Referat fra biblioteksjefmøte 4.6.2014 – Susanne og Marit ref.
1. Velkommen og tingenes tilstand v/Birgit
 Nedskjæringer i fylkeskommunen, fylkesbiblioteket gir slankere
mediebudsjett.
 Bibliotekplanen utløste virkemidler og det er fortsatt politisk vilje til å bevilge
midler til bibliotekutvikling i fylket.
 God bibliotekplan, gode resultater og mye skryt for gode tjenester
 KD arrangerte dialogmøte i Tromsø. Forslag om en flatere fordeling av
virkemidlene ble nedstemt – det skal være konkurranse om midlene og gode,
nyskapende tiltak skal styrkes spesielt
2. [Stærkere] Psykisk helse for barn og unge v/Ellen Berg Larsen og Kristin Strand Iden
Prosjektleder Ellen B. Larsen snakket om prosjektorganisering og la vekt på
betydningen av god kommunikasjon. Kristin Strand Iden snakket om prosjektets
nettsider, husk dem!, teateroppsettingen med Rimfrost, markedsføring,
produktkommunikasjon og manglende tid til evaluering i etterkant.
Spørsmål og kommentarer etter innleggene:
 Justering underveis i henhold til prosjektbeskrivelsen
 Transparens i styringsgruppa, viktig faktor
 Dialog i arbeidsgruppa. God dialog og kommunikasjon avgjørende for
fremdrift og resultat
 Har justeringa av prosjektet vært gjort i bevisst dialog med arbeidsgruppa og
styringsgruppa? Hvordan justerer man og henter inn avklaringer?
Svar fra Ellen: Var nok ikke så bevisst dette før nå i etterkant når man ser
hvordan prosjektet har endra seg etter at det kom inn ny prosjektleder.
 Det er bra at man er bevisst på hvordan prosjektet endra seg etter at ny
prosjektleder kom til.

3. Framtidas kunnskapsarena v/Wenche Ratama (prosjektleder), Margrete Haslund
(biblioteksjef Nordreisa bibliotek) og Karin Mikkelsen (biblioteksjef Kvænangen
bibliotek)
Prosjektet omfatter folkebibliotek i seks kommuner og bokbussen i Nord-Troms.
Fokus på utvikling av gode bibliotektjenester og økt, formalisert samarbeid mellom
folkebiblioteket, skolene og barnehagene i kommunene.
Punkter nevnt av innlederne:
Eierskap til prosjektet (fra bibliotekenes side); resultat etter stor innsats over tid;
prosjektet var for stort; styringsgruppa fungert ikke (fraværende og ikke veivisende);
god økonomi; bibliotekansatte som «serveringsdamer» for skoene; stor
kompetanseløft for lærere, viktig med IBBY.
Dagens fra Wenche: Vi kaller det ikke forskjellighet – vi kaller det lokal tilpasning!
Spørsmål og kommentarer:
 Hvordan forankre et felles prosjekt?
 Er det et problem at dette tverrfaglige prosjektet ikke var forankret i
Regionrådet?

 Usikker om det hadde vært mulig eller om det ikke er bedre å definere graden
av samhandling og selvråderett innad i kommunene
 Forankring i Regionrådet hadde gitt taletid og synlighet i fora der den politiske
ledelsen er til stede!
 Prosjektet utviklet seg for mye i retning av å bli et bibliotekprosjekt for skolene
og for lite fokus på utvikling av folkebibliotektjenester i kommunene
 Mye kom på plass når man fikk ny organisering, det var en strevsom periode i
begynnelsen.
 Man har lært mye ved å jobbe sammen så tett. Prosjektet må evalueres godt og
videre arbeid må strammes inn.
 Man jobber godt sammen regionalt, grunnen til det er at man hadde et etablert
samarbeid før prosjektet startet. Kjente hverandre fra før, kjenner hverandre
veldig godt nå. Alle kommunene får drahjelp fra de andre.
4. Vertskommuneprosjektet v/Kristin Strand Iden og Brita Essaiassen
Lenvik folkebibliotek er prosjektansvarlig, prosjektleder er Brita E. ved Berg folke- og
skolebibliotek. Innlederne snakket om betydningen av forprosjekt, forankring og
avklaringer i forkant og underveis; oppfordret fylkesbiblioteket til å samle de som
holder på med prosjekt og gi kompetanseheving jevnlig. Rektors bevissthet om
betydningen av et godt skolebibliotek er en avgjørende suksessfaktor ndg utviklingen
av gode bibliotektjenester i skolen. Husk alltid på de små bibliotek som arena for
arrangement/utstillinger m.m. de har plass og blir svært synlig i sine lokalsamfunn når
de arrangerer noe.
Spørsmål og kommentarer:
 Prosjektorganisering. Husk at biblioteksjef (Lenvik) og prosjektleder (Berg)
ikke er sidestilt
5. Samhandling og sambruk i Kunnskapsparken v/Arve Vaage (prosjektleder) og Kristin
Strand Iden.
Vaage har ikke bibliotekfaglig bakgrunn men kompetanse på å drive frem prosesser.
Det er viktig med god prosjektorganisering, viktig med å skaffe seg allianser til de
som har mandat til å ta beslutninger biblioteksjefen ikke har.
Spørsmål og kommentarer:
 Hvordan videreføre samhandling og samarbeid etter prosjektets slutt? Fra
prosjekt- til driftsfase. Viktig å etablere arbeidsgrupper blant aktørene i
prosjektets sluttfase
 Var det ett eller to prosjekt her. Mye handlet om dert tekniske underveis.
Vaage presiserte at fysiske og organisatoriske løsninger er prosesser som går
hånd i hånd. Eks. studiesenteret som er banebrytende på landsbasis og mulig
fordi man jobbet med det fysiske og innholdet parallelt
6. Bibliotekrom Troms v/Marita A. Somby og to biblioteksjefer
Prosjektet sett utenfra med Lavangen og Karlsøy sine øyne
 Egenrådig, gjør det selv
 Kommunen involverer seg ikke i tid brukt til endringene
 Økonomi: Kommunene blander seg ikke i hva midlene brukes til (Karlsøy).
Prosjektet ga matchingsmidler og en ekstrabevilgning på 170 000 toppen av
det (Lavangen)
 Romprosjektet har utløst midler, flere steder

