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Mål for prosjektet
ALF inivterer til debatt! vil være en ny samarbeidsform mellom bibliotekene i
Astafjordkommunene Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen. Fra tidligere
samarbeider bibliotekene om Astafjord litteraturfestival. Etter 5 års samarbeid fikk
vi tildelt Bibliotekprisen for Nord-Norge i 2013 (se i vedlagte rapport s.14-15)!
Målet med den nye samarbeidsformen er å samle våre ressurser for å klare å
gjennomføre målsettinger på fylkesnivå og nasjonalt nivå, spesielt med tanke på
den nye bibliotekloven hvor offentlige samtaler og debatt også er satt i fokus.
Bibliotekene i Astafjordkommunene har alle deltidsstillinger, men sammen kan vi
klare å skape arenaer for debatt og utvikling i bibliotekrommet. Målet er å sette på
dagsorden debatter i det offentlige rom som er viktige lokalt og regionalt.
Astafjordbiblitoekene legger i disse dager ut felles bibliotekplan på høring. Her er
et av planlagte tiltak i handlinsplan, debattarrangement 4 ganger per år, en i hver
kommune. Biblioteksjefene samarbeider om hvert arrangement vedrørende
planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Samarbeidspartnere trekkes inn - se
samarbeidspartnere. Vårt mål er å være spennende og moderne bibliotek med
allsidige tilbud og tjenester, selv om vi er bibliotek i utkantstrøk og med små
ressurser.

Prosjektbeskrivelse
Astafjord litteraturfestival (ALF) har en logo med en fisker som sitter i en
nordlandsbåt, se vedlagte rapport Astafjord litteraturfestival 2013. Fiskeren har vi
naturligvis kalt ALF. Vi ønsker å bruke denne logoen til alle våre fremtidige
samarbeidsformer, og høringsutkastet for vår regionale bibliotekplan har også
logoen på forsiden (se vedlagte planutkast som for tiden er til politisk behandling).
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Vår visjon er: Vi ror i lag. Derfor passer det godt når vi nå ønsker å søke midler til
et av tiltakene som er skissert i handlingsplanen vår: debatt 4 ganger i året som
rullerer på oss 4 kommuner/bibliotek. Arrangementene ønsker vi å tittelere med:
ALF inviterer til debatt! Målet er å skape debatt om tema som opptar
lokalsamfunnene og regionen vår. Kanskje vi kan ta diskusjoner i det offentlige
rom som ingen andre tørr sette på dagsorden? Tiden får vise. Vi har satt opp
temaer for de fire første debattene, en i hver kommune for 2014. Vi ønsker å søke
om et treårig prosjekt, men lister kun opp årets temaer siden vi ønsker å være
dagsaktuelle i valg av debatter. Debatter og tema for 2015 og 2016 er derfor
vanskelig å spå tema for.
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Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

01-01-2014
Til dato

31-12-2016

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

moralsk vokter på 1800t til Gelius og syndenesforlatelse 29-03-2014 29-03-2014

L: fra egen Sameskole til integrering - på rett vei? 28-06-2014 28-06-2014

S: fra regionsenter til utkant? 27-09-2014 27-09-2014

G: fra ishavsfangst til oppdrettsanlegg. Utfordringer? 29-11-2014 29-11-2014

debatt 2015 og 2016, 8 arrangement 01-01-2015 31-12-2016

Andre opplysninger
Mål å strekke oss etter sentrale/regionale føringer for biblioteksektoren. Erfaringer viser at
sammen blir vi sterke. Vi gj.fører store arrangement med de ressurser det krever. Vår reg.
bibliotekplan legges ut på høring og inkluderer handlingsplan m/flere tiltak som debattarenaer.
Vi søker nå midler til prosjektet: ALF inviterer til debatt! Vi ønsker med nye samarb.former å
skape heftige debatter ift lokale/regionale probl.stillinger som er aktuelle for innbyggere,
politikere, næringsaktører.

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Lavangen bibliotek
Nesseveien
9358
Tennevoll

ja En av fire biblioteksjefer som samarbeider under
Astafjordbibliotekene og Astafjord litteraturfestival.

