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Mål for prosjektet 
 
Prosjektets to hovedmål er: 
1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere 
bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige offentlige debatten. 
2. Vi ønsker å gi bibliotekarene den nødvendige kompetanse for å være debattarrangør i sitt eget 
bibliotek ihht den nye bibliotekloven. 
 
Kompetansehevingen vil være samlingsbasert og bestå av: 

• Samling i to dager med teori, evt miks med små praktiske oppgaver, finne et 
• tema for den konkrete debatten som skal utføres 
• Arbeid på egenhånd: jobbe med tema og finne/booke debattanter for en konkret 
• debatt i eget bibliotek 
• Samling/workshop to dager praktisk konkret arbeid under veiledning av innleide 
• fagfolk, forberedelse til debatt., vurdere eksempler på debatt 
• Gjennomføring av debatt i eget bibliotek. 
• Evaluering av debattene og kompetansehevingen for at fylkesbibliotekene kan justere 

kursopplegget for høyest mulig kvalitet ved evt. videreføring i de øvrige bibliotekene i 
fylkene. 

 

Evaluering 
 

I forbindelse med at bibliotekene arrangerer debatter, ønsker vi å få en kort evaluering av hvert 
deltakende bibliotek. Spørsmålene er satt ut fra målene for prosjektet og opplegget fram til og med 
utført debatt. 

Skjemaet fylles ut etter gjennomført debattarrangement og sendes ditt fylkesbibliotek. De vil etter 
hvert bli lagt ut på bloggen. 

  



2 
 

 

Bibliotek: Tyrielden – Eidskog bibliotek  

Tema for debatt: Bruk av lokale kulturmidler  

 

Debatt 
om kulturmidlene 

i Eidskog kommune 
 

- Bør noen få mye eller 

mange få litt? 
 

Del to av evalueringen, om gjennomføringen, er i hovedsak skrevet av 
kultursjef Maj-Britt Verhaug som hadde som oppgave å observere og 
vurdere debatten. Biblioteksjef Randi Heggland Strøm hadde 
ansvaret for planlegging og gjennomføring. Vi hadde et 
evalueringsmøte dagen etter debattmøtet. Det kom 28 personer til 
arrangementet og vi fikk gode tilbakemeldinger. Neste debatt blir 
partilederdebatt før valget i høst, 2015. Det skal være en 
konfronterende debatt der vi trolig vil få høyere temperatur enn vi 
hadde denne gangen. 
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1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP 

Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet og formulere 
arrangementets hensikt og retning på en slik måte at det motiverer og inspirerer målgruppene. Da 
blir det enklere å skaffe de riktige foredragsholdere og andre deltakere, og man har et godt 
fundament både for detaljplanlegging og markedsføring av programmet». 
 
Hvordan vil du evaluere arbeidet dere gjorde i denne fasen?  
 
Vi vurderte først et annet tema, «Fiber til folket», om digitale muligheter uavhengig av 
bostedsadresse. Etter å ha kommet fram til at det ikke var så lett å få fram motstridende interesser, 
begynte vi å tenke på andre tema. Vi ville velge et aktuelt tema. 
 
Debatten om kulturmidler og hvordan disse brukes, har pågått en stund i lokalmiljøet. Det skal opp 
til politisk behandling i vår. Det har kommet inn klager på dagens fordeling og retningslinjer, og det 
har vært uttrykt misnøye. Til nå har fordelingen vært slik at mange har fått litt. Flere vil altså kunne 
miste støtte ved en endring av ordninga og har uttrykt at de «er glad for det de får». Derfor var det 
ikke vanskelig å se at det gikk an å være ening og uenig om hva som er den beste modellen.  
 
