
PROSJEKT SOM MASTERMODUL – VÅR 2011 

SAMSPILLMODELL MELLOM FYLKESBIBLIOTEK 
 

REFERAT FRA MØTE I STYRINGSGRUPPA 

FREDAG 11. MARS 2011 – OSLO 

 

Til stede: Unni Minsås, Vestfold fylkesbibliotek 

  Torbjørn Navelsaker, Fylkesbiblioteket i Akershus 

  Trond Minken, Buskerud fylkesbibliotek 

  Anne Berit Brandvold, Østfold fylkesbibliotek (for Svein Nilsen) 

  Tone Moseid, prosjektleder 

  Ragnar Audunsson, HiO (veileder) under punkt 1 

5. Drøfting av samspillmodell 

Prosjektleder presenterte kort teorigrunnlag og modeller som trekkes inn i drøftingen av 

samspillmodell, blant annet teorigrunnlag om regionalt nettverkssamarbeid. Hovedmodell 

baseres på en tilpasning av Sandas modell for interkommunalt samarbeid, og definisjoner på 

ulike begrep brukt for samarbeid, beskrevet i teorigrunnlaget. Styringsgruppa og veileder ga 

tilbakemeldinger på dette. 
 

Styringsgruppa tok presentasjonen til orientering. Innspill fra styringsgruppa innarbeides i 

drøfting og anbefalinger 
 

6. Gjennomgang av status 

- Prosjektbloggen er oppe, informasjon om prosjektet er på plass. Melding om prosjektblogg 

er sendt ut på Biblioteknorge-lista. Det er lagt ut pressemelding med lenke til 

prosjektbloggen på Vestfold fylkesbiblioteks nettside. Prosjektbloggen følges opp med 

innhold fra samling(er) og prosjektrapport etter hvert som deler av den er ferdig. 

- Rapportskriving. Prosjektleder ønsket tilbakemelding på struktur/innhold i prosjektrapport. 

Det var enighet om at endelig rapport skal henvende seg til flere interessentgrupper: 

fylkeskommunal ledelse (eiere), bibliotekene i de fire fylkene (tjenestemottakere og 

samarbeidsparter), biblioteksektoren som helhet (overføringsverdi) og HiO (veileder). 

Rapporten inneholder både anbefalinger om strategitiltak på lengre sikt, og konkrete tiltak 

på kortere sikt. Både eventuelle økonomiske konsekvenser og det internasjonale 

perspektivet bør synliggjøres. 
 

Styringsgruppa tok presentasjonen til orientering. Utkast til prosjektrapport sendes 

styringsgruppa før neste styringsgruppemøte. 

 

 

 
 



7. Gjennomgang av felles samling mars 2011 

Skisse til program ble diskutert og justert. Samlingen holdes i Oslo onsdag 23. mars kl 10 – 

15. Det blir ca 25 deltakere. Ansvar for praktisk gjennomføring ved Fylkesbiblioteket i 

Akershus. 
 

Program for andre felles samling godkjent. 
 

8. Nytt møte i styringsgruppa 

Det er behov for ett ekstra møte i styringsgruppa, fortrinnsvis rett etter andre samling. Det 

planlagte siste møtet ca 7. mai opprettholdes. Vestfold fylkesbibliotek prøver å få til et 

forberedende møte med Ivar Haug om Osloregionens Europeiske kontor, i forkant av neste 

møte, kl 12 – 13. 
 

Neste møte i styringsgruppa: tirsdag 29. mars i Tønsberg, kl 13 - 15 

 

Ref: Tone Moseid 

11. mars 2011 


