
 
 

Evaluering 

Bibliotek: Holtålen folkebibliotek 

 
Tema for debatt: Bosetting og inkludering av flyktninger 



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?  
 
Biblioteket samarbeidet med flyktningekoordinator i kommunen og dette fungerte godt, både i 
henhold til planlegging og markedsføring. Vi formulerte et klart mål med hva vi ville få frem med 
selve samtalen (som vi valgte å kalle det i stedet for debatt); «Hvordan Holtålen kommune og 
lokalsamfunnet på best mulig måte kan bidra til inkludering av flyktningene som nå skal bosettes» 
og la en plan for hvordan arrangementet skulle markedsføres og gjennomføres. Vi valgte å hente inn 
mange av paneldeltakerne fra nabokommunen, som har bosatt flyktninger i noen år og som ville 
bidra med konkrete erfaringer – i motsetning til om vi skulle hatt lokale lag og organisasjoner i 
panelet som kanskje hadde ført til en del synsing.   
 

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? 
 
Vi delte arrangementet i to, der del 1 var ren informasjon om bosettingen fra flyktningekoordinator 
og del 2 var panelsamtalen. Vi hadde en rutinert person fra lokalradioen som ledet samtalen og vi 
hadde paneldeltakere som alle hadde ulike innfallsvinkler til temaet. Panelet besto av 
flyktningekoordinator i Holtålen, ordfører i Holtålen, flyktningekoordinator/leder av 
voksenopplæringen på Røros, flyktning bosatt på Røros, NAV-ansatt på Røros, tidligere soldat i 
Libanon/tidligere politibetjent på Røros/leder av sommerskole for flyktninger på Røros og leder av 
frivillighetssentralen i Holtålen (steppet inn for tidligere flyktning som ble forhindret i å møte).  
 
Etter en presentasjonsrunde av deltakerne og en spørsmålsrunde til disse om innspill og erfaringer 
iht inkludering i nabokommunen, var det åpent for spørsmål fra publikum.  
 
Gjennomføringen gikk veldig greit, vi fikk en nyhet like i forkant av arrangementet (om mulige 
asylmottak og transittmottak i kommunen) som gjorde at vi  (ordfører) måtte orientere kort om 
dette i forkant og gjøre det klart at det ikke var tema på dette arrangementet. Dette førte også til at 
det ble litt mer medieoppstyr rundt arrangementet, da ordfører var en av paneldeltakerne og 
mange ville ha en kommentar om nyheten.  
 
Rundt 60 personer møtte opp og mange av dem var meget aktive, de stilte spørsmål til panelet og 
bidro med egne erfaringer. Biblioteket håper og tror at dette var en nyttig debatt/samtale både for 
de som deltok i panelet og for publikum.  

3) BIBLIOTEKET SOM DEBATTARRANGØR 
  



Hvordan fungerte det praktiske rundt debatten?  
 

 Var arrangementet godt nok markedsført?  
Vi hadde annonse i lokalavisen, plakater, forhåndssak i lokalavisen og i lokalradio, samt 
oppslag på kommunens hjemmeside og facebooksider. Vi kunne nok markedsført enda mer, 
men det er ikke alltid vi får de medieoppslagene vi ønsker.  
 

 Fikk dere presseomtale?  
Ja, vi har fått presseomtale i lokalavisen, lokalradioen og i adresseavisen.  
 

 Fungerte det tekniske? 
Alt det tekniske fungerte, vi leide inn en egen lydtekniker til arrangementet.  
 

 Traff de den målgruppen dere trodde ville komme?  
Vi traff målgruppen, men skulle selvfølgelig ønsket at enda flere møtte opp. I tillegg var det 
ganske høyt alderssnitt på de fremmøtte.  
 

 Forsto publikum at biblioteket var arrangør? 
Publikum forsto at biblioteket var arrangør, selv om arrangementet ikke fant sted på 
biblioteket. Dette ble opplyst om i innledningen og biblioteksjef var til stede og ordnet mye 
av det praktiske. Iht presseomtale, ble dette med i sakene til de lokale mediene, men 
adresseavisen skrev ingenting om at dette var i regi av biblioteket, tross gjentatte 
oppfordringer fra biblioteksjef til journalist om å få med dette - det druknet litt i avisens 
innfallsvinkel som gikk mer på nyhetene om asyl-/transittmottak og ikke på selve 
arrangementet, som det sto at «Holtålen kommune» arrangerte.  
 

 Tror dere publikum følte at biblioteket var en god arena for debatter? 
Litt usikker på dette, da vi ikke brukte biblioteket. Grunnen til at vi brukte et annet lokale er 
rett og slett på grunn av plass og teknisk utstyr, som er ferdig tilgjengelig i den relativt 
nybygde hallen rett over veien for biblioteket.  

 
 
 
 
 

4) FORMEN PÅ PROSJEKTET 
 
Ga samlingene, med workshop, et godt grunnlag for debattarrangementet i ditt bibliotek? 
 
Ja, det var veldig nyttig! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