Vanskelig var det heller ikke å få deltakere til vår første lokale debatt. Vi vurderte å ha seks 
debattanter, men landet på fire. Da var balansen sikret, med hensyn til meninger, og det var ikke 
nødvendig å ha flere. Det ble ikke tatt hensyn til geografisk, politisk eller aldersmessig spredning i så 
veldig stor grad. Heller ikke hvilke organisasjoner deltakerne har medlemskap i. For å unngå 
usikkerhet om tilhørighet, planla debattleder en innledning som skulle avklare eventuelle 
uklarheter. Dette ble også poengtert i telefonsamtalene med debattantene: «Jeg ber deg om å delta 
i debatten på vegne av deg selv, et samfunnsengasjert menneske». 
 
Vi ville få til en reflekterende debatt der ulike stemmer kunne bli hørt. En slags muntlig 
høringsrunde der politikere og saksbehandlere kunne få «råd» og perspektiv å ta med seg i det 
videre arbeidet. 
 
 
 

2) GJENNOMFØRING 

En viktig forutsetning for et godt arrangement er å rekruttere gode foredragsholdere og 
debattdeltakere. Her gjelder det ikke bare å finne personer med riktige kunnskaper og kompetanse. 
Formidlingsevne, tydelighet, engasjement og andre personlige egenskaper er avgjørende. Ikke minst 
har det stor betydning å ha et samlet blikk på alle bidragsyterne, slik at man får den riktige balansen. 
I gjennomføringsfasen dreier det seg mye om å få ut det beste av foredragsholdere og 
debattdeltakere ved hjelp av god programledelse, riktig motivasjon, trygge rammer og god regi (Erik 
Wold) 
 
Hvordan vil du evaluere gjennomføringen av debatten dere hadde? 
 
Biblioteksjef, som var debattleder, hadde gitt deltakerne noen hovedspørsmål på forhånd. Dette 
tror jeg er bra, for da framstår paneldeltakerne som mer trygge. Deltakerne kjempet ikke så mye om 
ordet, men ventet pent på tur. 
 
Debattleder ga møtedeltakerne trygge rammer og framsto selv trygg i rollen som programleder. 
Tid: kl.18:00 – 19:00. Debattleder holdt tiden. Viktig for senere debatter/diskusjoner.  
1 times effektiv debatt klarer seg! 
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Debattleder var godt forberedt. Hadde lest seg opp på tema og hadde gitt deltakerne to spørsmål 
hver på forhånd. Hun ga aldri deltakerne mer enn ett oppfølgende spørsmål om gangen. Slik sett ble 
det aldri langvarig snakk hos noen. Deltakerne var totalt sett veldig gode til å holde seg til tema. 
 
God innledning ved debattleder. Hun visualiserte hvilken hatt hver deltaker hadde på seg i sakens 
anledning. Da flere av deltakerne har ulike roller i lokalmiljøet, var dette en effektiv måte å 
presentere dagens hovedgjester på. Alle var invitert for å representere sine egne meninger på vegne 
av seg selv, ikke som representant for et lag eller parti. 
 
Alle fire fikk innledningsvis ett minutt hver til å presentere sitt syn. Det fungerte godt og gav 
grunnlag for oppfølgingsspørsmål. Det fikk også fram «hvem som mente hva» tydelig for publikum 
og hverandre. 
 
Debattleder trengte aldri å begi seg ut på noen avledningsmanøvrer; debattantene holdt seg til 
tema hele veien. Kanskje var de litt preget av at de var nye i rollene som debattanter med 
publikum? Alle virket trygge og komfortable. Debatten hadde en god tone. 
 
Spørsmål fra salen var planlagt avslutningsvis. Kommunalsjef for samfunn var invitert og hun åpnet 
opp for mulighet til å svare på spørsmål fra publikum og debattanter. En bra måte å avslutte det 
hele på, for da fikk folk også vite hva som kom til å skje videre med dagens tema. 
 
Jeg synes at vi neste gang skal ha med noen yngre debattanter, slik at vi kanskje får med flere yngre 
som tilhørere. 
 
