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Til stede i møtet: Ruth Ørnholt – Hordaland, Trond Minken – Buskerud, Anita Munch Kulset – Nordland, Marit Fidje-

Aust-Agder, Elin Westgård Hansen – Østfold, Cathrine Unhjem – Akershus, Tone Nyseter – Oppland, Mette Gjerdrum 

– Vestfold og Telemark, Sunniva Knutsen – Finnmark, Birgit Larsen – Troms, Hildegunn Hestnes – Trøndelag. 

Referent: Hildegunn 

 Torsdag 24. oktober 
 
 

 
 

1. Presentasjon av deltakerne 
 

- Akershus, Buskerud og Østfold blir Viken fra 2020. Fyb.sjef: Heidi Hovemoen – vil 
ha kontor sammen med fylkesadm.på Galleri Oslo. Cathrine Unhjem (nå 
konstituert fyb.sjef i Akershus) og Jannicke Røgler går inn i Heidis ledergruppe, 
som ansvarlige for hhv. Aktiv formidling og Kultur/samfunn. Fylkesbibl. Ansatte på 
fylkesbibl. Vil sitte på fire forskjellige kontorsteder. 

- Hedmark og Oppland blir Innlandet. Tone Nyseter – blir fyb.sjef for Kontor på 
Gjøvik. 

- Aust- Agder og Vest-Agder blir Agder, fyb.sjef blir Nina Stenbro, kontor i Kr.sand. 
- Vestfold og Telemark blir slått sammen, navn Vestfold og Telemark. Fyb. sjef 

Mette Gjerdrum, som alt har hatt jobben i ett år. Fylkesbiblioteket får to 
kontorsteder, Tønsberg og Skien. 

- Troms og Finnmark fylker slås sammen til Troms og Finnmark. Organiseringen 
framover er ikke klar. 

- Hordaland og Sogn og Fjordane blir til Vestland. Fyb.sjef Ruth Ørnholt. Kontor i 
Førde. 

- Trøndelag – ble ett fylke (gamle sør og nord-T.) fra 1.1.18. Fyb. sjef Hildegunn 
Hestnes 

 
 

 2. Referat fra møtet 25.-26.10.2018 
 
1. Karlegging av fjernlån. Ruth leste opp fra kontakt med Sigbjørn Hernes, Høgskolen i 
Innlandet, biblioteket. Se vedlegg.  
Spm.: Hvilke problemstillinger ang. fjernlån vil kollegiet ta opp? Hvilke initiativ skal vi ta 
overfor fjernlånsgrupa?  
Synspkt.: Vi mangler en arkitektur for deling av ressurser. Dette er også et problem i 
universitets- og høyskolesektoren. Både den nye og den forrige bibliotekstrategien 
baserer seg på at fjernlånet fungerer godt, men dette er ikke uproblematisk. Nyte – yte – 
fungerer ikke alltid like godt. Vi trenger en samlet kartlegging knytta til e-bøker, og også 
knytta til UH-sektoren. Cathrine blir kontaktperson for NBFs fjernlånsgruppe. Det 
arrangeres en fjernlånsdag i januar. 
 
2. Fylkesbibliotekene 100 år i 2018. 
 
Trond viste PP fra markeringen i Tønsberg, Halmstadkonferansen 29.-30.4.19,  
Diskusjon om fylkesbibliotekene, ledet av Ruth og Trond:  

Mellom stat og kommune. Fylkesbibliotekene 100 år – på vei inn i ny reform.  

Hvilken modell for regionale bibliotekoppgaver vil tjene samfunnet best framover? Ragnar 
Audunson, professor Oslo Met. Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie Halland gav en 
orientering om den svenske «samverkansmodellen» deretter diskusjon med disse i 
panelet til å drøfte den norske modellen:  Geir Kjell Andersland , fylkespolitiker fra 
Hordaland Venstre, Tone Moseid, biblioteksjef Tønsberg og Færder bibliotek,   
Lars Egeland,  læringssenterdirektør OsloMet og Heidi Hovemoen, påtroppende 
fylkesbiblioteksjef i Viken. 

