
 
 

Evaluering 
 

 

 

Bibliotek: Tynset bibliotek 

 
Tema for debatt: Tynset tettsted (tettstedsutvikling) 85 fremmøtte 



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?  
 
For det første vil jeg formidle at jeg er glad jeg hadde med meg min kultursjef. Vi hadde opprinnelig 
bestemt oss for et annet tema: «Ny kommunestruktur», og kommet ganske langt i planleggingen. 
Vår rådmann antydet at vi kanskje skulle velge et annet tema, mens ordføreren til slutt ba oss velge 
noe annet, fordi administrasjonen og politikerne allerede hadde lagt en strategi for informasjon til 
innbyggerne. Vi fant det merkelig – og var bekymret for bibliotekets rolle som uavhengig 
debattarena.  
 
Vi landet imidlertid, i samarbeid med ordfører, på tema: Tynset tettsted. Dette er meget aktuelt da 
kommunens samfunnsdel, med overordene mål og satsingsområder fram til 2027, nylig var vedtatt i 
kommunestyret.  
Møtet ble planlagt og arrangert sammen med Planavdelingen i kommunen. Målet var  en kick-off-
debatt for å få tynsetingene til å engasjere seg og komme med innspill. Vi ønsket  en reflekterende 
debatt. Vi ønsket innspill «ovenfra» fra en fagperson og «underfra» med innbyggerne. I tillegg til 
paneldebatten ønsket vi innspill fra salen.  
 
Mål, spissing, hensikt og retning:  På all vår markedsføring skrev vi: «Det skal nå utarbeides en 
sentrumsplan som bygger på disse målene. For å få til en god utvikling av Tynset sentrum, er det 
viktig at flest mulig engasjerer seg. Hva skal til for å fremme trivsel, tilhørighet og stolthet, og gjøre 
Tynset sentrum til et attraktivt tettsted? Kom på møtet, lytt, gjør deg opp en mening og del dine 
synspunkter!» 
 
Vi ønsket å bygge videre på bibliotekets tidligere vellykkede arrangement med sakprosatemaer hvor 
forfatteren starter med et foredrag, etterfulgt av en samtale/bokbad. Vi fikk derfor den profilerte 
arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn  til å innlede med et bildeforedrag om tettstedsutvikling. 
 
Paneldeltakere:    -     Tynset handelsforening – 1 representant 

- Tynset bondelag – 1 representant 
- De unges råd – 1 representant 
- «Erke-Tynseting» – 1 representant 
- Arkitekt Peter Butenschøn 

 
De 3 interesseforeningene valgte selv sin representant, vi valgte enn talefør tynseting med meninger 
og humor. Får å få innspill fra fagkunnskapen underveis, valgte vi å ha med Peter Butenschøn i 
panelet. Alle deltakerne, med unntak av Peter Butenschøn, fikk 3 min til innledning. 
 
Debattleder: Ordfører Bersvend Salbu 
 
Biblioteksjef inviterte alle paneldeltakerne en uke i forkant, de fikk utdelt og ble informert om 
relevante dokumenter, og ble bedt om å få fram sine viktigste synspunkt i sine 3 minutters innlegg. 
De ble også informert om hele arrangementet, bl.a. at vi ønsket en reflekterende debatt.  
Debattleder møtte alle paneldeltakerne 1 time i forkant av selve debatten. 
 
Bibliotekleder, kultursjef og ordfører hadde gode samtaler i forkant, hvor det ble informert om 



bibliotekets rolle som uavhengig debattarena . Vi ønsket en debattleder/ordfører som kunne få fram 
tynsetingenes ønsker/frustrasjoner/meninger.  
 
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 
er 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 det beste ut 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? 
 
For det første var vi meget fornøyd med 85 fremmøtte!  Biblioteksjefen hadde regien på 
arrangementet totalt, hadde snakket med alle involverte og ønsket velkommen og introduserte 
foredragsholder. Peter Butenschøn er suveren på sitt tema, han hadde satt seg inn i de lokale 
forhold og var en meget god formidler. Under debatten kom han med saklige og faglige innspill. 
Debattantene fikk fram forskjellige synspunkter, var meget godt forberedt og 
ungdomsrepresentanten imponerte.  Alle var trygge i rollen og debattleder var dyktig til å få fram de 
forskjellige synspunktene.  
Foredragsholder fikk oss til å se på Tynset tettsted med nye øyne,  og debattleder la an en god 
stemning, slik at det også kom mange innspill fra salen.   
Plansjefen fulgte med fra sidelinjen og noterte både foredragsholders kunnskaper /anbefalinger og 
tynsetingenes innspill. 
Det var faktisk en både underholdene og inspirerende kveld, med positive tynsetinger som ønsket 
det beste for bygda. Både ordfører, plansjef og publikum fortsatte diskusjonen etter avsluttet 
debatt. Vi holdt tiden på vel 2 timer. Møtet avsluttet med oppfordring om å stille opp på 
oppfølgingsmøte i Planavdelingens regi, som var berammet et par uker fram i tid. 
 