 

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
  
Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  
 
Brukte amfiet i biblioteket som gir god nærhet til debattantene. Et stort lerret fungerte som 
bakteppe for arrangementet. Der sto problemstillingen og bl.a. navnet på deltakerne. Fungerte bra. 
Biblioteket har et amfi som publikum satt i. Det var i tillegg satt fram noen rekker med stoler, fordi vi 
av erfaring vet at ikke alle synes det er behagelig å sitte i amfiet. Må vurdere å kjøpe inn flere puter 
til publikum – hvis de skal sitte lenge der. Men debatten varte 1 time, og det gikk greit. 
 

 Var arrangementet godt nok markedsført? Ja, men vi kunne ha gjort mer. 
Godt oppmøte: 28 personer. Det betyr at mange hadde fått det med seg. Alle ledere i lag og 
organisasjoner og folkevalgte fikk invitasjon på e-post. Plakater flere steder. Infoskjerm på 
biblioteket. Facebook. Vi markedsførte i kulturkalenderen i lokalavisa, men kjøpte ikke annonse.  
 

 Fikk dere presseomtale? Nei. 
Sendte e-post til redaksjonen. Kunne ha vært ivrigere for å få omtale, men hadde ikke 
kapasitet til å jobbe nok for å få det til. Her må vi nok involvere flere enn biblioteksjefen for 
å strekke til. 
 

 Fungerte det tekniske? 
Vi har installert storskjerm i hovedrommet i biblioteket som vi brukte for første gang. Har 
også gjort innkjøp av nye mygger og håndholdt trådløs mikrofon. Lånte inn høgtalere og 
miksebord. Alt fungerte. Skal skaffe oss et nytt lydanlegg til videre bruk. Viktig å ha teknisk 
utstyr permanent i biblioteket. 
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Traff dere den målgruppen dere trodde ville komme?  
 
Forventet aldersgruppe i publikum. (50+) Ungdom møter ikke på slike arrangement med 
mindre vi involverer de fra starten. Skal se nærmere på det ved en senere anledning. 
 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør?  
Biblioteksjef var debattleder men «Enhet for samfunn, Eidskog kommune» (som biblioteket 
er en del av) stod som arrangør. Dette fordi kvelden var todelt: Først debatt, så fruktpause 
før dialogmøte der rådmannen hadde invitert grendeutviklingslag. «Dialogmøte med 
debatt» sto på plakater og informasjon i forkant. Et dialogmøte med dette temaet var lenge 
planlagt (kommunalsjefen hadde lovet at synspunkter skulle bli hørt), og biblioteket deltok 
ved å gjøre det til en selvstendig debatt. Kommunalsjefen lyttet og kunne konfronteres i den 
siste delen av debatten. Samarbeidet mellom biblioteksjef og kommunalsjef fungerte fint i 
forkant med klare roller og ansvarsområder. Rådmannen sitt møte var uavhengig av 
debatten og hadde et annet tema. I framtida skal vi unngå to møter på samme kveld og 
gjøre biblioteket som selvstendig arrangør tydeligere. Denne første gangen med ny form kan 
det hende at sammenkoblingen faktisk var med på å øke oppmøtet. Det var derfor positivt. 
 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? Ja. 
Etter tilbakemeldinger fra publikum, deltakere og egne erfaringer er vi ikke redde for å gå i 
gang med planlegging av neste debatt.  

 
 
 
 
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Debattleder framsto som trygg i rollen som debattleder.  
 
Deltakelsen i prosjektet gav et godt grunnlag for det videre arbeidet og refleksjoner om hvordan 
oppgaven og rollen skulle løses. Flere av bidragene på seminarene var til stor støtte i forhold til 
rolleavklaring og egen bevissthet.  
Oppstartsseminaret med Erik Wold var spesielt nyttig for forberedelsesprosessen.  
Verkstedarbeidet i Trondheim stod ikke til forventningene. Det var for lite konkret og praktisk 
orientert. Det ble for lite tid til å jobbe godt med skissene til debattene. Flere verktøy og andre 
metoder kunne med fordel vært brukt. 
 
Dette var et spennende og nyttig prosjekt å være med på.  
 
 

 