https://www.oslomet.no/om/ansatt/ragnar/
https://www.oslomet.no/om/ansatt/ragnar/
http://www.regionhalland.se/kontakta-oss/person/?hsaid=SE2321000115-791952
https://no.wikipedia.org/wiki/Geir_Kjell_Andersland
https://bibliotekeneshus.no/for-oss-handler-dette-om-god-service/
https://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Egeland
https://www.akershus.no/nyheter/?article_id=206138


Tanker fra kollegiet: Vi blir stadig viktigere i regionen. Vi må gjøre oss tydelige i de nye 
regionene. Vi må utvikle bibliotekene politisk. Vi skal rådgi lokale myndigheter – i 
forbindelse med nedskjæringer / små ressurser. 

Halmstadkonferansen neste år blir i Odense.(nytt, fint bibliotek der.) Få folkehelse inn i 
programmet? Hvis vi skal invitere med oss politikere til konferansen, må programmet 
komme tidlig.Invitere med oss politikere til NBF-møtet i Haugesund / NBF? 

 
 

 3. Arbeidet i AU siden oktober 2018. Det har i hovedsak vært jobba med 
bibliotekstrategien. Se vedlagte referat med oversikt over arbeidet. 
 

 4. Oppfølging av møte med Nasjonalbiblioteket 11. september 2018 
 
Det første referatet fra Arne Gundersen var feil, kollegiet hadde ikkje uttalt seg slik det 
stod i ref. Ruth bad om nytt referat frå Arne G., vi skal alle ha fått det.  
NB ønsker et strategisk råd. NB vil sjølv peke ut kven som skal sitte i rådet, og kollegiet 
blir representert. Den som blir valgt vil formelt sett kun representere seg sjølv, men 
kollegiet vil oppfordre den som blir valgt til å informere om arbeidet / målbære kollegiets 
syn i rådet. Viktig å passe på at representanter fra kollegiet ikkje alltid kommer frå 
østlandsområdet. 
Det er rart at KOSTRA skal være avgjørende for hvem som skal være med i 
storbynettverket, i og med at vi får mange flire store kommuner pga reformen. Men, de 
små stedene og bibliotekene vil likevel ofte være de samme / ganske uendra. 
Storbybibliotekene har møter med NB 2 g/år – de ber om å møte NB. Vi kan gjøre det 
same. Vi bør invitere NB til et vårmøte. 
 

 5. Organisering av fylkesbiblioteksjefkollegiet Innspill fra Heidi i vedlegg Mandat.. og 
statutter for fylkesbiblioteksjefkollegiet her: 

https://bibliotekutvikling.no/groups/4011/wiki/122458/  

 
AU har diskutert saken, ulike syn i AU og i dagens møte: Skepsis til å innlemme oss under 
fylkeskultursjef.  God tanke, kollegiet har ingen å snakke med i KS, kan være positivt å 
melde inn via kultursjef, der vi er fagspesialister på bibl.området. Opprette en egen gruppe 
for fylkesbibliotek under NBF – da kan vi si det vi vil? Det er ikke slik at kultur i KS ikke 
inkluderer bibliotek. Skal vi søke råd hos KS ang. hvordan vi skal organisere oss? Viktig at 
vi, heller enn å ligge under kultur, er tydelig på biblioteksaker. God kommunikasjon med 
fylkeskultursjefene er svært viktig. Beslutta at vi venter med saken til vi er et «nytt» 
kollegium fra årsskiftet. 
 
Vi trenger mer kunnskap om å arbeide politisk. Tungvint at vi ikke får relevante politiske 
saker raskere, de blir ofte ikke sendt videre fra internt i fylkeskommunen. 
Kommunikasjonsutfordring internt.  Må vi abonnere på alle nyhetsbrev fra dept. for f.eks å 
finne alle saker som kommer på høring i god tid? Etablere verksted for å skrive uttalelser?  
 
 
 

17.00 6. Orienteringer om prosjekt og større tiltak som angår alle eller mange fylker   
 

1 Barnebibliotekstudiet – Trøndelag – Hildegunn, se vedlegg om studiet. Viktig: Hvordan tar 
vi dette samarbeidet videre? Andre områder å samarbeide om, f.eks fake news, 
pedagogikk? Studiet skal evalueres i samarbeid med Oslo Met. 

