
Referat  

Møte mellom regionbibliotekene i Nordland 

21/6-2017 - Bodø 

Tilstede: Irene, Gertti, Jørn, Rita, Tonje, Therese, Merete, Britt, Trud, Anita, Kjell 
  
  

1.        Hva er vi i fylkesbiblioteket opptatt av? 
• Anita orienterer om seksjon for bibliotek og kulturformidling.  
• Fjernlån på fylkesbiblioteket: Kutt på 500 fom i år - spart barn og unge, bokbudsjett 
• Skjeggkre – eksploderer i Norge, og vi har fått det på fylkesbiblioteket i Rana/Rana 

bibliotek. Vi orienterte om utfordringene det innebærer. 
• Digitale skjermtavler – gi tilbakemelding hvis interesse. 13 (av 19) er nå avsatt 
• Bibliotekmøte 25.-26. september i Bodø. Påmelding sendes ut denne eller neste uke. 
• Regionreform – vi ender med 40 kommuner (sannsynligvis). Regional rolle som 

samfunnsutvikler. Mye av regionenes oppgaver er ennå ikke avklart, men vil utredes 

videre. 
• Kulturmelding for Nordland fylkeskommune er vedtatt. Den inneholder en 

beskrivelse av stoda, og vil ligge til grunn for en fylkeskommunal kulturstrategi som 

skal vedtas senere i år. 
• Nordnorsk litteraturstrategi er nå vedtatt av alle fylkeskommunene i nord. Finnmark 

fylkesbibliotek har ansvar for oppfølging. 
• Integrering – hvilken vei? Et prosjekt vi har fått statlige midler til å kartlegge og 

beskrive virkemidler/metoder i integreringsarbeid. 
• Litteraturfylket Nordland, Hamsunsenteret har fått midler fra fylkeskommunen til et 

forprosjekt. Kartlegging av arbeidet med litteratur i Nordland. 
• Bodø blir å søke som europeisk kulturhovedstad 
• Kulturutredning for Salten og Kulturbarometeret 

  

2.        Runde rundt bordet 
-          Prosjekter 
-          Bibliotekets nye roller – arenafunksjon, erfaringer 
-          Samisk 
-          Regionen, stoda og utvikling 
  

Vestvågøy: Nytt kultursenter åpnet i mars (arrangement i mai), hele kulturenheten samlet – 

kino, kulturskole og fritidsklubb. Nytt kollegium - gjøre ting i lag? Mye tid har gått med 

planlegging og flytting. Annen drift, åpent fra 8-22, masse ubetjent åpningstid. Ikke nye 

penger til drift mv, men ekstra stilling fra og med i fjor. Hele bygget er åpent, med 

vakthold. Gode erfaringer, så langt, og brukerne er positive. Penger fra NB til 

søppelutryddingsprosjekt - 3D-printing. Hatt litt arrangement, har en ansatt som 

hovedsakelig jobber med dette. Samarbeid med andre, bla Frivillighetsentralen.  

  

Vefsn: Økt mye på arrangementsvirksomhet. Dette er tidskrevende, men artig. Krever 

kompetanse – og markedsføring. Mange temaer: blogging og digitale nyheter, anoreksi, 

kjønnslemlestelse med mer. Planlegger Galleria – Kunst uten filter. Fem arrangement i 

biblioteket i den forbindelse (Tor Eysten Øverås, danseforestilling med mer). Ønsker å 

være med i integreringsprosjektet, prøver å få samarbeid med Røde Kors og å finne en mer 

varig form på dette. Irene er leder for hele kultursenteret, hektiske dager. Forprosjekt for 



mulig utbygging, først og fremst kulturskolen. Planlegger forfatterturne med Levi 

Henriksen. 

  

Vågan: Ny sjef fra 6. juni, samler foreløpig informasjon. Veldig fornøyd med jobben, men 

ikke så fornøyd med å være samlokalisert med videregående. Biblioteket er mest 

skolebibliotek, og det er for lite besøk av andre enn vgs-elever. Hvordan få meråpent 

bibliotek, fx. Eller egen arena for barn.  Samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen (vgs) 

og kommunen (folkebibl). Samarbeid mellom bibliotek i Lofoten? - Nei, sier Therese, men 

behov for det.  

