
Ting å prate om: 

Tidsskriftordning: 

2029 – 2022: Bibliotekene kunne søke om å få subsidiert abonnement på tidsskrifter. Dette funket 

ikke bra, og det ble veldig dyrt å administrere dette. Så nå kommer det kostnadsfritt på K fond fra 

2022. 

2022: Tidsskrifter kommer kostnadsfritt på K fond igjen. Man må melde fra om man vil være med på 

ordningen og hvilke tidsskrifter man ønsker. Dette gjelder folkebibliotek og fagbibliotek, ikke vgs. 

Mellom 23.09 og 20.10 må man ha meldt sin intr. På dette. Lenke til skjema man fyller ut ligger på 

siste nyhetsbrevet vårt. 

• Spørsmål: er bestillingsskjema åpent nå? Ja. Tekstalmenningen: 

https://tekstallmenningen.no/for-bibliotek/  

• Noen tidsskrifter markedsfører seg nå for å vise at de er aktuelle for bibliotek 

• Spørsmål: Kommer disse med katalogposter? Ja! 

• God side. Men er det en «ønskeliste»? Ja, noen bestemmer hva som blir tatt inn. 

• Ønske om rangering av tidsskriftene 

• Det er ikke sikkert man får alle magasinene man ønsker seg selv om alle magasinene blir 

med i ordningen. Vi vet ikke hvordan det skal fungere.  

• Dette er ny ordning, den må sikkert gå seg til litt. 

E-Bøker/Bookbites:  

Felles med Troms pr. Nu, men vi skal deles. Har hatt E bøker siden 2016. Hvordan vi skal gjøre dette, 

skal vi bli enige om. Finnmark har hatt fakturering etter innbyggertall. Det har vært fokus på barn- og 

ungdom, ingen serielitteratur. Kjøpes inn etter hva som er på K fond. Innkjøpsgruppa består av 2 fra 

TFFK øst og 1 fra TFFK vest + samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv. 25 % er satt av til barn. 

Dette er for lite mener bibliotekene. Men dette er fordi det er for lite materiale å kjøpe inn til barn i 

forhold til voksne. Nedlastbare lydbøker blir å komme på K fond fremover.  

• Ønske om å kjøpe mer e-lydbøker for voksne i Finnmark  

• Fordeling innkjøp voksen og barn nå: 25% barn og 75% barn. Det er altfor lite.  

o Det finnes ikke så mye til barn. 

o Kunne kjøpt klassesett som e-bøker 

o VGS vil løse det med å spytte inn eget budsjett på alta VGS- lydbøker til de 

fysiske klassesettene 

o Er barnebøkene billigere for e-bøker sånn som trykt, at man får mer for 

pengene? Vanskelig å si, for til voksne er det en del som er billigere i pakke 

• Ny boklov vil påvirke praksis og priser.  

• Noen som har erfaring med kampanjen som rettes mot barn og ungdom? 

o Kampanjen har hatt effekt, og vi brukte mer penger på barn og unge de første 

ukene. Kampanjen forlenges med 2-3 uker 

• Nedlastbare lydbøker kan komme på k-fond med ny boklov 

• Ny boklov kan også føre til at vi får kjøpe flere titler som e-bøker til bibliotek.  

Uenig i den villede politikken at vi ikke skal kjøpe e-lydbøker til voksne. Dette må Finnmark satse på 

når konsortiet deles opp. 

Boklov:  

https://tekstallmenningen.no/for-bibliotek/


Høringsfrist går ut 18 november på ny boklov. Det er forslag om at leveringsplikten for lydbøker også 

skal gjelde som E bøker til bibliotekene. Det skal også tilbys som kjøp til bookbites. Når noe kommer 

på K fond, så kommer dette både på papir og lydbok + nedlastbart.  

Nytt studie:  

Videreutdanning i Kunnskapsformidling. Aktiv og digitalt. Starter i januar og vi ønsker søkere fra 

Finnmark. Søknadsfrist 1 desember, og folkebibliotek prioriteres. 10 studiepoeng. Dere kan ta 

kontakt med Mona på fylkesbiblioteket med spørsmål om formelle ting, eller høre med Mikkel Ole 

på Kautokeino bibliotek som tar studiet nå for å høre erfaringer 

Flytting i Nesseby: Flyttet biblioteket på 14 dager. Gratulerer. Godt jobbet. 

 

Flyttet biblioteket på 14 dager. Gratulerer. Godt jobbet. 

• Har dere fått nye hyller? Nei, akkurat samme møbler 

• Bra jobba! Skal dere ha åpningsfest? Ja, slutten av oktober. Invitasjon kommer på Facebook 

 

Søknadskriteriene til NB – Hvorfor søker ikke bibliotek i Finnmark 

Kan fylkesbiblioteket bidra slik at flere folkebibliotek søker? Vi har meldt inn at kriteriene er 

vanskelige. Vi vil gjerne bidra til at flere kommuner kan få støtte. Synse om kriterier.  

Det er ikke folk til å gjennomføre prosjekter 

Det er ikke nok ressurser i biblioteket til å gjennomføre prosjekter (50%) 

Det hjelper ikke med frikjøp for det er ikke noen vikarer å ta av 

Dette fører til at de store biblioteket kan stikke av med hele potten, når små bibliotek ikke har 

kapasitet til å søke.  

