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Møte innkalt av Kjell Gunnar Nilsen 

Tilrettelegger Nordland fylkesbibliotek 

Referent Kari Meidell Sjule 

Gjest Greta Johansen 
 

Tilstede: Irene Bergsnev, Therese Krogh Hetzler, Britt 
Olsbyengen, Jørn Singdahlsen, Merete Bratteteig, Gertti 
Mändla, Ine Kristensen  

Frafall: Trud Berg, Tonje Farset, Fauske mangler 
biblioteksjef per i dag. 

 

Nytt fra NFK 
✓ Revidert handlingsplan, viktig for biblioteken å sette seg inn i mål. 
✓ Evaluering av fylkesbibliotekene: utfordringer og ros på ekstern utredning. 
✓ Transportordning, oppstart august 
✓ Fylkeskommunen sparer inn 
✓ Litteraturatrategien har fått tilført prosjektmidler fra NB til en prosjektkoordinator. 
✓ Bokåret 2019- NB- mulige samarbeid til prosjekt? 
✓ I forkant av møtet ble det også spilt inn selvbetjeningsutstyr, referanselitteratur og regionbibliotekenes 

rolle/årsak til at det er møter med regionbibliotekene og fylkesbiblioteket. 

 

Innlegg: Greta Johansen om regional utvikling i NFK 
Greta Johansen fra avdeling for næring og regional utvikling i Nordland fylkeskommune holder innlegg om 
fylkeskommunens regionsenterpolitikk. Utfordringer forbundet med lav eller negativ befolkningsvekst. Må ha 
skreddersydd plan for hver enkelt by for å generere vekst og viser til konkrete eksempler:   

Bodø: Ny flyplass- ny by, Smart by, ISOCARP. 29/8 arrangeres seminaret Smarte byer i Bodø.  

Fauske: 2013- morderne, urban, attraktiv 

Sortland: RAUS, sammen for velferd og utvikling i vesterålen’  

Narvik: narvik regionsenter- attraktivt, levende og tilgjengelig. 

I tillegg vil Nordlandskonferansen 2019 (januar) ha temaet «Attraktive Nordland».  Målet for disse 
planene/prosjekter er å utvikle byene i Nordland som innvoasjonssentre. Bibliotekene rundt i byene oppfordres 
til å være mer på ballen, se på mulige samarbeid med nevnte byprosjekt. Få mer oversikt over hvordan de ulike 
avdelingene i NFK støtte under  bibliotekenes rolle. Hvilken rolle kan bibliotekene ha i by- og 
regionsenterutvikling? Hvilke tiltak kan bibliotekene initierei forhold til integrering av nye tilflyttere? NFK har 
midler til pilotprosjekt fra kommunaldepartementet. Oppfordres også til å være obs til å være obs på 
plansystemet i kommunet, bibliotekene må jobbe for egen synlighet i kommunale planer.  Bibliotekene framstår 
som en underkommunisert aktør mener Greta Johansen.  

 

Rundt bordet 

Vefsn:  

Mye aktivitet, har positiv erfaring med språkkafe i samarbeid med Røde Kors, bra oppmøte og 
rekrutteringsfrekvens. Har fått penger til folkemøter om skolestuktur og sykehusstrukuren, litt utfordringer 



 

Side 2 

med å behandle disse betente temaer. Opptatt med Galleria som står for døren i juli, og o gang med 
SommerLes, spent på hva som skjer her. Stillingen kombinert biblioteksjef/kultursenterleder må sees på på nytt 
på sikt, rekker ikke over alt.  

Meieriet bibliotek 

Begynner å komme på plass etter et år. Har etablert en fin kombinasajon av faste og ikke-faste aktiviteter. Litt 
for mange kanskje, spør Therese seg. Ikke bare husets egne aktiviteter, men mye som driftes helt av frivillige og 
en blanding. Har fått etablert status som en folkeplass. Meråpent tilbud. Forstått at ungdomsarbeid er en del av 
biblikotekarenes arbeid, og at det er behov for mer kompetanse på feltet. Har fått snudd sitt 
«ungdomsproblem» til en ressurs med «Meieribarna». Har også fått kameraovervåkning.  Har også hatt mye 
sykefravær og har fått utlyst ny stilling.  

Alstahaug 

Personalmangel, har utlyst ny stilling. Forventer et stort rush med folk i sommer i og med samlokaliseringen med 
turistinformasjonen. Mange utenfra benytter seg av nasjonale lånekort. Kan ikke ha sommerstengt, i fjor hadde 
de rekordhøyt utlån pga dårlig vær og kø inn til badet. Har en rekke faste arrangement som språkkafe, 
Seniorsurf, lesesirkel, og hadde tidligere levende lydbok med teaterguppe som de vil komme tilbake til. Setter 
pris på samarbeid med Sparebankstiftelsen, har råd til større navn som gir høyere publikumstall. Er også fornøyd 
med tilgang på kompetanse på huset, teknikere, markedsføring osv, har beynt å bli intgrert i bibliotekdriften. Er 
bekymret for fjerning av skranken på rådhuset, og negativ til tendensen av å digitalisere vekk mennesker. Kan 
eventuelt arrangere brukeroppkæring på samme måte som Seniorsurf.  