Salangen bibliotek
Salangen kommune
9350
Sjøvegan

ja En av fire biblioteksjefer som samarbeider under
Astafjordbibliotekene og Astafjord litteraturfestival.

Ibestad folkebibliotek
Ibestad kommune
9450
Hamnvik

ja En av fire biblioteksjefer som samarbeider under
Astafjordbibliotekene og Astafjord litteraturfestival.

gratangen næringsforum
Årstein
9470
Gratangen

nei Gratangen næringsforum vil være kontaktperson for alle
næringsforeninger i vår region. Det er viktig å ha
næringsaktørene med som samarbeidspartnere før og under
aktuelle arrangement. Slik kan vi få gode agendaer og godt
grunnlag for debattene som skal gjennomføres. I samarbeid
må vi hente gode debattanter og agenda for
debattarrangementene. Dette gjelder for alle detaljer som må
på plass for hvert arrangement. Vi skal levere gode temaer for
debatt og ha god kvalitet på rammene for debattene. Vi skal
være mest mulig profesjonelle på å legge til rette for gode
lokale og regionale debatter, som også har nasjonale
perspektiver i forhold til vår samfunnsutvikling genrelt.

Kommunestyrer i Astafjord
kommunene.
Gratangen kommune v/ordfører
9470
Gratangen

nei Det er viktig å ha politikere som samarbeidspartnere for
debattene. Det er politikere som setter dagsorden i
kommunene og som foretar prioriteringer ift vår
samfunnsutvikling lokalt og regionalt. I fellesskap under
aktuelle tema ønsker Astafjordbibliotekene å planlegge og
gjennomføre debatter i samarbeid med kommunestyrenes
politiske representanter. Det er også viktig at de stiller under
arrangementene for å debattere! Samtidig vil dette også være
en arena for politikere å hente inn synspunkter fra
innbyggerne som har stemt på dem ved kommunevalgene. En
vinn-vinn-situasjon for alle parter!

Menighetsråd i alle kommunene
Gratangen menighetsråd
9470
Gratangen

nei Vi ønsker å samarbeide med menighetsrådene spesielt under
første arrangement i forhold til Gelius debatten og Ibestad
kommune. Dette er et hett tema og konfliktfylt. Her vil det
invitereres debattanter fra bispedømme og sokn i regionen,
politikere, Gelius, etc. Vi må også finne en dyktig ordstyrer til
å lede debatten, for dette kan bli heftig!

kulturkontor i kommunene
Hamnvik
9450
Hamnvik

nei Kulturkontorene i alle kommunene vil også være gode
samarbeidspartnere for prosjektet. De vil være med under
planlegging og gjennomføring av arrangementene som tar
opp viktige temaer ift kultur og samfunnsutvikling i regionen.
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 120 000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Arrangementskostnader Ibestad; debattanter, ordstyrer, gjester,
kost/losji, reisekostnader, bevertning, m.m

30 000 90 000

Arrangementskostnader Lavangen; debattanter, ordstyrer, gjester,
kost/losji, reisekostnader, bevertning, m.m

30 000 90 000

Arrangementskostnader Salangen; debattanter, ordstyrer, gjester,
kost/losji, reisekostnader, bevertning, m.m

30 000 90 000

Arrangementskostnader Gratangen; debattanter, ordstyrer, gjester,
kost/losji, reisekostnader, bevertning, m.m

30 000 90 000

Administrative kostnader: bibliotek og kultur egeninnsats, planlegging,
gjennomføring og etterarbeid.

40 000 120 000

Lydanlegg og lys 30 000 90 000

Markedsføring 18 000 54 000

Totale utgifter 208 000 624 000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 120 000 360 000

administrative egeninnsats over kommunale lønnsbudsjetter, 40 000 120 000

Astafjord litteraturfestival fond/ bibliotekbudsjetter 7 000 21 000

Søknader evt egne kommuner til prosjektet, næringsforum,kommunale
utviklingsprosjekter, etc.

41 000 123 000

Totale inntekter 208 000 624 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Høringsutkast bibliotekplan for Astafjordbibliotekene
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