
Referat fra styremøte i NBF, faggruppe fjernlån og referanse  

11. februar 2021, kl 11.00 - 13.15 

Teamsmøte  

Til stede: Bente, Ellen, Eva, Helen, Håkon  
Gjest: Lars Egeland, vår fadder fra hovedstyret i NBF fra kl. 12.15-13.00 

 

Saksliste godkjent 

1. Referat og oppfølging fra forrige møte. 

Referat fra møte 5.november 2020 er godkjent. Mangler bilde av Bente på nettsiden. Ingress på 
nettsiden  OK. 

 

2. Søknad om aktivitetsstøtte har blitt «flytende». Vil vi søke om noe til høsten? 

Vi ser for oss at webinar med ulike aktuelle tema kan bli aktuelt til høsten. Tema som ble diskutert 
er: 

- Bli kjent med Bibsøk.no 
- “Livslang læring”- vinkling pensumlitteratur for privatister i VGS.  Hvem bør ha ansvar? Mulig 

samarbeid med faggruppe skolebibliotek. 
- Ebøker - lisenser, fjernlån, digitalisering.   Mulig samarbeid med Lars Egeland fra hovedstyret 

i NBF. 
- Det sømløse bibliotek – er det sømløst? 
- Transportordningen – like god for alle? Hvordan dekkes kostnadene for sending? Er det 

rettferdig å måtte bruke mediebudsjett til porto? 

Webinarene skal være åpne for medlemmer og for andre interesserte i Biblioteknorge. Faggruppen 
har god økonomi, så vi tar sikte på dyktige foredragsholdere som har gode kunnskaper innen de 
valgte temaene. Markedsføring av webinarene  gjøres digitalt bl.a. via Bibliotekutvikling og NBF. I 
tillegg også hos eventuelle samarbeidspartnere. 

3. Følger av forrige sak: Nordill 2021 i Helsinki:  
https://www.helsinki.fi/en/conferences/nordill-2021 

Konferansen foregår mest sannsynlig online 25. og 26. oktober dersom den gjennomføres. Ingen har 
observert “Call for papers”, men det kan ennå komme. Helen deltar, og har deltatt på tidligere 
konferanser. Konferansen er nok mer fag-orientert enn folke-orientert. Forslag om at alle i 
faggruppen deltar i år.  Dersom Nordill krever deltakeravgift, kan vi vurdere å støtte medlemmer 
som søker om deltakelse.  

 

4. Livslang læring. Fortsettelse av eventuelt-sak forrige møte. Eva og Ellen spør sine 
respektive fylkesbibliotek. Aktuell lenke: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-12/id2653116/ 



Ruth Ørnholt, avtroppende fylkesbiblioteksjef i Vestland fylke ble glad for henvendelsen. Ansvar for 
pensumlitteratur for privatister i VGS-opplæring bør legges til skolebibliotek. Hun vil ta dette med i 
fylkesbibliotekplanen for Vestland som hun skal ferdigstille. Ørnholt hadde allerede fått en liknende 
henvendelse om saken. Hun ba faggruppen sende en epost til nyansatt fylkesbiblioteksjef, Elin 
Golten, om saken. 

Tanmayo Olsen, rådgiver i fjernlånsavdelingen i Troms og Finnmark fylkesbibliotek, mener denne 
saken bør løftes politisk i fylket og i landets andre fylker, muligens via fylkesbiblioteksjefkollegiet og 
så videre til Nasjonalbiblioteket. Ellen sendte også en utfyllende epost til UDIR 
(Utdanningsdirektoratet), og fikk et kort svar: “Privatister skal bruke egne midler til lærebøker. De 
mottar ofte støtteordninger via NAV eller andre til dette formålet”, var begrunnelsen.   

Saken er under arbeid. Vi tenker å dele den med Biblioteknorge via f.eks Bibliotekutvikling. Ønsker å 
“lodde stemningen” og spørre hvordan løser andre dette? Er svaret digitalisering av lærebøker og 
lisenser? Eller utlån av papirboken via skolebibliotek i egen region? Livslang læring og 
pensumproblematikken kan bli et webinar i regi av faggruppene Fjernlån og referanse og 
Skolebibliotek til høsten. 