  

Brønnøy: Utskifting av hyller, og oppussing samt maling av rom. 2,5 årsverk i hele 

kommunen, vanskelig å få tid til planlegging av arrangement. Samarbeid med andre for å få 

det til. Når blir arrangementet en suksess – hvordan forutsi dette? Hvordan markedsføre? 

Hatt felles mikromark-kurs i regionen. Fått arrangementsmidler fra NB, men har ikke fått 

tatt hull på dette ennå. 

  

Alstahaug: I august er det to år siden innflytting til nye lokaler. Ny bibliotekar på plass fra 

september, nå 2,75 årsverk. Har jobbet bevisst for å bli en integrert del av Kulturbadet, 

fordel i forhold til markedsføring osv. Eksperimentert med hvor det er best å ha 

arrangement i huset. Prøvd pub-kveld og annet forskjellig. Og ja, arrangement tar mye tid. 

Vært med på Se Kunst i Nordland sitt program. Samarbeider med flere aktører, bla 

Ungdomstjenesten i forhold til integrering. Etablert faste arrangement "Levende lydbok". 

Hatt dramatisering av barnekrim. Etablert datahjelp som et jevnlig tilbud fra høst. Også 

samlokalisert med turistinformasjonen, dette merkes godt i sommerperioden. Ligger 

sentralt i Kulturbadet, dette har utfordringer mht arbeidsmiljø og oversikt. De innerste 

biblioteklokalene er ikke åpne uten personal til stede. Hatt politisak omkring nettsidesøk fra 

bibliotekets pc. Er skånet for økonomiske nedskjæringer, så langt. Hatt flere arrangement i 

høst, og setter pris på samarbeide. Markedsføring: Folk fanger opp hvis man er særlig 

interessert. 

  

Trusler 

Flere har hatt negative erfaringer med brukere og politisaker. Behov for kursing i 

konflikthåndtering og annet? Stormen og fylkesbiblioteket tar ballen. 

  

Sortland: Biblioteket er i to etasjer, ubemannet i andre etasje. Kanskje verst for de ansatte. 

(Vanlig å ikke ha bemanning i alle etasjer samtidig...) Integrert i Kulturfabrikken, fordeler 

med dette, folk dropper inn og huset har flere ben å stå på. Vegg med inspirasjon fra 

Narvik. Huset rommer også kommersielle aktører side om side med biblioteket. 

Billettinntekter/gratisarrangement. (Mulighet for å ta billettinntekter ved arrangement som 

er støttet av fx Fritt Ord...?) Fått avslag på søknad på førerkortprosjekt. 3,5 stilling (tre 

ansatte har halv stilling, dette er krevende.) 

  

Bodø: Midler fra bla NFK til å lage film og digital historiefortelling for/med barn og unge. 

Knyttet til Unge Stormen. Har egen satsing til US. Valgsending fra Stormen også i år. 

Svært samarbeidsprosjekt med Arkangelsk universitetsbibliotek (+ univ.bibl. I Nordland og 

Troms). Biblioteksutviklingsprosjekt – men egentlig et demokratiseringsprosjekt. Har 

veldig mye erfaring med arrangement, og fått dette "under huden". Litteratur er smalt – det 

trekker ikke nødvendigvis folk, men det skal være koselig for de oppmøtte. Redaksjonell 

omtale funker, ring avisa! Kombiner med Facebook og infotavler. Har halvårlige 

lunsjmøter med rådmannen og de tre leddene imellom, tips til andre. Samisk - fått 

300.000(?) fra Sametinget til å bli Samisk språksenter. Trenger flere midler fra fx Fritt ord 

til tilsetting av personer med (lule-)samisk kompetanse, planen er fast tilsetting. 

  



Rana: Redd for å miste lånere i forbindelse med problemene med kre. Hvordan er 

biblioteket innarbeidet i lokalsamfunnet? I Rana godt forankret og nesten bestandig mye 

folk på arrangement. Samlokalisert med universitetsbibliotek og fylkesbibliotek. Andre 

institusjoner tar kontakt og ønsker samarbeid. Ønsker å utvikle kulturhus og ha mer 

åpningstid. 13 ansatte på 8-9 stillinger. Redusert antall stillinger med 3-4 de siste årene. 