Andre større jobber tar kapasitet fra prosjekter, f.eks. arbeid med meråpent 

Viktig at fylkesbiblioteket kan hjelpe å skrive søknad 

I denne utlysningen er det meningen at bibliotekaren skal ut å formidle, mens pengene skal gå til 

vikar. Men har vi vikarer å ta av? 

NBs bibliotekstrategi håndteres av NBs utviklingsenhet. Tinnestad har håndplukka folk i 

bibliotekverden til strategisk råd, de gir råd som NB kan velge å høre på. Strategisk råd består av folk 

fra folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbiblioteker. Sonja-Kristin i Alta er med der. 

Søknadskriterier: I denne strategiperioden (NBs bibliotekstrategi) fram til 2024 handler det om aktiv 

formidling: Å søke midler for at vi skal utenfor biblioteket og formidle og få vikar – men mange har 

ikke vikar? 

 Ikke like enkelt å søke på.  Vi må jobbe litt annerledes enn vi gjør nå. Det burde vært presentasjon 

av prosjekt som har fått midler på tematirsdagene. Hva er god praksis? NBs gjennomgang gir oss ikke 

de beste ideene. De klarer ikke så godt å konkretisere det til hva som er aktuelt for våre bibliotek. - 

Noe til fylkesbiblioteksjefkollegiet?  



Muligheter i kommunen? Store kommuner har egne folk ansatt for å jobbe med prosjekter, som kan 

løfte mange, men de små kommer litt i bakleksa. 

Midlene er lavthengende frukt. Ikke vanskelig å søke, men å gjennomføre og rapportere. Ofte må 

midler overføres til året etter, tiltak utsettes. Vinterhalvåret på kysten er vanskelig for arrangement. 

Krever mye mer av biblioteket som vertskap. Gjennomføring og rapportering er mer krevende når 

man ikke er i full jobb.  

Enighet om at det har vært fint med turné i regi av fylkesbiblioteket. 

Større prosjekt som meråpent påvirker mulighet til å søke andre prosjekt. Handler om arbeidskraft 

og ressurser. Mange jobber med andre større ting som tar tid. 

Berlevåg har tidligere søkt med hjelp fra fylkesbiblioteket, hjalp med noen som pusha litt. Søkt 

penger fra Ung i Norge (?) 

Se etter samarbeidsstrukturer som finnes og forsterke dem – barnehager, foreldremøter. 

Idébank på bibliotekutvikling – https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/ 

kunne vi lagd en regional idébank?  

Lyses ut utviklingsmidler snart. Bruk regionmøtene og spill inn, spesielt om det er noe vi på 

fylkesbiblioteket kan bidra med. 

NB gir gjerne penger til Finnmark, og har mye goodwill. Prosjekt tar tid.  

Sør-Varanger søkte BUFDIR i fjor, ikke søkt på mange år før det. Fikk sammen med Ungdombasen 

flere hundre tusen. Brukes til å pusse opp spillrommet, men vi må inn med egenkapital 20k, så det at 

man ofte må ha egenkapital kan legge en demper. Du kan sette inn egeninnsats (timer brukt) som 

egenkapital.  

Ragnhild – kan vi få bibliotekbesøk fra fylkesbiblioteket og sette av en dag til å søke sammen. 

Digitalt, JA. Fysisk, kanskje.  

Planprosess – Sunnivas drøm er å planfeste at alle bibl skal ha 100% stilling 

Omorganisering i Tana. Fra stab til kulturavdeling. Ønsket fra biblioteket. Tar kurs i samskaping. 

Jobber sammen med frivillighetssentralen og kulturskolen og ungdomsklubben. Veldig mange 

ungdom bruker biblioteket. Ønsker samarbeid med noen om sjakk. Sjakk og samfunn aktuell?  

Søk støtte - se etter samarbeidspartnere. 

Sparebank-stiftelsen, gjensidige-stiftelsen – ha med lag og foreninger.  

BUFDIR-midler kommunen kan søke med biblioteket som samarbeidspartner. Lavinntektsfamilier. 

Gjør det lettere å lage gratistilbud til ungdommen på kultur. Svømmehall, kino, etc. 

 

Info om Finmarksbiblioteket 

4 stillinger, betydelig ressurs. Innsats i å bevare Finnmarks historie. 

Det er viktig at vi i Finnmark bruker vår særegne lokalhistorie til å bygge folkebiblioteket som en 

særegen møteplass i lokalsamfunnet. Formidle samlingene til hele FInnmark. Hvordan kan 

Finmarksbiblioteket bli en ressurs for hele befolkninga? 

https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/


Fotoarkiv: bildeinnsamling Hasvik bibliotek. Samler opplysninger om bilder. Her finnes 

samarbeidspunkt. Privatarkiv. Litteratur. 

Signe – hvor store lokalsamlinger har dere i de ulike bibliotekene? Finmarksbiblioteket er ei samling 

for alle i hele fylket. Det kan avhjelpe bibliotekene mye at det allerede finnes en stor lokalsamling. 

Det trengs aktiv formidling! Har man aktive historielag, bør de vite om dette. 

Promoter dette! (Ida: Skulle vi hatt en kampanje på dette?) 

Vi tar imot referansespørsmål.  

Lavthengende frukt? – samarbeid med historielag. De er ofte enormt engasjerte i det de holder på 

med. Her er mulighetene der for samarbeid. 

 

 