 Det ønskes en liste over brukte midler i de enkelte kommuner. Og ja, den
kommer!
 Lenvik understreket betydningen av workshopen med brukermedvirkning
Tema: Folkebibliotek som litteraturhus
Tilbakemeldinger fra gruppearbeid
Gruppe Sør-Troms
•
Tverrfaglig gruppe bør bestå av folk dra universitetet/dok.vit, nordnorsk
forfattersentrum, en biblioteksjef fra hver region, journalist, pådriver innen for frivillighet,
ungdomsorganisasjoner
•
Lokal arbeidsgruppe av folk fra frivillighetssentralen, språksenter, skole, barnehage,
kulturetat, museum
•
Referansegruppe: Alle bibliotekene bør delta, ellers er det lett å distansere seg.
Prosjektmedarbeidere fra historielag, politiske parti, bok- og kulturbussen
•
Regionalt initiativ; en fordel hvis fylket gjør det
•
Regionale arbeidsgrupper tar kontakt med media
•
Må ha en basisplattform
•
Veien blir til mens vi går
•
En stor fordel å samarbeide om arrangementer
•
Framdrift
•
Forfatterturneer: fint med store navn, vanskelig hvis ikke
•
Fokus på lesesirkler
•
Alle deltar i Tønsberg
Gruppe Midt-Troms
•
Regionale møter. Initiativ fra fylkesbiblioteket og regional kontakt
•
Samarbeid med media fra den lokale arbeidsgruppa
Gruppe Tromsø og Karlsøy
•
God prosjektsøknad!
•
Styringsgruppe?
•
Hva skal arbeidsgruppene gjøre?
•
Tre på fylkesnivå: - litteraturformidling, - utvikling av møteplass/debatt/lokaler, kompetanse
•
Må velge noen som er interessert i å sitte i tre år
•
Bibliotek fra hver region
•
Forfatterlag
•
Studiene
•
Politisk nivå
•
Media/journalistlaget
•
TBB, Astafjord sitter med mye kompetanse
•
Referansegrupper ved behov, etter tema mm
•
Karlsøy som filial av Tromsø
Gruppe Nord-Troms
•
Fylkesnivå, bredt sammensatt, må definere brukergrupper
•
Regionalt nivå
•
Kommunalt nivå

•
•
•
•
•

Forfatterturneene – lokalt – minst tre bibliotek
Prosjektmedarbeider/ressurs med ansvar for å koordinere
Husk DKS/DKSS
Biblioteket som tydelig arrangør
Husk lyd/bilde
7. Oppsummering
Nyheter fra kommunene:
 Selvbetjente bibliotek i Tromsø til jul (Synnøve)
 E-lån: App i løpet av sommeren (e-bøker og e-lydbøker)
Statistikk
 Ja takk til kommenterte og utfyllende tall som legges frem for fylkestinget
 sammenheng mellom utlån og innkjøp bør med
 bokbuss øker utlån til barn/unge bør med
 store prosjekt, formidlingsprosjekt øker utlån bør med
 NB.: Lenvik økte utlån til barn/unge med 95 % etter at de flyttet
 sykdom (Kvænangen) medfører lavere utlånstall
Status bibliotekplan som skal rulleres. Det som ikke er gjort så langt:
 realisere regionale prosjektstillinger
 samarbeid kommunalt nivå og vgs
 etablering av karrieresenter
 litteraturforsyning i fylket
 felles markedsføring (e-bøker)
 bibliotekenes rolle som arena for skapende virksomhet
 eplehyller i alle folkebibliotek i Troms
 Ønsker bredere samarbeid mellom kommunene – kanskje hospitering?
 Må være balanse i satsingene – det er grenser for hvor mye man takler på en
gang. Bredere dialog om hva vi skal jobbe med?

