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Runde rundt bordet 
Irene Bergsnev: Ferdigstilt møterom i biblioteket vha arenautviklingsmidler. Gjennomført 

integreringsprosjektet som var styrt av innvandrere selv – har vært lærerikt. Det ble bl.a. laget et 

rom og to arrangementer, som ligger an til å bli videreført av andre. Sommerles populært med 200 

påmeldte etter å ha vært rundt på skolene. LitteraTur-prosjektet – avstemming går bra, men 

misforståelse rundt hvem som skal ha arrangementet og det var forventet at fylkesbiblioteket skulle 

organisere dette. Prosjektet samarbeider med folkehelse. Biblioteket har begynt prosessen med 

selvbetjent utlån med automat. Språkkafe og leksehjelp skjer i samarbeid med Røde kors. 

Bibliotektjeneste i Mosjøen fengsel er viktig tilbud for innsatte – med film som viktigste medium. 

Bibliotek blir en del av Oppvekst i kommunen.  

Britt Olsbyengen: Driver både bibliotek og galleri. Bruker tid på å samordne arrangementer rundt på 

huset. Biblioteket har fått nedtrekk på økonomi delvis som slår inn allerede i år. 

Høytlesningsarrangementer i samarbeid med Sanitetskvinner. Høytlesning for barnehager. For tiden 

har biblioteket en praksiselev, og holder ellers løpende utstillinger (i henhold til en utstillingsplan). 

Biblioteket er med på Sommerles og LitteraTur. LitteraTur-samarbeid med Petter Dass-museet som 

blir et barnearrangement.  

Jørn Singdahlsen: Digitalisering er en utfordring for å få aviser tilgjengelig for publikum. Litt 

komplisert, og kanskje fylkesbiblioteket kan ta den jobben. Biblioteket har jobbet med 

katalogiseringsregler – for å få lik visning på ulike plattformer. Sommerles. Det skal etableres en 

“ungdomsfabrikk” i eget rom. Ungdommer henger på biblioteket nå. De vurderer å kjøpe inn 

pensumlitteratur for et par studier pga mye utlån, fordi kostnadene for innlån er så høye. Kutt i 

bibliotekets økonomi og for kulturfabrikken.  

Tonje Farset: Mye tid går i kommunesammenslåingsprosessen. Kommunene er seint ute i prosessen, 

og innplassering i stillinger ennå ikke på plass. Har eget Bokårprosjekt sammen med Hamarøy, 

Tysfjord og Ballangen. Fast språkkafe hver torsdag. Aktivitetsmidler for 3.-4.klassinger til makerspace 

som kalles “Verksted”. Det er også en voksenversjon som kalles “Voksenverksted”. Biblioteket har 

avtale med MiN-ensemblet om å ha en konsert pr måned på biblioteket. Fikk 100 000 fra Kulturrådet 

til Bok og joik i Evenes, Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik. 

Sissel Hughes: Sommerles: Har vært rundt på skolene for å rekruttere lesere – har fungert bra. 

Prosjektet Stormen Media er rettet mot 14-16 åringer med bl.a. filmproduksjon. Har hatt problemer 

med å finne en god form på satsingen, men det har løst seg. Digital kveld – 9-14åringer med spill er 

populært. Opprinnelig satsing med fattigdomsmidler fra BUF-dir til arrangementet Digital kveld, er 

videreført med prosjektstøtte fra NB. Bokåret 2019 søkte Stormen utenom fellessatsingen i fylket, og 

satser på å ha 10 litterære arrangementer i bokåret. Biblioteket har fått løftet frem litteraturen 

bedre på nettsidene – og jobber med å finne gode arbeidsmåter. Stormen har gått over til nye 

Bibliofil. Unge Stormen med Vindkastfestival med ulike satsinger som er bibliotekrelevante. Har hatt 



arrangementer med vanskelige tematikk: Voldtekt med representanter fra ofrene, politiet, 

psykologer, m.m. Dette var egenprodusert. Samisk språksenter har hatt lulesamisk språkkurs, som 

som ble fulltegnet raskt, men har ikke avgjort videre kursing. Språksenteret har medført at samiske 

elementer trekkes inn i arrangementer enn tidligere. Økonomi: Har synliggjort mulige kutt for at 

politikerne skal kunne prioritere. 

Ine Kristensen: Planlegger meråpent bibliotek. Ansetter en person som får ikt-ansvar. Bokbussen må 

snart byttes ut og prosessen med dette er påbegynt. Verkstedkostnadene tas fra driftsbudsjettet. 

