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Tilskudd til aktiviteter i bibliotek
Små samfunn, store endringer – Arbeidsinnvandring

Mål: Legge til rette for økt samarbeid mellom muser og bibliotek i fylket med
bibliotekene som formidlingsarena. Tydeliggjøre arbeidsinnvandring og dens
betydning for små samfunn gjennom foredrag på biblioteket og utstilling i Kultur-
og bibliotekbussen.
Hverdagsintegrering
Samarbeid eksterne aktører

Bakgrunn
Vi ser en økende arbeidsinnvandring i vårt fylke og noen kommuner skiller seg ut
på dette området med stor grad av sysselsatte som er arbeidsinnvandrere. Vi
ønsker å skape større bevissthet om dette temaet. Gjennom prosjektet ønsker vi
å bidra til å styrke biblioteket som arrangementssted. På samme måte vil Kultur-
og bibliotekbussen bidra som arena for utstilling knyttet til arrangement inne i det
lokale biblioteket.

Prosjektet vil bli lagt opp med et foredrag i biblioteket og samtidig besøk av Kultur-
og bibliotekbussen som da er rigget som et utstillingsrom innen samme tema.
Tema i dette tilfellet vil være arbeidsinnvandring. Vi vil benytte en person fra
NTNU for å foredra om tema. Kultur- og bibliotekbussen vil ha med seg utstillingen
"ENDRING – CHANGE – SCHIMB#RI"
Fra rapporten « Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres
norskfødte barn» av SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl vet vi at Innvandringen
til Norge har økt betydelig etter årtusenskiftet, og spesielt etter EU-utvidelsene i
2004 og 2007. Polakker har blitt den største gruppen av innvandrere i Norge, med
svensker og pakistanere på de neste plassene når barn født av innvandrere også
tas med.
Innvandringen har gått fra nær kjønnsbalanse de første årene av 2000-tallet til klar
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mannsdominans i tiden etter 2005, noe som har sammenheng med økt
arbeidsinnvandring. Etter årtusenskiftet har arbeidsinnvandring mer og mer
overtatt for flukt som vanligste innvandringsgrunn. Fra 2007 har det vært flere
familiegjenforeninger knyttet til arbeidsinnvandrere enn til flyktninger. Dette har
også preget bosettingsmønsteret.
”Arbeidsinnvandringen har spredd seg til hele landet, og spesielt til
vestlandsfylkene og Sør-Trøndelag”
Arbeidsinnvandrere og nordiske innvandrere skiller seg noe ut, ved at de ofte
flytter til mindre sentrale kommuner enn de flyttet fra. Kommunene Hitra, Frøya,
Ørland og Røros som er valgt i dette prosjektet er gode eksempler på mindre
kommuner som har stor grad av arbeidsinnvandring.

Vi har også som en del av søknad innledet et samarbeid med Museene i
Sør-Trøndelag (MiST).
Museene i Sør-Trøndelag AS skal med sine enheter og samlinger berike
samfunnet med kunnskap, forståelse og opplevelse og består av avdelingene
Kystmuseet i Sør-Trøndelag, Orkla Industrimuseum, Museet Kystens Arv,
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Ringve Museum Musikkhistoriske
Samlinger med Rockheim, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag
Folkemuseum/Sverresborg og Rørosmuseet.

Siden 2009 har Astra Museum i Romania og Museene i Sør-Trøndelag
samarbeidet i et stort EØS-prosjekt: „OPEN HERITAGE. Increased public
accessibility to multi-ethnic heritage values in ASTRA Museum.” Det meste av
aktiviteten i prosjektet foregår i Romania, men en del av det er såkalte „joint
actions”, som felles utstilling, seminarer og kunnskapsutvikling i begge land.

Prosjektet har resultert i en felles utstilling som åpnet på Kystmuseet i
Sør-Trøndelag 5.februar 2016. Vandreutstillingen "Endring - Change - Schimb#ri"
er basert på forskningsdelen av samarbeidsprosjektet mellom MiST, Kystmuseet
og Astra Museum, og viser et utvalg av materialet som er samlet inn.
Utstillingen tydeliggjør endringene gjennom intervjuer, film og tekster koblet til
arbeidsinnvandringen på Hitra og endringer i tradisjoner og levemåter i landsbyen
Poiana.
Utstillingen viser korte glimt fra to helt forskjellige samfunn, som har det til felles at
de har gjennomgått store forandringer på sosiale, økonomiske og kulturelle
områder.
Foredrag i biblioteket og visning av deler av utstilling i Kultur- og bibliotekbussen
vil være et virkemiddel til å skape bevissthet blant innbyggerne om endringer som
en nødvendig og naturlig samfunnsutvikling. Vårt samfunn har ei fortid, ei samtid
og ei framtid – og vi er alle med å skape og fortolke sammenhenger mellom disse
«tidene». Arrangementet skal i løpet av vår og høst 2017 besøke kommunene
Røros, Hitra, Frøya og Ørland. Alle disse kommunene har en betydelig
arbeidsinnvandring.

