en praktisk gjennomføring og utvikling av Nordland som et 

makerspacefylke! 

 

Rollen som regionbibliotek: Felles prosjekt  

Bodø er med i prekvalifiseringen som europeisk kulturhovedstad 2024 og det kan være en ide å i den 

sammenheng ha et samarbeidsprosjekt som involvere hele Nordland, ikke bare Bodø. Ingen nasjonale 

midler, men hvis vi har en god ide/prosjekt som kan sette Nordlandsbibliotekene på kartet vil det være 

politisk vilje. Bodø har et bibliotekprosjekt i kulturhovedstadsøknaden som  går på byens egene 

europeiske historie, og den vil være svært ulik fra by til by. Må inngå i et samarbeid, hvor er våre 

muligheter for å få realisert noe slikt? Kommer til å bli et tema i møtene framover- hvordan sette 

fokus på europa og kultur? Høsten 2019 vil vinnerbyen utropes.  

 

Kulturmeldingen- har den noe å si for oss? 

Kulturmeldingen er klar og vi ser at fokus er på mye som er bibliotekrelevant. Nasjonalbiblioteket vil 

fortsatt beholde utviklingsmidlene, blir ikke overført til fylkeskommunene. Kultur er et viktig element i 

et demokrati, ytring er et viktig ledd i samfunnet. Trine Skei Grande tok også opp at kultur i seg selv 

har verdi, ønsket å bryte ned sektoriseringen- kulturen skal være en del av flere politikkområder. 

Debattarenatanken- står implisitt mye i kulturmeldingen. Kulturpolitikken skal tilpasse seg 

samfunnsutviklingen- digitalisering.  

 

 

Rundt bordet 

Narvik 

Narvik- varslet nedrekk 750 000 kulturavd. Tror ikke bibliotekene blir rørt. Språkkafe- 

frivillihetssentralen, aktivitetsklubb- egentlig har vi makerspace. Maks 12 inne hver gang. 2 ganger i 



uken pga popularitet. Måltid. Lager ting av søppel, utrolig hva man kan lage. Lese og musikkstund en 

gang i mnd. 60 unger påmeldt hver gang. Bedre og bedre samarbeid med museet. Kurs om sosiale 

medier- laget en plan, noe kommer ut fra oss hver dag. Flere spalter ukentlig. Ivrer for en plan for 

sosiale medier, viktig 

Utfordringer med rusmiskbrukere i biblioteket. Trusler, overdose og sprøytespisser. Akselrerende 

problem. På mine 4 år som biblioteksjef har vi utvist 3 personer permanent. Psykiatri- truet han på 

kafeen. Trusler, stalking. Overdose i biblioteket. Hva gjør vi? Har ikke vakthold. Panikkknapp i skranken 

i kafeen. Securitas brukte 30 min sist gang vi tilkalte dem.  Problemstillingen er knyttet til voksne 

personer. Større etter flytting- mer sentralt. Mange ulike grupper man kan knytte til seg, men vi har 

ikke kompetanse på dette.  

Kommentarer: 

Kulturbadet v/Britt: opplevd mye av det samme, men ikke i så alvorlig grad. Opplevd mer etter at vi 

flyttet inn i Kulturbadet. Ranskurs med Securitas. Tidvis hatt securitasvakt på runder. Hatt 

rusproblemer, noen får ikke komme inn i bibliotekets lokaler med mindre vi får se i veska deres. Blitt 

mer obs. mer problemer med at folk ikke rydder opp etter seg og oppførsel. Har tatt det opp med 

ledelsen, og til tider hatt vakthold. Prøvd å holde reglene vi har. Det er med god grunn at vi har 

tydelige rammer om hva vi godtar og ikke. Har kameraovervåkning. Ganske frampå å si ifra hva som er 

godtatt og ikke. Vi gjør ikke så mye selv, tilkaller hjelp. Har ikke nektet berusede folk å være i 

biblioteket, men godtar ikke drikking. Grensen går ved når noens oppførsel er sjenerende for andre.  

Vefsn v/Irene: ikke ulovlig å være påvirket, så lenge folk oppfører seg er det ok. Synes ikke man skal 

kreve å se i vesken til folk. Hvor langt kan vi gå? Etisk spørsmål. Vanskelig. 

Trud: Tror det er stor forskjell på byer som har Bymisjonen og de som ikke har det. Vi har lite 

problemer. Vi går kun på utagerende oppførsel. Har ikke hatt noen utvisninger. Ringer politiet hvis folk 

i skranken er redde. Finne en måte å bli enige med uromomentene. Esportkonkurranse, veldig artig og 

svært populært. 150 unger deltok, stor suksess, gjennomføringen gikk veldig bra. Ble streamet og 

kommentert. 

Tiltak:  Opprette fellesdokument for risikoanalyse i bibliotek- samlet erfaring 

 

Stormen 

Håper vi overlever budsjettforhandlinger. Ingen altomslukende utfordringer. 