Barnas bibliotekfestival til høsten i en hel uke og dette skjer i samarbeid med DKS om dette. Vil 

avsluttes med fest/konsert. LitteraTur – ikke helt i boks, men har fått en foredragsholder på plass. 

Planlegger Bokdagene, og har hatt Havmannprisen. Biblioteket skal gå til én-skrankemodell pga 

redusert personale, og skal begynne med meråpent bibliotek. Biblioteket planlegger åpent møte 

med politikere siste uken før valget. 

 

Vi diskuterte problemer og utfordringer knyttet til meråpent bibliotek. Stormen har bemanning på 

plass i åpningstiden, men ikke bemannet skranke. Helt ubetjent åpningstid gjør det nødvendig å ha 

vaktselskap til å tømme lokalene – kostnaden for dette er ganske stor. 

Er det nødvendig med meråpent og ubetjent? Trenger folk så mye tilgang? 

 

Merete Bratteteig: Sommerles: Oppvekstetaten bidrar med premie til beste klasse. Makerspace i vår 

med 3d-print med bredt publikum både fordelt på kjønn og alder. Forfatterbesøk til høsten i 

samarbeid med nabokommunene om Anne Grete Leine Bientie. Biblioteket har bare to personer 

ansatt, men får inn tilkallingsvikar. Er med på LitteraTur. 

Anita Kulset: Sørsamisk bokbuss er en utfordring fordi Sametinget har inndratt midler til drift. Det gir 

oss en utfordring ifm formidling av samisk. Seksjonen har blitt omorganisert fra 1. april og nå er 

fylkesbiblioteket en egen seksjon. Vi ber om innspill til handlingsprogram for 2020. Workshop på 

Røst planlegges neste år med temaet «ungdom og medvirkning».  

Erfaringer fra de regionale møtene 
Fjernlån og transport har vært gjennomgangstema på møtene. Ledelse av bibliotek er et tema som 

fylkesbiblioteket vil følge opp blant annet på årets bibliotekmøte i september. 

Bekymringer for barn og unge som ser ut til å ha familiære utfordringer – hvordan håndterer man 

dette. Tonje har vært med i faggrupper for å lære mer om håndtering. Ting skjer i bibliotekene, og vi 

må være bevisst på dette. Håndtering av avvikt som tafsing har skjedd, og vi ønsker å bidra med 

kompetanseheving på området. 

De regionvise møtene var positive både for de mindre bibliotekene og regionbibliotekene, og 

samarbeid i regionen gjør at større navn kan trekkes ved at man får større økonomiske muskler. 

Samtidig er det logistikkutfordringer og ikke alltid mulig å få et navn til alle bibliotek i regionen. 

Det var nyttige møter i regionene for fylkesbiblioteket. Hvordan skal møtestruktur foregå fremover? 

Det vil være ulike behov i regionene, men vi konkluderte med å ha ett møte med 

regionbiblioteksjefene pr år med første møte til høsten. På våren planlegger vi nye regionvise møter. 

Dette forsøkes i 2-3 år. 



Det er ønskelig å finne en gjennomgående struktur som konkretiserer det som skal følges opp. 

Møter i regionene bør innkalles fra fylkesbiblioteket. Vi prøver å finne bedre navn på de regionvise 

møtene og tar utgangspunkt i etablerte navn som Saltenbibliotekene, Skjærgårdsbibliotekene, osv. 

Rollen som regionbibliotek 
Forslag til regionale “avtaler” som inneholder konkretisering for eksempel koordinering av møter, 

felles prosjekt, turnevirksomhet og informasjonsarbeid. 

Det er foreslått en ny regioninndeling til én region i stedet for tre på Helgeland, noe som vil påvirke 

samarbeidet. I Ofoten region og Sør-Troms diskuteres det om å danne blir en region – og som kan 

åpne for nye muligheter. 

Jørn: Behov for prosjektsøknadsoversikt og hjelp til å søke midler. Det er mange søknadsordninger, 

og Jørn har laget en oversikt over tilskuddsordninger. Små bibliotek har ikke oversikt, tid eller 

ressurser til å søke. Det er behov for å samarbeide om søknadsarbeid (og markedsføring). 

Rollen som regionbibliotek trenger en forhåndsdefinering, noen strukturer som gir ramme for rollen. 

Dette bør drøftes videre i hver region da regionene er forskjellige. 

Saltenbibliotekene har gode erfaringer med felles facebookgruppe for å holde kontakt og utveksle 

informasjon.  