 

5. Samhandling mellom Alma og Bibliofil.  

Folkebibliotek (Bibliofil) kan ikke lese svar fra fagbibliotek (Alma). Hvor ligger feilen?  Helen viste til 
Norsk NCIP profil som styrer fjernlånsbestillinger. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gtj_8S6uaVoevChkS24nMv5alTPJ6eADRPmDVk2_4ZA/
edit#gid=0 

Den viser at kommentarer fra Alma som “ikke fjernlån” ikke vises i Bibliofil. 

NCIP (NISO Circulation Interchange Protocol) er ein internasjonal standard for utveksling av blant 
anna fjernlånsdata. Det er definert ein norsk profil for protokollen som vert brukt til utveksling av 
fjernlånsdata mellom norske bibliotek – Norsk NCIP-profil versjon 1.0 som omfattar lån, levering og 
fornyingar. 

Hentet fra: https://bibliotekutvikling.no/norsk-ncip-profil/ 

 

6. Fadder-ordning fra NBFs hovedstyre 

Fadderen vår, Lars Egeland, sitter i hovedstyret i NBF, og arbeider på OsloMet. Hvorfor har vi en 
fadder? 

- For å hjelpe oss når vi trenger det 
- Gi innsikt i NBFs arbeid 
- Gjøre ting lettere for faggruppene 

Hva mener han om tema vi har diskutert og hva er han ellers opptatt av? 

Livslang læring: Digitalisering er svaret, lisenser. Pensumbøker bør være inkludert i studiestøtten. 
Viser til en helt fersk pressemelding “Nytt blikk på bokmarkedet” 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-blikk-pa-bokmarkedet/id2834135/ 

 



Hvorfor er innlogging via FEIDE ikke mulig på enkelte digitale tjenester? Studenter uten nasjonalt 
lånekort får ikke tilgang til Filmbib f.eks. Lån via Bibsøk.no krever også nasjonalt lånekort. (Studenter 
får ikke nasjonalt lånekort på UBiT). Hva med pålogging via ID-porten? 

Transportordningen: NBF mener at tilskudd til Nord-Norge er nødvendig 

Forhandle nasjonale lisenser er en annen viktig sak. Ta Helsebibliotek.no som et eksempel. Dersom 
flere og flere tidsskrifter forsvinner derfra blir det en betydelig økning i kostnader for å abonnere 
selv. (Årsabonnement for Helsebiblioteket er kr 250 000)  

 

7. Eventuelt 

Brønnøysundregisteret: Alle i gruppen må sende nødvendig opplysninger til Ellen slik at hun kan 
rette opp opplysninger om styret i registeret. Styret gir styreleder, Ellen Berg Larsen, og kasserer, 
Helen Sakrishei, signeringsrett hver for seg i Brønnøysundregisteret. 

Bibsøk.no: Det vil komme en endring her over påske. Valg av hentebibliotek er fritt i denne 
tjenesten, men det kommer nå en sperre. Det er ikke mulig å velge VGS-bibliotek som hentebibliotek 
dersom det ikke er ditt eget bibliotek. Dette pga altfor stort besøk i forhold til korona-restriksjoner.  

Regnskap for 2020 er ikke ferdigstilt. Kasserer sender det til leder når det er gjort.  

Frustrerende mye innlånsønsker og retur av bøker fra ulike bibliotek i landet til Bergen Offentlige 
bibliotek grunnet stengte bibliotek i høyere utdanning i Bergen.  Krevende, det brukes mye ressurser 
til dette arbeidet. For lite info fra de stengte bibliotek til egne studenter om hva som kan forventes 
av innlånstjenesten i BOB. I tillegg har det vært problematisk å bestille reservasjon på utlånt 
materiale i Oria. Stengt bestillingstjeneste pga hjemmekontor?  

Neste møte blir torsdag 10. Juni kl 11-14 mest sannsynlig på teams. 

 

 

 

Eva 11/2-2021 