Vågan 
Har ikke store problemer med oppførsel. Holder på med et prosjekt med Digihjelp med støtte. 
Slektsforskning- lære oss opp. Har lånt 3D -printere. Satte det ut slik at hvem som helst kunne bruke 
det, men det gikk ikke. Lesesirkel fra og med neste år, spente på det. Samarbeid med 
lofotbibliotekene, bare 3 som møtes. 
 

Brønnøysund 

Skal begynne med et nytt prosjekt- disktriktsmusikere- lesestund med musikk- kulturskolen. Eget 

opplegg- fått frivillig lærer til å være oppleser. Felles personalmøte- kunstnerene kom også- 

kunstutstilling på bibliotekent. Ikke så lett å få med lag og foreninger bestandig. En person utenfra 

spurte om å få arrangere brettspillkveld. Prøver igjen på nyåret. Ungdommer er innom etter skolen og 



spiller dataspill. Veldig koselig. Vil få til Makerspace. Dra inn frivillige der og. Er jo bare 2 stk, så vi 

trenger den hjelp vi kan få.  

 

 

Fauske 

Begynte i jobben i juni. 2 filialer, 3 ansatte, en sykemeldt. Lesesirkel- 70 pluss som kommer jevnlig. 

Sjakkklubben. Kommer mer til våren. Har lyst til å komme i gang med språkkafe. Felles julekalender 

med Salten, møtes 2-3 ganger i året. Valnesfjordenfilialen er stengt per nå, åpner forhåpentligvis i 

januar. Blir kombinasjonsbibliotek. Få til et samarbeid med rektor. Bare 6 timer, skal ellers være 

ubetjent. Hun som jobber der er nervøs og spent. Ord i spor- får helga flatland på besøk.  

 

Kulturbadet 

Spent på hvordan vi kommer ut av budsjettet til neste år. Alstahaug er ikke kjent for god økonomi. 

Fredet i fjor, ikke like sikker på det i året som kommer. Går greit på huset, bruker mye tid på 

samarbeid med andre på huset. 4 ansatte, 2 i 100 prosent, en vikariat 75, en 20 prosent. Får gjort en 

del. Litterær julekalender. Lesebingo- vinterles- en for barn og en for voksne- a4 ark sette opp for 

eksempel lese med lommelykt, krysse av når man har gjort det. Får premie for ferdig utfylt. , 

strikkekafe, høytlesning for barnehager og som frie åpne arrangement, ganske nettopp hatt regionalt 

møte. Litt rusproblemet, ganske forskånet. Ellers er det en travel hverdag på huset som vanlig. 

 

Vefsn 

Er blitt mer aktiv på sosiale medier. Kuriosa slår godt an. Nedskjæring 600 000 på vår enhet, men 

påvorkee hele organisasjoner. Håper bare ikke bare det blir mer. Jobber videre med arrangement, 

arbeidsomt men artig. Sven Henriksen- fint møte. Bokdag neste helg. Lokal litteratur. Innarbeid sak. 

Kåre hansen om Petter Dass. Integrering- hvilken vei-. Språkkafe. Leksehjep i høst- pause til etter jul. 

nordisk spilldag- rekrutterer folk man ikke ser ellers. Brettspill, perling trekker mer enn dataspill. Ikke 

godt å vite hva som fenger. Sommerles var veldig populært i år 

 

 

Økonomi 

Fylkeskommunen –signalisert fram mot 2020 en halv milliard i budsjettkutt. Samlet budsjett 6 

milliarder. På kultur og miljø og folkehelse- vet ikke hvordan det vil slå inn til oss i  2020 og 2021 men 

det vi vet er at i  2019 blir det kuttet en halv stilling og 250 000 på fjernlån. Håper på naturlig avgang, i 

første omgang har vi løst det ved at en person har sluttet hos oss, og har kuttet 250 000 på 

bokinnkjøp. Historisk lavmål på bokbudsjett. Signalet er at fylkeskommunen må jobbe på andre måter 

framover. Vil få konsekvenser for driftsoppgaver som fjernlån. Sørsamisk bok- og kulturbuss:  selv om 

Sametinget kutter tilskuddet, har vi 250 000 til bussen. Formidlingsstillinger etc. Uvisst framover. 



Når vi kutter på innkjøp må Nasjonalbiblioteket ta større del av ansvaret.  

Flere regionbiblioteksjefer har erfaring med kutt i fjernlån og bokbudsjett. 

 

 

Div.  

Vanskelig å orientere seg med ebokbib. Etter at ny modell trådte i kraft, har ebokpostene forsvunnet 

fra bokbasene og det er vanskeligere å formidle ebøker. Flere biblioteksjefer er frustrerte- Problemer 

med lange ventelister, og rett og slett uoversiktelig og vanskelig å gi noen gode svar til 

bibliotekbrukerne, utenfor bibliotekenes kontroll. Kortversjonen er at det ikke finnes noen særlig gode 

løsninger på dette, anslått lånetid er variabelt. Noen titler er 21 dager, enkelte 90 dager. 

Biblioteksentralen jobber med e-bokkjøpløsning, ikke kommet med enda.  

 


