
Biblioteksjefmøte, 4. oktober 2022 – på Teams. 

I høstens møte tar vi skrittet fra alt det gode og kreative som kom opp i vårens sjefsmøte i 
Nærøysund – der vi sammen skapte drømmebiblioteket, i ulike varianter. 

Nå skal vi lære mer om hvordan vi kan virkeliggjøre drømmene – vi går fra scenariebygging til selve 
bygget.  

Strategier, tiltak, tydelighet og kommunikasjon er stikkord i dette – og ikke minst samspillet med 
kolleger, ledelse, planarbeid og andre prosesser i egen kommune.  

  

8.45- 8.55 Velkommen i møtet 

8.55 Vi kobler oss på Norsk Bibliotekforening (NBF) sitt møte om brannslokking for bibliotekledere og 
bibliotekansatte.  

Merk at for å kunne koble deg på NBF sitt møte, må du innen fredag 30. sept. ha meldt deg på NBF 
sitt møte direkte ved å åpne denne lenka: Norsk Bibliotekforening 

Etter påmelding får du sendt zoom-lenke til møtet fra NBF, og kan delta fra kl 9. 

NBF sier dette om webinaret de skal holde: Høsten er tiden for utarbeiding av neste års budsjett i alle 
landets kommuner. Etter oppfordring fra tillitsvalgte har vi laget et webinar som vil dreie seg om hva 
du kan gjøre hvis det kommer uforutsette forslag om budsjettkutt for ditt bibliotek. Hva kan du gjøre 
når det brenner? Hvem kan du kontakte i kommunen? Hva kan man si offentlig uten å oppfattes som 
illojal? Hva kan vi i Norsk Bibliotekforening bistå med? Finnes det utveier selv om budsjettet allerede 
ligger på bordet? 

 

09.00-09.05 Velkommen v/ Karoline Askheim, organisasjonskonsulent i NBF. 

09.05-09.35 Innledning v/ Ann Berit Hulthin, generalsekretær i Norsk Bibliotekforening 

• Innledning – frister, informasjon og voksenopplæring 

• Hvilke argumenter har du? Hvordan finne argumenter? 

• Lojalitet. 

09.35-10:05 Hva kan du gjøre? – Erfaringer fra Hamarøy kommune v/ Mari Hopland, 

biblioteksjef i Øvre Eiker 

10.05-10:35 Hvordan kan Norsk Bibliotekforenings regionlag og NBF sentralt bistå? 

v/ Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotekforening 

10.35-11.00 Spørsmål og erfaringsutveksling i plenum 

--------------------- 

 
 

11.00-11.15 Vi går tilbake i eget Teams-møte – og snakker litt om det vi har hørt.  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MfWnS0GyJ0ijX9iSDhx5woMWX2nhyW5Cjuw9qghIvehURU44TkgxQVNESkc2U0JCMFRRVVhNRlJCTC4u


11.15 – 12.00 Lunsj  

12 – 12.45 Planarbeid og strategier – bare må ha det! Ved fylkeskommunens avdeling for Plan og 
Næring, ved seksjonsleder Vigdis Espnes Landheim.  

12.45 – 13.00 Vi puster på. 

13.00 – 14.15 Å lede et bibliotek - biblioteksjef i Meråker, politiker og kollega Anne Marken forteller 
oss om hvordan hun jobber som sjef, altså selve håndverket rundt det å drive en prosess – fra idé til 
gjennomføring. 

Her blir det tid både til innslag ved Anne, kommentarer og spørsmål fra oss alle.  

Vi runder av møtet kl 14.15. 

 

  

  

 

 