2 Sommerles – Vestfold/Finnmark. Fortsatt mange som ikke nås. Utvide kampanjen til flere 
aldersgrupper? Snuti er et lita firma – kan være en utfordring ang. videreutvikling. Skal vi 
få opprettet en prosjektstilling? Sommerles bør holdes høyt hos oss, eies i fellesskap. Skal 
vi sammen løfte det høyere opp blant politikere?  Mette / arb.gruppa ser på liste over 
ansvarlige, for å vurdere felles løft. NB støtter Sommerles. 

3 Kompetansekartlegging – Vestfold: de fleste fornøyd med egen komp. De kjører nå 
lederutvikling på 2. året. Trøndelag lager egen komp.plan nå. 

4 Felles biblioteksystem – Rogaland. Nye bibliofil skal implementeres ila 2020. 
5 
 

Regionreformen og FNs bærekraftmål. Hvordan gjøres det i Viken? – Buskerud? Trond: 
FNs bærekraftsmål er overordna kulturbygging og regional planlegging. Tilgang til 
informasjon går igjen i mange av målene.. Ambisjon: Gjør bibl. synlig, få politisk 
forankring. Statistikk og de gode historiene er viktig.  
6: Hva kan vi lære av Deichman? – utgikk. 

https://bibliotekutvikling.no/groups/4011/wiki/122458/


7. Shared Reading – Trøndelag/Møre og Romsdal. Hildegunn: Det holdes mange kurs for 
å utdanne leseledere. Mange positive tilbakemeldinger på kurs og Shared reading-arr. 
 

18.00 Slutt 
 

19.00 Middag 

 

 Fredag 25. oktober 
 

09.00 7. Status for regionreformen 
Hvert av de sammenslåtte fylkene presenterer kort to gevinster og to tap ved 
sammenslåingen. 
Viken: Samkjøring av tjenester, sterkere fagmiljø. Flere å spille på. Langsiktig planlegging 
viktig. Utfordring: Stort fylke, hvordan ta vare på relasjonene? Svært mange har 
samarbeidet gjennom flere år, nå som et kollegium. Hvordan blir det, med forskjellige 
kulturer? 28 ansatte, 4 steder: Fredrikstad, Drammen, Kjeller, Oslo (Galleriet) – leder 
Heidi. 
Vestfold og Telemark – Mette: 23 kommuner. Blir bra med sterkere fagmiljø. 12 ansatte. Vi 
må differensiere tjenestene våre mer. 
Agder, Marit: Blir 5-6 ansatte, lokasjon Kr.sand. Jobbes i matrise Sjef NinaSstenbro. 25 
kommuner. 
Troms og Finnmark, Birgit og Sunniva; 39 kommuner. Mange som ikke kjenner hverandre. 
Finnmarksbiblioteket er identitetsskapende for Finnmark. 12 ansatte i F.mark, derav 4 på 
Finnmarksbiblioteket. 20 stillinger i Troms. Prosessen har stått stille pga debatt om 
sammenslåingen. 
Innlandet, Tone: 46 kommuner, 12 ansatte. Hovedadm.sted: Gjøvik. Folk fordelt også på 
Hamar og Lillehammer. 
Trøndelag, Hildegunn: Inne i sitt 2. år. Går seg til med arbeidsgrupper, kontinuerlig 
endring viktig. 48 kommuner nå, blir 37 fra 2020. Stort fylke – beror seg mye på 
skypemøter/kurs. Reiser mye ut i kommunene. 
Ruth – hva med samarbeidsregioner? Værnesregionen, Nordlands-nettverket (10 sentra i 
N.land), regionsamarbeidet i Troms er org. etter det politiske samarbeidet. 
 
Tema for neste kollegiemøte: Hvordan skal vi organisere arbeidet vårt ut mot kommunene. 
  