Transportordning – veien videre 
Vi har gjennomført en anbudsrunde, men det ble for dyrt. Utgiftene til fjernlånstransport vokser, 

også i andre fylker. For bibliotekene i Nord-Norge er konsekvensene uforutsigbare kostnader. 

Kan felles transportordning utvides til andre enn folkebibliotek? Dette ble forsøkt, men lyktes ikke. 

Vi har en utfordring at alle folkebibliotekene ikke blir med fordi de ikke har kostnadene på eget 

budsjett, men at de i stedet belastes sentraladministrasjonens.  

Kan man si nei til fjernlån? Det er varierende praksis og systemene åpner for å sette sperre på 

fjernlån. Det prinsipielle spørsmålet om bør svares på av NBs jurister. 

Fjernlån og innlån fra UH som vi må betale for returen. Studenter forventer å kunne returnere UH-

bøker fordi studiesteder sørpå ikke er klar over utfordringene i nord. Disse vises ikke i statistikk og 

ikke lånt i eget system, og dermed synliggjøres ikke vår ressursbruk heller. Det er et nasjonalt 

problem fordi biblioteksøk har blitt tredd nedover bibliotekene basert på at alle har 

transportordning, selv om Nord-Norge ikke har det. 

Biblioteksøk har også gitt en ekstra utfordring siden det enkelte bibliotek ikke merker 

etterspørselstrykket. I stedet velger biblioteksøk å låne inn fra et annet bibliotek. Dermed kjenner 

man ikke direkte behovet for å tilpasse innkjøp. Den eneste måten å se dette på er å analysere hva 

som innlånes og så vurdere å kjøpe inn ut fra dette. 

Det er et behov for samarbeide med universitetet om tilgang til studielitteratur/pensumlitteratur 

siden studenter bruker folkebibliotekene for å skaffe litteratur. 

Fjernlån og innlån med ses på mer helhetlig, og usynlige kostnader som arbeidstid må frem. Ett 

fjernlån har en pris som bør synliggjøres.  



Jørn: Henting/levering hver 7. dag er tilstrekkelig frekvens da heller ikke Posten er heller ikke så rask 

til å levere. Samtidig må ikke tilbudet bli for dårlig. Vi har ulike markeder, og fritidsmarkedet kan tåle 

lenger leveringstid. 

Det kommer ny nasjonal bibliotekstrategi til høsten som vi avventer, og samtidig prøver vi å estimere 

kostander for å synliggjøre disse for kommunene. Det er enighet i gruppen om at fylkesbiblioteket 

bør initiere en ny anbudsprosess, dersom det ikke kommer klare signaler i nasjonal bibliotekstrategi 

om at staten tar et større ansvar for logistikken. 

Ny ebokapp – beregningsmodell 
Diskusjonen tok opp fordeling ut fra pr installasjon og pr innbygger. Prinsipielt blir det mer rettferdig 

å fordele pr innbygger siden kommunene får inntekter basert på antall innbyggere. 

Skolebibliotek 
Skolebibliotek blir en del av Nasjonalbibliotekets portefølje i den nye bibliotekstrategien, men vi vet 

foreløpig ikke hva det innebærer konkret. 

En ny plan for skolebibliotek trenger forankring hos fylkesmannen. Den som nå er utløpt inneholder 

god informasjon for å veilede skolene, men må oppdateres og kanskje også omarbeides til anbefalte 

retningslinjer. 

Søke midler til utvikling av skolebibliotek: Kriteriet er at en pedagogisk plan finnes. Stormen bibliotek 

har en pedagog ansatt som nå jobber med å kartlegge situasjonen i skolene i Bodø. 

Jørn har rammeavtale med skolene. Den regulerer samarbeidet, men har ikke økonomisk 

kompensasjon til biblioteket. Jørn sender avtalen. 

Irene har positive erfaringer med å involvere RKK til kompetanseheving i skolebibliotek. Det krever 

tett oppfølging fra biblioteket. Narvik: Skolene har Bibliofil og mottar depoter som administreres 

elektronisk, noe som letter arbeidet. 

Forslag: Møter med skolerektorer og evt skolebibliotekansvarlig i tilknytning til regionsamlinger. I 

forkant bør vi kanskje ha et gjennomarbeidet dokument med anbefalinger basert på 

skolebibliotekplanen. Det er sentralt med forankring i skoleledelse ved rektor og helst skolesjef for å 

lykkes. 

Eventuelt 
 


