ÅRSBERETNING MOBILIS 2020-2022
Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for mobil bibliotekvirksomhet

Siste årsmøte var i Bergen 11. februar 2020.
Perioden siden da har vært spesiell med pandemi, perioder med nedstenging av samfunnet og
smitteverntiltak på alle kanter.
Vi hatt gjennomført 9 styremøter, der åtte ble gjennomført på plattformen Teams og ett fysisk møte
i Oslo i forbindelse med organisasjonsmøtet for tillitsvalgte 28.10.21.
Mobile bibliotek og pandemi er ikke en god kombinasjon. Det har vært ulike løsninger for drift av
landets mobile bibliotek under pandemien. Alt fra innstilling av alle ruter, delvis drift med “klikk og
hent”, utlevering av bokpakker til skoler, barnehager og andre, til full drift med smitteverntiltak.
For styret i Mobilis har pandemien også brakt positive ting med seg som Teams og Zoom. Vi bor
spredt i hele landet, og å gjennomføre styremøter har tidligere vært utfordrende og kostbart. Nå
gjennomføres de fleste styremøtene på Teams og det fungerer utmerket. Vi har likevel som mål å
treffes fysisk en gang i året.
Vårt hovedfokus er å jobbe for å styrke og være talsperson for den mobile bibliotekvirksomheten i
Norge. Miljøet i Norge er lite og den mobile bibliotekvirksomheten er ikke så utbredt her som i
resten av Norden. Kontakt med våre søsterorganisasjoner og bokbussmiljøene i våre naboland er
derfor viktige for oss.

AKTIVITET
Inneværende periode har vært preget av pandemien. Vi hadde som mål å delta på aktuelle
konferanser og opprettholde et godt kontaktnettverk med mobile bibliotek, både nasjonalt og
internasjonalt, men konferanser, møter og kurs har blitt avlyst.

Vi prøvde oss derfor på noe nytt. Vi arrangerte i mars 2021 (12.03) et webinar for våre medlemmer.
Det var 31 deltakere, og vi syntes vi hadde et godt program. Både deltakerne og styret var godt
fornøyde med arrangementet.
Digitale kurs og møter fungerer godt for Mobilis, både for medlemmene og styret siden alle er
spredt rundt i hele landet. Dette fristet til gjentagelse. I mars 2022 (18.03) arrangerer vi nytt webinar
for våre medlemmer.
Av andre aktiviteter i inneværende periode kan nevnes:
Undersøkelse blant våre medlemmer om:
1. Finansiering av det mobile bibliotek
Svarene er at det i Norge er flere ulike finansieringsmodeller, både kommunale og fylkeskommunale.
Enkelte helfinansieres av fylket eller kommunen. Noen fylker krever egenandel fra kommunene som
får mobile bibliotektjenester. Andre driftes gjennom samarbeidsprosjekter mellom flere kommuner.
Noen får fortsatt en del støtte fra Sametinget.
2. Drift under pandemien
Litt ulike svar her også, som nevnt ovenfor. Basert på nasjonale og lokale smitteverntiltak, størrelse
på steder og busser har driften blitt tilpasset alt fra full stans til tilnærmet normal drift. Et viktig
poeng her er at vi har kunnet lære av hverandre.
Vi har levert høringssvar til NOU 2019: Ny opplæringslov.
Sigrid, Olga, Tove og Silje del NBF’s organisasjonsmøte i Oslo i 2021.
Vi har lyst ut to stipender til deltakelse på Det 78. norske bibliotekmøtet i Oslo 23.-24.03.22.
Årsmøtet er planlagt på Teams 18.02.22.

STYRET
Styret har i perioden bestått av:
Leder: Tove Nilssen, Leder Bokbussen, Tromsø bibliotek og byarkiv, Tromsø Kommune
Nestleder: Silje Namtvedt, bibliotekar og bibliotekbussansvarlig, Alver kommune, Vestland fylke?
Sekretær: Sigrid Furnes, seniorrådgjevar, Vestland fylkeskommune, Vestland fylke
Kasserer: Olga Skrinde, … Viken fylkeskommune, Viken fylke
Vara til styret:
1. Anne Gerd Lehn, leder Bok- og kulturbussen, Scene Nord avd. Troms, Troms og Finnmark
fylkeskommune
2 Kristian Ingdal Nilsen, ….. Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag fylke
3 Anne Grethe Lauritzen, spesialbibliotekar Viken fylkesbibliotek, Viken fylke
Anne Gerd Lehn har som 1.vara deltatt på flere av styremøtene.
Revisor: John Magne Halhjem

Valgkomitéen:
Anne Gerd Lehn (leder), leder Bok- og kulturbussen, Scene Nord avd. Troms, Troms og Finnmark
fylkeskommune
Anne Grethe Lauritzen, spesialbibliotekar Viken fylkesbibliotek, Viken fylke

Tromsø, 5. januar 2022
Tove Nilsen
leder Mobilis

