Oppsummering av evalueringer fra debatter i Oppland
Idé, mål og budskap
Fyrverkeriet bibliotek, Vestre Toten gjorde en grundig jobb i denne fasen. Utarbeidet et
dokument som ble brukt aktivt gjennom hele prosessen. Sikret at alle debattdeltakerne fikk
samme informasjon.
Søndre Land folkebibliotek syntes at denne fasen gikk bra.
Lillehammer bibliotek satte sammen en arbeidsgruppe som bestod av SLT-koordinator i
kommunen, politiet og læringssenteret. Nyttig med utveksling av ideer og innspill fra
arbeidsgruppa. Tidskrevende å utforme panelet og finne riktig ordstyrer. Gjorde stor jobb
med å involvere lokalmiljøet.
Sel og Dovre bibliotek samarbeidet om debatter på hvert av bibliotekene. De hadde felles
hovedtema med ulike undertema på de to bibliotekene som fungerte godt. Brukte mye tid i
startfasen på å finne felles tema og spisse det. Skyldtes i hovedsak at ny biblioteksjef i Sel
startet først 1. februar. God dialog med lokalavisa og debattleder.
Vang bibliotek syntes de spissa budskapet godt nok - klart at debatten handlet om
kommunesammenslåing.
Lom bibliotek bestemte tema på kort varsel, etter å ha hørt mange lånere snakke om
kommunevalget. Formulerte klart mål. Heldig med at alle paneldeltakerne kunne stille
samme kveld, fikk også tak i den beste ordstyreren for denne debatten.
Nord-Aurdal folkebibliotek er fornøyd med planleggingen. Målet med debatten var å prøve
ut debattformen på Valdres videregåande skule. Bibliotekets ressursgruppe hadde to møter
med skolens ledelse og lærere, og lærerne planla videre i tett samarbeid med ungdommene.

Gjennomføring
Vestre Toten: Tidkrevende å sette sammen panel og vurdere enkeltdeltageres roll i panelet.
Debattleder fungerte veldig godt. Vi satt igjen med et inntrykk av at to av deltagerne hadde
for like synspunkt. Det var uheldig og gjorde panelet litt «sidetungt». Allikevel lærte vi svært
mye nettopp om panelsammensetning i forbindelse med denne debatten.
Søndre Land: Debattdeltagerne var veldig dyktige, men debattleder klarte ikke å styre tiden
godt nok. Det ble etter hvert et problem.
Lillehammer bibliotek: Utrolig dyktig ordstyrer og et godt og engasjert panel. Debatt/dialog
med gode historier og tanker som publikum tok til seg.

Sel bibliotek: Gikk veldig bra, har egnet område i biblioteket . Samarbeidet med NRK som
ordnet alt det tekniske. Debattleder fra NRK Hedmark og Oppland var godt forberedt og
fungerte veldig bra. Deltakere og publikum fornøyde med debatten.
Dovre: Debattleder fungerte svært godt. To i panelet var spesielt gode.
Vang: Både og. Problemer med å finne en til panelet som klart var for
kommunesammenslåing. Var for sent ute til å finne denne personen.
Lom: Over all forventning, med tanke på kort planleggingsfase. Ble så vellykket mye takket
være utrolig dyktig ordstyrer. Fornuftig å flytte debatten over til et større lokale, over 60
møtte fram. Informasjonskonsulent i kommunen ansvarlig for vellykket strømming. Udelt
positive tilbakemeldinger fra de frammøtte.
Nord-Aurdal: Skolen gjorde gode valg i planleggingen. Det ble en god debatt hvor målet med
å få med alles stemmer ble nådd. Fungerte fint med kafédialog. Ordstyrer gjorde en god jobb
med innledning, intervju av elevene og oppsummering.

Markedsføring
Vestre Toten: Markedsføring i de vanlige kanalene biblioteket benytter: avis,
kulturhusprogram, plakater, flyere, facebook, hjemmeside og infoskjem, pressemelding.
Fohåndsomtale i Oppland Arbeiderblad. Burde i tillegg ha sendt invitasjoner direkte til lag og
foreninger for å nå målgrupper enda bedre.
Søndre Land: Ble godt markedsført som del av bygdefestivalen - annonser i lokalavis,
festivalavis, facebook, kulturkalender, plakater. Presseomtale i forkant av debatten.
Lillehammer: Markedsførte på plakater, sosiale medier og direkte invitasjon. Omtale i
lokalavisa og NRK hadde innslag i Østnytt under debatten.
Sel: Kunne vært markedsført bedre og tidligere enn det ble gjort. Plakater, kommunens
kalender, hjemmeside kommune og bibliotek, egen facebook og facebooksiden til
Nasjonalparkriket reiseliv. Burde ha sendt invitasjon direkte til aktuelle bedrifter. Artikkel og
notis i lokalaviser. Samarbeidspartner NRK strømmet debatten.
Dovre: Samarbeid med lokalavis ga god pris på annonse og forhåndsomtale, dekket i tillegg
saken. NRK hadde innslag i Østnytt før debatten slik at folk kunne følge strømmingen.
Vang: Markedsføring i nesten alle kanaler og presseomtale i lokalavisa.
Lom: Kunne ikke vært markedsført bedre på den korte tiden de hadde, ville ikke blitt
markedsført i særlig større grad med bedre tid

Nord-Aurdal: Debatten var på en skole, så ikke nødvendig med så mye markedsføring.
Målgruppa (elevene) var med i planleggingen. Pressemelding i avisen.

Biblioteket som debattarena
Vestre Toten: Debatten ble gjennomført i kommunestyresalen. Vi mener allikevel at det var
klart for publikum at biblioteket var arrangør.
Søndre Land: Debatt i et annet rom i rådhuset, usikker på om publikum oppfattet at
biblioteket var arrangør, fikk ikke vist fram biblioteket på noen måte. Ønsker å ha fremtidige
debatter i biblioteket.
Lillehammer: Publikum forstod at biblioteket var arrangør, men tema var i fokus. Mange
positive tilbakemeldinger på godt arrangement og god arena.
Sel: Biblioteket fungerte godt som debattarena. Arrangert rett etter bibliotekets vanlige
åpningstid som er en fordel for å få ro rundt arrangementet.
Vang: Ønsker velkommen og fikk sagt litt om biblioteket som debattarrangør. Trangt om
plassen på biblioteket, men folk var fornøyde.
Lom: Publikum ble informert om «Debatt i biblioteket», så alle fikk tydelig med seg at
biblioteket var arrangør selv om debatten ikke var i biblioteket. Tilfreds publikum.
Nord-Aurdal: Pressemelding for å vise at debatten var initiert av biblioteket, og for å vis at
biblioteket var samarbeidspartner. Usikker på i hvilken grad skoleelevene var klar over dette.

Nytteverdi av kurs og form på prosjekt
Vestre Toten: Svært nyttige samlinger, gode praktiske tips. Biblioteket har blitt mye mer
bevisste og trygge i planlegging og gjennomføring av debatter.
Søndre Land: Uten samlingen - ingen debatt. Ferdig snakka.
Sel: En fordel å ha vært med på begge samlingene før egen debatt. Positivt å være publikum
på en debatt i Trondheim – så hva som fungerte og ikke fungerte.
Bibliotekene opplevde at samlingene ga et godt grunnlag for debattarrangementet i
biblioteket. Et bibliotek hadde ikke grunnlag for å svare fordi biblioteksjef som deltok på
samlingene var i permisjon under gjennomføringen av debatten.

