
Biblioteksammenslåing  
= 

katalogsammenslåing?



• I 2015 vedtok kommunene Andebu, Sandefjord og 
Stokke å slå seg sammen 

• «Nye» Sandefjord ble en realitet 1. januar 2017 

• Ca 62000 innbyggere, største kommunen i Vestfold 
i folketall, nest størst i areal 

• Politikerne bestemte at alle 3 biblioteker skal bestå, 
de er sentrale i stedsutviklingen 

•  Andebu og Stokke har fått servicetorg tilknyttet 
biblioteket 



Sandefjordbibliotekene
• Formelt benevnes bibliotekene samlet som 

Sandefjord kommune, seksjon bibliotek 

• Neste nivå er enhetene Andebu bibliotek, 
Sandefjord bibliotek og Stokke bibliotek 

• Ledes av seksjonsleder bibliotek (biblioteksjef) 

• Utad skal enhetene samlet benevnes som 
Sandefjordbibliotekene



• En styringsgruppe ble opprettet for prosessen med 
sammenslåing av bibliotekene. Den besto av:  

• Jørgen Hovde (prosjektleder og biblioteksjef i Andebu) 
Hans Gjerløw (biblioteksjef i Sandefjord) og Hanne 
Ottoson (biblioteksjef i Stokke) 

• Stokke og Andebu skiftet system fra Mikromarc til Bibliofil. 
Sandefjord brukte Bibliofil fra før. 

• Styringsgruppa nedsatte flere arbeidsgrupper, blant annet 
systemgruppe, med 1 representant fra hvert bibliotek, for 
å jobbe med sammenslåing.



En blogg, sasbib.no,  ble opprettet for prosjektet «Hvordan 
1+1+1=mer enn 3 (prosjekt avsluttet oktober 2017)

http://sasbib.no


Felles base (katalog) eller 3 
separate baser?

• Vi landet på felles base, først da kan man hente 
noe på effektivisering av rutiner/oppgaver 

• Større utvalg for lånerne og bedre utnyttelse av 
samlingen 

• Felles nettside med integrert søk, naturlig med 
felles base







Sammenslåing 
• Bibliotek-Systemer anbefalte at Stokke og Andebu 

først gikk over til Bibliofil i separate baser for 
deretter å slå alle de 3 basene sammen til 1 

• Andebu gikk over til Bibliofil våren 2017, Stokke 
startet opp høsten 2017 

• Selve sammenslåingen av alle 3 er nettopp 
gjennomført, i april 2018



Forberedelser:
• Ryddet opp i lånerregisteret ved å slette alle lånere 

som ikke hadde aktivitet siste 3 år 

• Vedtok felles gebyrsatser og felles utlånsbetingelser 
(lånetid) 

• Startet opp å bruke felt for «låners avdeling» i 
utlånsmodulen 

• Endrer ikke i poster (Bokbasen), eventuelle lokale 
tilpasninger/lokal informasjon må gjøres på 
eksemplarnivå



• Låners avdeling ble påført, melding på alle lånere som 
mangler avdeling 





Reserveringer
• Globale eller «vanlige» reserveringer? 

• Vi valgte globale, dvs reserveringer gjøres på tvers 
av avdelinger/bibliotek 

• Medfører mye mer transport av materiale mellom 
bibliotekene 

• Forutsetter transportordning (Sandefjord 5 dager, 
Andebu og Stokke 3 dager)



• Samlingen utnyttes bedre 

• Felles venteliste for alle innbyggerne i kommunen 

• Slipper å tenke på reserveringsavdeling 

• Det er en overgang for våre lånere å forholde seg til  
henteavdeling 

• «Ledig» i websøket betyr ikke nødvendigvis at 
boka er ledig på eget bibliotek











Fjernlån, innlån, Norgeslån?

• Fjernlån - alle fjernlånsbestillinger går først til 
Sandefjord, overføres til Andebu/Stokke ved behov 

• Andebu, Stokke og Sandefjord har fortsatt egne 
numre i Base Bibliotek. Ved Norgeslån/lånerinitiert 
innlån kan alle 3 fortsatt velges som hentebibliotek 

• Innlån gjøres av det enkelte bibliotek



Hva gjør vi felles etter 
sammenslåing?
• Purringer, fast jobb i Bibliofil 4 dager i uka 

• Innkjøp, delvis felles, delvis på det enkelte bibliotek 
(felles budsjett) 

• Katalogisering, gjøres på det biblioteket som får 
boka først 

• Veien blir til mens vi går…



Har arbeidshverdagen blitt 
endret?
• Mer transport mellom bibliotekene = flere bøker i 

kassene = mer jobb for oss 

• Vi må være ekstra obs for materiale som blir 
innlevert og skal til annen avdeling, litt kaotisk de 
første dagene 

• Veilede lånere, mange er ikke vant til å forholde 
seg til henteavdeling m.m.





Kunne vi vært bedre 
forberedt?
• JA, for eksempel: 

• Bedre kontakt og oppfølging underveis med IT-
avdelingen i kommunen. 

• Avtalt kurs i Bibliofil for ansatte i Andebu og Stokke 
på et tidligere tidspunkt. 

• Først nå etterpå forstår vi hva vi burde ha tenkt på, 
man blir aldri godt nok forberedt…



Kunne Bibliofil vært bedre tilrettelagt 
for flere bibliotek/avdelinger?

• Ønske om at innstillinger kan gjøres på avdeling/
bibliotek i stedet for på hver enkelt bruker, det er 
vanskelig å få oversikt over og krevende å 
vedlikeholde 

• Kunne vært fint med en «sjekkliste» for 
sammenslåing, det er svært mye å huske på… 

• Ønske om funksjon for å slå sammen poster i 
etterkant



Takk for meg! 

Veslemøy Grinde 
Sandefjordbibliotekene 

Spørsmål: veslemoy.grinde@sandefjord.kommune.no

mailto:veslemoy.grinde@sandefjord.kommune.no