Sortland 

Blir snart utlyst ny fast stilling; samt et vikariat med mulighet for fast ansettelse. Har utordringer med å ha to 
etasjer etter å ha lagt ned resepsjonen i 2. etasje, ingen trakt som tvinger folk forbi skranken. Har opprettet ny e 
rammeavtaler med skolene, og er i prosess med å gjøre det samme med barnehagene. Jørn sender kopi av 
rammeavtalene. Skal sjekke rammeavtalen om det står noe om erstatning av bøker som blir ødelagte eller ikke 
blir returnerte av skole/barnehage, har et inkonsekvent system per nå.  

Brønnøysund 

Filialen i Velfjord er vedtatt nedlagt, men holder foreløpig. Brønnøysund er en svak språkkommune, og 
biblioteksjefen har vært med på å planlegge tiltak. Har satset stort på SommerLes i samarbeid med skolene. Har 
generelt mer deltakelse på arrangement, uten å annonsere på andre plattformer det de har gjort tidligere. 
Planlegger også arranglement om Andre Bjerke i samarbeid med Folkeakademiet til høsten.  

Vågan 

Har hatt gode erfaringer med Lyttring i samarbeid med Nordlandsforskning. Positiv til utlånsautomater, og fått 
mer tid til å snakke med bibliotekbrukere. Har begynt med utsendelsesgebyr på kr 50 pr brev. Har sluttet med 
språkkafe og kunstveksted- andre tok over. Biblioteksjefens vikariat gikk ut 31.05.18, og er usikker på om hun får 
utvidet vikariatet, har ikke fått noe tydelig beskjed. 

Rana 

Ine Kristensen deltok som stedfordreder for Rita Jørgensdatter. Det er utlyst en fast stilling som bibliotekar ved 
biblioteket. Biblioteket har kontinuerlig arrangement, og har allererede programmet klart for høsten. Bokdagen  
i november er alltid populært. Viderefører Barnas bibliotekfestival, i år i samarbeid med den kulturelle 
skolesekken. Forsetter med språkkafe og leksehjelp. Usikker på sommerles, første år de er med - kanskje de 
burde hatt en markering for lanseringsdato? Meieriet har det.  
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Div. tema 

Referanselitteratur  

Irene er usikker på hva de skal gjøre med all referanselitteraturen som ingen benytter seg av lenger, og lurer på 
hva de andre har gjort. Meieriet har kastet sitt. Gertti har beholdt noe for å vise barn hva man «gjorde i gamle 
dager». Sortland sier det brukes lite. Alstahaug har lurt på det samme, ligger på magasinet per i dag, men har 
dog kvittet seg med digikortene. Det er en overveldende flertall som har kvittet seg med det meste av 
referansebøker/er i prosessen til å gjøre det.  

 

Serviceerklæring 

Møteleder spør om interesse for etablering av en prosjektgruppe/komite for en fornyet fylkesdekkende 
servicerklæring. Flere bibliotek synes spesielt det er vanskelig å forholde seg til praksis for 
purring/erstatningsgebyr, og at et felles system i forbindelse med en slik erklæring kunne vært nyttig. Rana 
opplever utfordringer etter de har begynt med erstatning på ødelagte og ikke returnerte bøker, da lærerne er 
ansvarlige. Flere kvier seg til å låne nå. Sortland har ingen klare retningslinjer for det, og tar sak for s ak, men i 
prinsippet krever de ingenting da det krever mer ressurser å erstatte en bok. Alstahaug synes det er rett og 
rimelig med et erstatningskrav når skolebibliotekene ikke har et ordentlig tilbud. Alle er samstemte her, men kan 
bli vanskelig å komme fram til en felles sats, da det er for mange lokale bestemmer. Det blir bestemt at 
møteleder tar dette videre. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Gertti, Britt, Therese/Vestvågøy. I 
tillegg inviteres resten av folkebibliotekene til å være med i gruppen. Gruppen lager et utkasttil 
serviceerklæring.  

 