09.45  8. Samarbeid mellom fylkene 
- Webløft. Britt. I Rogaland,15 webløftbibl. Fylkesbiblioteket hjelper til med det 

tekniske. Vi må løfte webløft slik at sjefene ikke ønsker seg noe annet. Kan 
fylkesbibliotekene gå sammen om å betale Viken for videre utvikling av webløft? 
Telemarksbibliotekene er med i WL. Mette vil jobbe or å få inn Vestfold. Trond har 
spilt inn et ønske overfor Heidi, om at Viken tar ansvaret for webløft. Alle fylkene 
er med i WL, WL-skolen er fornyet. Enighet i kollegiet om at videreføring av WL er 
viktig, og om mulig spleis. (Merk, alle var ikke til stede på møtet). Spleise på 1 
stilling? Søke NB om midler for utvikling? 

- Bibliotekutvikling.no. Britt. Ønsker å flytte kollegiemøtene / info. fra kollegiet inn i 
Bibl.utvikling. Britt holder kontakt med Sissel Ringstad om dette – kommer tilbake 
med inf. referat fra møtene våre må legges i en lukket gruppe. 

- E-læring. Cathrine. 1072 brukere på e-læringsstedet til bibl.utviling.no. Vi må 
markedsføre siden mer overfor bibliotekene. 

- Hvordan oppfattes den nye modellen for E-lydbøker? E-lydbøker koster ca 50 per 
utlån, som telles ved nedlasting, ikkje ved et antall leste sider. Skal bibliotekene 
kjøpe inn sine egne e-lydbøker, og samtidig minske innsatsen i et felles 
konsortium? Book-bites: egne samlinger kan bygges opp. Vi må bruke 
innkjøpsmakten vår – kutte kjøp?  Vise at bibliotekene skaper et marked for kjøp 
av e-lydbøker privat. Vi vil være med i NBs arbeidgruppe om e-lydbøker, eller ev i 
storbybibliotekenes arbeidsgruppe? Vi må følge opp forlagene rundt dette. Vi kan 
ikke kjøpe bøker for enhver pris, vår avtale for kjøp er dårligere enn 
høyskolebibliotekenes. 
 

10.30 9. Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 
Hva innebærer nasjonal bibliotekstrategi av muligheter for fylkeskommunene? Hvordan 
skal vi samarbeide med skole? Her har jeg ikke notert noe. 
 

11.00 10. Møter i kollegiet 



- Nettverksmøter – møtene i litteraturformidlingsgruppa består, var sist i Finnmark. 
Vi må se på de øvrige faglige nettverkene / nettverksmøtene. Alle hører med sine 
medarbeidere ang. hvilke grupper vi bør ha, og hvordan kommunikasjonen skal 
skje. Opprette grupper på bibl.utvikling.no? Ruth tar ansvar for neste møte for 
fylkesbibliotekansatte, helst rundt 15. juni. 

- Møte i fybkoll/ seminar om hvordan vi arbeider i forbindelse med bibliotekmøtet i 
Haugesund? Møtet er 18.-20. mars. 

  
11.30 11. Valg. Birgit på valg, Trond går av, Siri har vært vara – går ut. 

Valg: Ruth, Heidi, Britt, Mette (vara). Viktig å fordele oppgavene mer i kollegiet. 
 

 12. Eventuelt 
Vi må samarbeide mer med skole. Vi kan ikke dekke skolenes formidlingsbehov. Ta tak i 
Lars Egelands utsagn om at fylkesbibliotekene skal være en lokal samordner mellom 
bibliotektypene.  Samarbeide med Fylkesmannen om skolebibliotek, vanskelig å nå fram. 
Fylkesmannen har kun en kontrolloppgave. Hordaland har fått vedtatt normer for 
skolebibliotek. Troms slipper en læringsressurs for elever i vgs. Digital kompetanse svært 
viktig – bevisstgjøre utdanningsenheten på deres ansvar. 
Bibliotekledelse: Diskusjon om det er godt nok ivaretatt i nye læreplaner ved Oslo Met. Ser 
ok ut. Viktig at fylkesbibliotekene tar ansvar for oppbygging av bibliotekledelse i 
kommunene.  
 

12.00 Lunsj 
13.00 Møte i Bibliotekparaplyen 

 


