Årsmelding 2016
Styret har i perioden bestått av:
Sunniva Evjen (Høgskolen i Oslo og Akershus), nestleder
Cathrine Moen (Wikborg Rein), nestleder
Heidi Hovemoen (Fylkesbiblioteket i Akershus)
Anders Klette (Politihøgskolens bibliotek)
Henrik Teigøyen (Deichmanske bibliotek), i permisjon fra 1.4.2016
Liv Brenna (UiO, Juridisk bibliotek), kasserer
Per S. Refseth (Forsvarets høgskoles bibliotek)
Marta Herkenhoff (UiO, juridisk bibliotek), fast medlem fra 1.4.206
Vararepresentanter:
Sara Beskow (Deichmanske bibliotek)
Valgkomiteen har i perioden bestått av Heidi S. Hansen (Deichmanske bibliotek), Hege U. Store
(Politihøgskolen) og Inger Hamre (UiO, Juridisk bibliotek)
Revisorer har i perioden vært:
Kathrine Remers Hanssen (SSB) og Jytte Toft Nielsen (pensjonist).
Arrangementer for medlemmene:
I perioden 2016 har vi arrangert følgende aktiviteter for medlemmer og andre:
Årsmøte. Årsmøtet ble arrangert på Norsk lyd- og blindeskrift bibliotek torsdag 17. mars.
Vårmøte. Vårmøte ble arrangert på nyåpnede Furuset filial i april 2016. Foredragsholdere var Ragnar
Audunson og Jamie Johnston, i tillegg til at avdelingsleder Stine Greni fortalte om erfaringene så
langt. Ca. 50 personer deltok.
Nasjonal bibliotekdag. I forbindelse med Nasjonal bibliotekdag 1. september arrangerte vi
Lunsjpåfyll i samarbeid med Læringssenteret på Høgskolen i Oslo og Akershus. Arrangementet var
åpent for studenter og medlemmer. Temaet var meråpne fagbibliotek, og foredragsholder var
Bibliotekleder Klaus Jøran Tollan fra NTNU avd. Gjøvik. I for- og etterkant av arrangementet hadde
NBF OA stand i Pilestredet 48, med medlemsrekruttering som formål.
Høstmøte. I oktober inviterte vi til medlemsmøte om formidling på Nasjonalmuseet for arkitektur.
Foredragsholdere var Eli Solsrud fra Nasjonalmuseet, som ledet deltakerne gjennom praktiske
formidlingsøvelser og fortalte om arbeidet ved museet. Oddmund Kårevik, publikumsvinner fra NM i
Litteraturformidling, leste dikt. Ca. 35 personer deltok.

Oslo byråds forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019
NBF O/A deltok i deputasjonsmøte med Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune den 1.
november 2016. Budsjettforslaget viste en fortsatt vilje til satsing på videreutvikling av gode
bibliotektjenester, i tråd med Bibliotekmeldingen Borgernes bibliotek, vedtatt i 2014.
I Byrådets forslag til budsjett er det foreslått en justering av driftsfølgevirkning for nytt
hovedbibliotek på 10, 9 millioner i 2017, 13, 1 millioner i 2018 og videre med 25, 1 millioner fra 2019.
Midlene vil sikre at Deichmanske bibliotek får etablert en organisasjon som kan overta og drifte de
løsningene som er investert i applikasjonsprosjektet.
Mer bekymringsverdig var det at budsjettet i liten grad hadde tatt hensyn til driftsfølgevirkningene av
meråpent bibliotek – som er en stor suksess. Det at budsjettet ikke tar høyde for dette kan føre til
forsinkelser for videreutvikling av meråpent tilbud ved andre bibliotek. Vi tok også opp de
økonomiske rammevilkårene for Lesefrø-tjenesten, som ifølge bibliotekmeldingen skal bli et tilbud i
hele byen. Deputasjonen ble fulgt opp av et skriftlig innspill som ble sendt til komiteens medlemmer i
etterkant av møtet.

Nytt hovedbibliotek i Oslo
Det er fortsatt planlagt at deler av arealet ved nye Deichman skal leies ut til kommersielle aktører.
Lokallaget er ikke fornøyd med dette vedtaket og kommer til å følge den videre utviklingen nøye,
ikkje minst når det gjelder å involvere Deichmanske bibliotek i prosessen for å velje leietagere, slik at
det harmoniserer mest mulig med bibliotekets drift.
Øvrig politisk arbeid
Nesodden kommune foreslo i oktober å kutte 500.000 i bibliotekets budsjett. NBF O/A fikk i den
forbindelse et leserinnlegg på trykk i Akershus Amtstidene 18. oktober «Styrk biblioteket».. I det
reviderte budsjettet var kuttet fjernet.
Lokallaget er opptatt av gode skolebibliotektjenester i grunnskolen. Samtidig opplever vi en
utfordring i det å påvirke skoleeiere, kommuner og foreldre til å sette søkelys på bibliotekenes
potensial som et pedagogisk verktøy. Vi jobber videre med en kort film om skolebibliotek som skal
spres i sosiale medier, for på den måten vise fram verdien av gode bibliotektjenester i skolen. Vi
planlegger også et politiker-showcase på Oppegård bibliotek, der vi vil vise fram noen viktige
bibliotektilbud
Synliggjøring og rekruttering
Lokallaget har hatt stand på HiOA under Nasjonal bibliotekdag, der vi fortalte om NBF og rekrutterte
13 nye medlemmer – primært bibliotekarstudenter. Lokallaget mener at slik oppsøkende virksomhet
er viktig, samtidig som vi også må vurdere andre måter å nå ut til “folk flest” på.
Stipendutlysninger
Lokallaget har lyst ut stipend i to omganger, vår og høst 2016. Vi har fått inn totalt 7 søknader.
Stipendmottakerne søkte om midler til å dekke noe av kostnadene i forbindelse med
videreutdanning, eller deltakelse på bibliotekfaglig konferanse.

Følgende har fått stipend fra NBF O/A:




Tale Grøtte får tildelt stipend på 5000
Vigdis Mørland kr 1500
Amalie Klæbu kr 3500

Offentliggjøring av stipendmottakere og rapportering etter endte aktiviteter er offentligjort på våre
hjemmesider.
Informasjonsvirksomhet
Lokallaget bruker hjemmeside, e-post og Facebook for å informere medlemmene om politisk arbeid,
stipendutlysninger og medlemsarrangementer. Det er en utfordring at mange av medlemmene står
oppført med ugyldige e-post adresser, og vi ber derfor de enkelte medlemmene sjekke om de står
oppført med rett e-postadresse. Dette kan gjøres ved å ta kontakt med lokallaget.
Styremøter
Styret har hatt 10 styremøter i perioden 2016-2017.
Andre aktiviteter
Styret har foreslått en rekke bibliotek til “Årets bibliotek” for 2016.
Per Refseth, Heidi Hovemoen og Anders Klette deltok på NBFs organisasjonsmøte i november 2015.
Øvrige verv
Heidi Hovemoen har i perioden vært representant i hovedstyret til NBF.
Antall medlemmer pr. 01.02.2017
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