Midler til arrangement på bibliotekene på Helgeland, jobber med en plan for aktiviteter. 

Nytt bibliotek (4 år gl), men det må rigges når det er arrangement. Alle reoler på hjul. 

Målområder: meråpent bibliotek, utvikle arena. Havmannprisen og Havmanndagene - 

ønsker utvikling. Planlegger større arrangement i forb med jubileet til Havmannen. 

Bokdagen i høst. Media og utlånet er grunnmuren, men vi må utvikle videre. Det er ikke 

bare bøker og utlån som er viktig.  

  

Narvik: Nybiblioteket i drift i ca et år 189.000 besøkende til huset. Museet, kafe, bibliotek. 

Mistet 500.000 på budsjettet, men fikk stillingen tilbake. Åpent syv dager i uken. Utstyr for 

Meråpent bibliotek er installert, men ennå ikke i drift fordi systemene ikke snakker sammen 

ennå. Utlån pr automat, ønsker å videreutvikle dette. Midler til aktivitetsklubb for 3-4 

klasse, stor suksess. Fange ungene tidlig slik at de er brukere i ungdomstiden. Musikalsk 

lunsj, veldig populært. Litterær lunjs hver dag under Vinterfestuka. Toddlerteater for 0-3 

åringer, smekkfullt. Arenautviklingsmidler brukt til scene, lys mv. Alle vil ha arrangement i 

biblioteket, men det blir for mye. Blir utleie slik at ikke biblioteket går i tap.  

  

3.        Logistikk 
-          Irenes epost vedlagt 
-          Transportordning – oppdatering 
  

Ingen postutlevering på lørdag. Er dette meldt inn som et problem?? Sen levering av post 

på hverdager, folk blir fornærmet når ikke avisen er kommet. De er kommet for å bla og 

prate sammen. 

Lørdagsleveranse - fylkesbibliotekene kartlegger ståa. Mange bibliotek har ikke 

lørdagsåpent. Fylkesbiblioteksjefkollegiet tar saken videre. I Bodø henter man lokalavisene 

hos Narvesen. 

Papiraviser og/eller PressReader? De fleste har begge. 

  

PressReader er veldig vanskelig å selge, spesielt til de eldre. Men en god tjeneste. Finne en 

måte å selge det inn. Stormen lønner ungdom til å gå rundt i biblioteket på lørdagene og 

pushe de tekniske hjelpemidlene.  

I Alstahaug faste seniorsurfdager fra høsten, digital informasjon en del av dette.  

Ikke alle liker å bli henvist til apper. Passe på ikke å glemme møteplassfunksjonen, ikke ha 

for stort fokus på digital formidling.  

Prosjektidé til et stort nasjonalt prosjeikt: utvikle en felles app for alle bibliotektjenester 

  

Transportordningen for Nordland, ståa: 

Brev med fullmakt og økonomi er i posten. Svarfrist for kommunene 1. september.  

Husk: dette skal bli arbeidstidsbesparende, forutsigbart og mengdeuavhengig 

  

Litt ymse erfaringer med biblioteksøket. 

  

Diskusjon om lånerinitiert fjernlån av populære titler. 

  

Info ut til folkebibliotekene – etterlyse brev i egen kommune.  

  

  



4.        Nasjonalt biblioteksøk fra NB 
-          Erfaringer 
-          Markedsføring 
  

• Tilbakemeldinger:  
  

  

Spørsmål rundt algoritmer og praktisering av hvordan fjernlån skjer – Mindre sending av Jo 

Nesbø. 

  

5.        Webløft og andre digitale plattformer 
• Webstatistikk 

  

• Det er ønskelig å kunne informere i f.eks. bussene. Fylkesbiblioteket har tidligere 

forsøkt, men fikk ikke gehør hos selskapet som driver transporten. 
o Vi ber innkjøpssjefen om å være obs på behovet til neste anbud slik at NFK 

kan få informasjonsplass i bussene om fylkeskommunale tilbud 
• PressReader: Fylkeskommunen har betalt dette ut 2017. Hva skal vi gjøre neste år? 