Vår ordfører var en meget god debattleder, noe jeg visste fra før.  For Tynset bibliotek er det viktig å 
være arrangør og sett dagsorden, men jeg tror det er lurt å ha en dreven debattleder / eventuelt leie 
inn. 
 
Det var en meget informativ, underholdende og vellykket debatt! Vi har fått mye skryt i etterkant, 
både fra administrasjonen, politikere og publikum. Biblioteket framsto som en samfunnsaktør. 
Debatten ble faktisk en» snakkis» i etterkant og kultursjef har, i ledermøter, fått skryt fra 
planavdelingen for gjennomføringen av debatten.  
 

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
  
Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  

  Var arrangementet godt nok markedsført?  

  Fikk dere presseomtale?  

  Fungerte det tekniske? 

  Traff dere den målgruppen dere trodde ville komme?  

  Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 

  Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
 
Vi markedsførte debatten på samme måte som tidligere arrangement, med informasjon i 



Tynsetmagasinet, Kulturhusfolderen, kommunens hjemmesider, bibliotekets hjemmesider. Denne 
gangen fikk vi også helsides oppslag i begge lokalavisene både før og etter debatten. Servicetorget 
hjalp oss med informasjon utover bibliotekets facebookside, en facebookside for regionen. 
 
Det tekniske fungerte meget godt, som det pleier, da vi alltid har kulturhusleder som kjører lyd og 
lys. Vi traff målgruppen, men hadde håpet at ungdomsrepresentanten ville l trekke flere fra den 
yngre garde. 
 
Vi har alltid våre arrangementer i Smea/blackbox i vårt Kulturhus. Denne gangen lånte vi inn 
barkrakker og bord, slik at debattantene «lå mer frampå». Det var vellykket – og ga et litt «fresht» 
image. 
 
Publikum var meget bevisst at Tynset bibliotek arrangerte. Vi har utarbeidet en egen logo for 
arrangementene våre, som vi selvfølgelig også brukte her.  
 
Samarbeidet mellom biblioteksjef/kultursjef og plansjef – og ordfører som debattleder, fungerte 
fint, med klar rolle- og ansvarsfordeling. Min bekymring for at biblioteket kunne bli talerør for 
administrasjon og/eller politikere, var faktisk grunnløs. Biblioteket framsto som en uavhengig 
debattarena, med samfunnsansvar.  Det var et solid arrangement, hvor alt var på stell! Biblioteket 
satte dagsorden!  
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Deltakelsen i prosjektet ga oss et godt grunnlag for arbeidet og god refleksjon om hvordan arbeidet 
og rollen burde utføres. Flere av bidragene i seminaret var meget viktig i forhold til rolleavklaring og 
egen bevissthet. At vi var bevisst rolleavklaring, var meget nyttig, da vi faktisk ble nektet å kjøre 
debatt med vårt egentlige temavalg. Rolleavklaringen gjorde også at det ikke var problematisk å 
samarbeide med administrasjonen og benytte ordfører som debattleder. 
 
Oppstartsseminaret med Erik Wold var meget nyttig. Samlingen i Trondheim var for generell og lite 
praktisk orientert. Liten tid til å arbeide med prosjektskisse. 
 
Det har vært et spennende og nyttig prosjekt å være med på. Positivt at min kultursjef fikk være 
med. Positivt å samarbeide med bibliotekfolk fra andre fylker. 
 
Dette ga Tynset bibliotek mulighet til å følge opp revisjon av bibliotekloven, noen jeg informerte om 
i innledningen til debattmøtet. Det er viktig at Tynset bibliotek hele tiden fornyer seg – og viser oss 
som en samfunnsaktør i lokalsamfunnet. Viktig at innbyggerne ser nytten og viktigheten av 
folkebiblioteket – og at vi er profesjonelle.  
 
 
 
 
  

 

 
 