Rollen som regionbibliotek  

Bibliotekene reflekterer rundt sin rolle som regionbibliotek. Møteleder sier det er nødvendig at de store hjelper 
de små, da mange av de mindre bibliotekene ikke har tilstrekkelig bibliotek -og –lederkompetanse. Brønnøy 
mener man må ha en felles plattform for hva et regionbibliotek innebærer, og viktig komme høyere opp i 
systemet og viderformidle bibliotekenes rolle i byplanlegging. Sortland videreformidler en beskjed fra Andøya, 
som synes det er lite informasjon forbundet med regionbibliotekene, og forstår ikke hvilke kriterier som stilles til 
et regionbibliotek. Framstår urettferdig slik Andøya ser det. Det blir foreslått at regionbibliotekene har møte 
med sine nærliggende folkebibliotek etter regionbibliotekmøtene og at referatet fra våre møter blir sendt til alle 
bibliotekene. Vefsn synes det er vanskelig å få tak i sin rolle som regionbibliotek, heldigvis er det flere store 
bibliotek på Helgeland, men det gjelder jo ikke alle. Bør være et ansvar forbundet med tittelen, men hvilket 
ansvar spør de seg. Alstahaug har et godt samarbeid med nærliggende bibliotek. Vefsn mener det også  er 
fylkets ansvar, hvilke tanker har fylket om regionbibliotekene, og hva kreves av oss. Lettere hvis våre oppgaver 
hadde vært etablert, og lettere å søke tilskuddmidler for eksempel. Alstahaug ser muligheter i å oppnevne en 
felles biblioteksjef for enkelte regioner som sliter med bibliotekkompetanser i små ko mmuner. Vefsn synes 
generelt at vi burde også reflektere rundt hva regiontenkning innebærer, sterkere sentre, og mindre ress urser ut 
til de små. Sentralisering rammer bibliotekene hardt med bussruter som legges ned, og barnehager som ikke 
kommer seg, aviser som kommer sent på dagen etc. Rollen bibliotekene har i regionsutviklingen må reflekteres 
rundt, og tas opp kontinuerlig. Viktig å fjerne gamle fordommer om bibliotek blant de som bestemmer, vi er ikke 
bare en lånestasjon sier Vefsn. 

Transportordning 

Er ute på anbud, og 28 kommuner er med, og vi regner oppstart i august. Lite er på plass per i dag, da vi ikke vet 
hvem som er tilbyder, og hvilke teknisk løsning de her osv. Vefsn foreslår oppstart i september i stedet for 
august pga. ferieavvikling. Alstahaug håper på mer informasjon når det begynner å nærme seg, hun lurer på 
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hvordan det blir med de som ikke er med i transportordningen. Møteleder kan informere at transportøren er 
pliktig til å levere til ethvert bibliotek. Vil være en innkjøringsprosess, og vil jobbe tett med Stormen bibliotek, da 
de allerede har en transportordning.  

E-bøker/Bookbites  

Vågan har en bruker som opplever å stå som nr. 400 i kø på en bok, oppleves demotiverende. Sigrid Seim Halse 
fra Nordland fylkesbibliotek har en løsning i å fjerne plassnummer i systemet, da den uansett er misvisende og 
det ikke finnes noen god måte å indiktere plass i køen. Møteleder ber bibliotekene sende en mail til 
innkjøpsgruppa på ebuy@nfk.no. Kan også være en feil i basen, så viktig å gi beskjed  

Ang. bytte av leverandør for e-bøker er de fleste regionbibliotek positive, men usikre på hva det innebærer. Alle 
er enig i at en parallell løsning ikke er ønskelig. Vågan har ventet på at det skal komme, virker som et bedre 
system. Kommer ikke til en enhentlig konklusjon, tas videre til neste møte til høsten.  

Ny lisensmodell for e-bøker fra nyttår, med en pakke på 10 utlån når man kjøper en bok som varer i 2 år. Flere 
typer lisensmodeller som opererer paralelt i dag, hvis det er problemer må det gis beskjed til innkjøpsgruppa. 
Møteleder understreker at fylkesbiblioteket er avhengig av tilbakemelding fra bibliotekene hvis det er et 
problem med lang lånetid. Mange opplever også uforholdsmessig lang lånetid på e-bøker, 80 dager, bes sees 
nærmere på. Viktig å sikre at vi har nok pakkelisenser, kan ta tid før man har oversikt over behov med nytt 
system. 

Pressreader 

Tilbud til alle bibliotekene i Nordland, i dag finansiert av Nordland fylkesbibliotek ut året. Vurdering; skal dette 
finansieres av kommunene til neste år? Ingen som viser særlig interesse for dette. Sortland er usikker på om det 
blir brukt.  

Bokåret 2019 

2019 blir et mellomår med ingen arenautviklingsmidler. Derimot markerer NB 500 årsjubileetfor den første 
norske trykte boken, og utviklingsmidler vil være knyttet mot litteraturformidling og leseglede. Her bør det være 
muligheter for å ha en felles satsing for Nordland. Søknadsfrist i oktober, så vi har ikke god tid. Viktig å markere 
bokåret.  Vefsn etterspør en rød tråd, og samtlige er enige, for eksempel Boka 2019: hvor står hun som fenomen, 
og viktig med en med formidlingsevne. Alstahaug vil helst ha forfatterbesøk, men liker også fokus på den fysiske 
boken som fenomen. Sortland vil ha med ungdommen, leselyst er fallende og ser utfordringer med stort frafall 
om noen år. Det blir også en diskusjon rundt markedsføring, der de fleste er enige i at markedsføring har lite med 
oppmøte og gjøre, det er navnene som avgjør hvor mange som kommer til arrangementene. Vil satse på store 
navn framover, og fotballspillere, bloggere, vloggere for å tiltrekke seg ungdom. Fylkesbiblioteket foreslår å 
kombinere nytt regionbibliotekmøte i forbindelse med Bibliotekmøte 2018 som går 25. -26. september, slik at vi 
rekker å møtes på nytt innen søknadsfristen går ut for å søke midler til et felles prosjekt her.  
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