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Tidspunkt: tirsdag 1. september, klokka 11 – 13  

Sted: Teams  

Til stede: Heidi Hovemoen (Viken, møteleder), Anne Haugen Pihl (Vestland), Mette Kristin Gjerdrum (Vestfold og Telemark), Linn T Sunne (Innlandet), Birgit 

Larsen (Troms og Finnmark), One Marthe Jostad Vik (Møre og Romsdal), Nina Stenbro (Agder), Anita Munch Kulset (Nordland), Knut Skansen (Oslo), Hildegunn 

Hestnes (Trøndelag), Britt Ellingsdalen (Rogaland) 

Forfall:  

Referent: Britt Ellingsdalen 

 Sak  Kommentar/lenke  Innmeldt av  Notater/referat  

1 Oppfølging av forrige 
møtereferat 
Saker som henger?  

17. juni 2020 Arbeidsutvalget  Mandat – AU vil utarbeide et utkast til møtet i 
oktober. Heidi har vært i kontakt med Karen 
Espelund (leder for fylkeskultursjefenes AU)     
 
Digitale seminar høsten 2020 (erstatning for 
Bekjarvik):  
Ute å kjøpe biblioteksystem (3. september, 
Rogaland) 
Biblioteket som integreringsarena (Nordland)  

2 Mulig felles prosjektsøknad 
for fylkene? 
Formidlingskompetanse i 
folkebibliotekene 

NB har tatt kontakt med AU for å høre om 
muligheten for et større utviklingsprosjekt på 
tvers av fylkene. Se vedlagt notat til 
møteinnkallingen.   

Arbeidsutvalget  Alle fylkene stiller seg bak en felles søknad 
 
Arbeidsgruppe for prosjektsøknad:  

• Viken 

• Vestfold og Telemark 

• Trøndelag 

• Innlandet 

• Møre og Romsdal 

• Agder 
 

AU utarbeider en klar bestilling, og kaller inn 
arbeidsgruppen til første møte 

https://bibliotekutvikling.no/content/uploads/sites/15/2020/06/Referat-fylkesbiblioteksjefkollegiet-1_2020.docx


Saksliste og referat - møte i fylkesbiblioteksjefkollegiet #2_2020 

side 2 
 

Andre innspill fra kollegiet er notert i vedlagt 
presentasjon (grønne slides, 16-18) 
 
Vi spør NB om utvida frist.  
Svar fra NB 07.09.2020: ønsker ikke å gi utvidet 
frist. Hvis vi ikke blir ferdige med søknaden, kan 
den leveres i forbindelse med utviklingsmidlene 
som lyses ut rundt årsskiftet 

3 Møte med 
Nasjonalbiblioteket i 
september 

Fysisk eller digitalt møte? Innspill til saksliste.  Arbeidsutvalget  14. september 
Forslag til saker 

- Nedleggelsen av BibliotekNorge 
- Digital formidling – evaluering og 

oppsummering. 
Når blir midlene overført? 

- E-bøker: evaluering av modellen 
- E-bøker: K-fond kommer seint. Hva 

skyldes det?  
- Prosess ved dispensasjon fra krav til 

fagutdannet biblioteksjef. Ønske om at 
NB kommuniserer med de aktuelle 
fylkesbibliotekene om disse sakene  

- Kommunikasjon NB – Fylkesbibliotekene 
– folkebibliotekene, generelt. 
Forbedringspunkter?  

- Formidlingskompetanse i folkebibliotek – 
felles søknad fra fylkesbibliotekene 

NB sender innkalling 
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4 Kollegiemøte i oktober Innspill til saker?  
Valgkomité?  

Arbeidsutvalget   Digitalt møte 23. oktober 
Saker:  

- Avskjed med Ruth 
- Mandat 
- Samarbeid med OsloMet om 

lederutdanning (Troms) 
- AU-valg 

 
 
Valgkomité (utpekt på møtet): Birgit og Nina 
(utpekt på møtet) 
 
 

5 Forespørsel fra Leser Søker 
Bok 
 

Leser Søker Bok ønsker å be fylkene om støtte 
til utgivelse av en håndbok i dialogisk lesning, 
en metode som brukes i språkkaféer.  
 
Notat ettersendes når Viken får det 
 
Det er også ønskelig at fylkene legger til rette 
for regionale fysiske eller digitale samlinger i 
forbindelse med nettverkssamling for frivillige 
som jobber med språkkafeer, 2. november.  

Arbeidsutvalget  Viken / AU sender ut info når det kommer fra 
Leser søker bok.  
 
Leser Søker Bok bes som å sende forespørsel om 
støtte direkte til hvert fylke. 

 Evt.   
 

   

6 Applikasjonsprosjektet - 
Deichman 

Deichmanske digitale løsninger (nettsider, 
biblioteksystem, billetter og booking, 
infoskjermer med mer) – hvordan kan disse 
gjenbrukes i andre bibliotek?  

Knut Skansen Informasjonsmøte (digitalt), 16. september 
klokken 10:00 

7 Fylkesiblioteksjefskollegiet – 
feil i e-postliste 

Oppdatert liste distribueres av AU Anne Phil Ansvar: AU 

 