Selge det inn igjen? Kjøre busskampanje? Fylkesbiblioteket skal hente inn pris for 

hver enkelt kommune og videreformidle dette. 
o Send Gertti lenke til PressReaders PDF-generator 

• Interesse for å ta i bruk Webløft? Noen er interesserte i dette. Mange vet ikke. Mange 

har kommunale hjemmesider og er fornøyde med det. Hva er verdien i dette? 

Erfaring fra Hallingdal, her brukes det til markedsføring av arrangementer og 

boktips. 
• Sommerles er bra! 

  

Gertti: Flere bør være sammen om webløft - alene er det ikke så effektivt.  

6.        Skolebiblioteknettverk 
-          Status, prosess 
-          Jobbing videre og ideutveksling 
  

  

Plan for skolebibliotek må vente til neste planprogram utarbeides.  

Alstahaug deltok med mange på skolebibliotekkonferansen. Kommunen satser en del på 

skolebibliotek. Ønske om et lokalt nettverk.  

Laupstad i Lofoten satser. Ura skole i Sandnessjøen har også hatt en satsing. Det er viktig å 

fremme/synliggjøre gode skolebibliotek som eksempler for andre skoler. 

Brønnøy skal utarbeide skolebibliotekplan i samarbeid med folkebiblioteket. 

I Brønnøy skal det utabeides en skolebibliotekplan i samarbeid med folkebiblioteket.  

Det vil bli invitert til regionale nettverksmøter - evt via skype.  

7.        Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse – brev gått ut til 

kommunene i mars. 
-          Jørn 
-          Se vedlegg 
  

  

• Førstehjelp på teknisk side 
o Hva med oppsøkende digital hjemmehjelp? 

• Kan bli veldig arbeidskrevende. Greit om dette er pålagt, og da må ressurser følge 

med.  



  

• Det er behov for å forankre dette i ledelsen i kommunen 
• Interkommunale veiledningsstillinger i IKT kan være en mulighet. 

  

Ellers: 

• Stormen samarbeider med BufDir for å motvirke fattigdom, og de har har dataspill 

for fattige barn 
• OBS: Det er lyst ut midler fra Kompetanse Norge (tidligere VOX) til digital 

basiskompetanse for ansatte i bibliotekene. Fristen 15. august. 

8.        Samarbeid i Vesterålen 
-          Behov for koordinering? 
-          Jørn 
  

Det mangler biblioteksjef (fagutdannet) i Hadsel, og i Bø slutter biblioteksjefen også. I 

Vesterålen kan det være aktuelt med et samarbeid. 

• Felles biblioteksjef i Vesterålen? 
• Fylkesbiblioteket kan evt følge saken med veiledning osv.  

9.        Evaluering av fylkesbiblioteket 
-          Innspill til metode, elementer til evaluering 
  

Fylkesbiblioteket skal evaluere virksomheten, og det er viktig å få gode innspill på hva og 

hvordan vi evalueres. Det er derfor ønskelig med innspill fra bibliotekene. 

• Spørreskjema testes ut på regionbibliotekene for å få tilbakemeldinger før vi foretar 

datainnsamling. 

10.    Markedsføring TAS MED TIL NESTE MØTE 
-          Felles logo 
-          Eksterne midler  
-          Serviceerklæring 
  

Til neste gang: Markedsføring i større grad neste møte 

  

• Demokratisk problem – at vi mister aviser og andre kilder, og står igjen med 

informasjonsressurser med lavere kvalitet og pålitelighet 

11.    Annet 
-          Kom med forslag / ting som dukker opp under veis 
  

  

• E-boksamarbeidet i Nordland: Vi kjøper inn e-bøker for 5 % av totalt mediebudsjett, 

ikke bokbudsjett. 
o Irene tar kontakt med Sigrid om å kjøpe inn for Vefsn 

  

  

Neste møte i november 

• Vi kaller inn med forslag til møtedatoer slik som sist. 

  

 