Gjennom bruk av historiebevissthet vil vi at innbyggerne skal reflektere omkring
det å leve i et mangfoldig samfunn som vi ser i kommunene Røros, Hitra, Frøya
og på Ørland
- Se individer der gruppen skygger for.
- Undersøke myter om ‘den andre’.
- Hør nye stemmer og se nye ansikter.

Utstillingen som viser korte glimt fra to helt forskjellige samfunn, som har det til
felles at de har gjennomgått store forandringer på sosiale, økonomiske og
kulturelle områder. Ved å bruke Poiana og Hitra som eksempler på disse
endringene også i andre kommuner.
Kultur- og bibliotekbussen vil rigges med en utstilling som viser eksempler på
endring i kommunene som forlates og den de kommer til. Utstillingen består videre
av faktatekster og papirbilder. Kultur- og bibliotekbussen har utstyr for å vise
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digitale utstillinger, utstillingsmonter, samt mulighet til å gjøre om det meste av
veggarealet til „boards” for oppslag.
Vi har ennå ikke bestemt foredragsholder, men vil benytte en person fra NTNU
med kunnskap om temaet arbeidsinnvandring. I bussen vil personale fra Kultur- og
bibliotekbussen og en museumspedagog være tilstede under visning av
utstillingen.

Vi tror at dette er en kombinasjon, foredrag i biblioteket og utstilling, innen samme
tema som vil gjøre biblioteket enda mer synlig som arrangementsarena med stor
og variert aktivitet. Gjennom å samarbeide med MiST mener vi å legge til rette for
økt samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag og synliggjøre bibliotekene som en
arena som også museene kan bruke til å vise og spre kunnskap om vår kultur og
historie.
Vi tror også at et slikt arrangement i disse kommunene kan være et godt bidrag til
hverdagsintegrering ved å skape større kunnskap om hvem arbeidsinnvandrerne
er og hvor de kommer fra. Også en forståelse av at det er en gjensidig
avhengighet mellom vår velstand og behovet for arbeidskraft som ikke har samme
krav til utdanning og status som vår. Det vil også bidra til økt samarbeid mellom
museer og bibliotek der biblioteket kan være en formidlingsarena som også
museene i større grad kan ta i bruk. Det gjelder både det fysiske biblioteket og det
mobile.

Tidsplan
Oppstart 2017
Besøk Ørland og Hitra vår 2016
Besøk Frøya og Røros høst 2017
Tidspunkt ikke satt mer eksakt da bokbussrute ikke lagt ennå.

Bekreftede samarbeidspartnere
- Museene i Sør-Trøndelag (MiST)
- Frøya folkebibliotek
- Hitra folkebibliotek
- Røros folkebibliotek
- Ørland folkebibliotek
Prosjekteier: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Kilder:
Stambøl, Lasse Sigbjørn (2013): ”Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere
og deres norskfødte barn” (ISBN (elektronisk) 978-82-537-8774-9)
Museene i Sør-Trøndelag. ”Tilbakeblikk på 2015” (2015):
http://www.mist.museum.no/wp-content/uploads/2016/04/MISS_0014_Publikumsrapporten_oppslag_web.pdf
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Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 109 000

Utgifter

Aktiviteter i bibliotek Beløp

Kilometerkostnad buss 1140 km * 20 kr/km 22 800

Lønnskostnad bibliotekar 30 t * 319 kr/t 9 570

Lønnskostnad Museumspedagog. 30 t * 319 kr/t 9 570

Oppsett og tilpassing av utstilling på buss * 4 75 000

Foredragsholder, 4 foredrag a 7000,- 28 000

Reiseutgifter 10 000

Markedsføring og utarbeidelse av materiale 8 000

Prosjektledelse. 15 t * 350 kr/t 5 200

Biblioteksjef 4 arrangement a 5 t. 20 t * 319 kr/t 6 360

Innleie sjåfør. 30 t * 350 kr/t 10 500

Grunnlagstall

Trondheim – Ørland t/r 204 km
Trondheim – Røros t/r 310 km
Trondheim – Frøya t/r 320 km
Trondheim – Hitra t/r 306 km
Alle turer inkluderer sjåfør, museumspedagog og bibliotekar. På bibliotek som besøkes deltar
biblioteksjef.
Driftskostnad Kultur- og bibliotekbussen. 20 kr. Pr. Kilometer (km-kostnad med
lånekostnader, vask, drivstoff, serviceavtale, bom, vaskemidler mm)
Timesats inkl. sos.utg. kr 319,-.
Timesats sjåfør innleie kr. 350,-

0

Sum 185 000

Totale utgifter 185 000

Inntekter

Beskrivelse Beløp

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 109 000

Prosjektledelse. 60 t * 350 kr/t 21 000

Bruk av utstilling ”Change” 55 000

Totale inntekter 185 000

Vedleggsoversikt
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Beskrivelse
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