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ÅRSMELDING 
FOR 

DEANU/UNJÁGGA GIRJEBUSSE – 
BOKBUSSEN TANA/NESSEBY  

2009 

 
Ivrig etter å lese, kanskje framtidens storlåner? 

 
VIRKSOMHETEN OMFATTER 
 
Bibliotektjenester for befolkningen i Tana og Nesseby som ikke kan benytte seg av 
hovedbibliotekets tilbud. 
Virksomheten er lagt opp med faste stoppesteder som besøkes hver 14. dag. 
Stoppestedene omfatter aldershjem, helsesentre, barnehager, skoler og hjemmebesøk hos 
eldre og uføre. 
Bibliotekbussen eies av kommunene Tana og Nesseby og drives ved tilskudd fra Sametinget, 
Finnmark fylkeskommune og eierkommunene. 
Bemanning: 
1 bibliotekar, leder av drifta 
1 sekretær 
1 sjåfør 
 
Stoppesteder: 88 
Antall stopp: 20 pr stoppested på de fleste av rutene. Noen har 10 stopp pr år. 
 
MÅL 
 
HOVEDMÅL 
Bokbussen skal gi et bibliotektilbud til alle som bor i distriktene. Medietilbudet skal vektlegge 
kvalitet, allsidighet og aktualitet. 
Dette tilbudet omfatter bøker og andre media som brukerne av bussen kan låne. 
Alt lån er gratis. 
Bokbussen skal samarbeide med hovedbibliotekene for å utnytte ressursene best mulig. 
Tilbudet gjøres kjent i kommunene. 
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DELMÅL for 2009 
Stimulere til økt leselyst hos barn og unge. 
Anskaffe alle samiskspråklige- og lokale utgivelser. 
Drive PR for bokbussvirksomheten. 
 
MÅLOPPNÅELSE 
 
Hovedmålene er basis for virksomheten. 
 
Delmål: 
Leselyst for barn og unge: nådd de fleste 5. og 8. klassingene i begge kommunene ved 
lesekonkurranse. 
Anskaffet samiskspråklige- og lokale utgivelser. 
PR-målet nådd til en viss grad ved offentliggjøring i avisene om lesekonkurransen, 
hobbykveld og kunngjøring av bussens oppstart om høsten. 
 
PERSONALE 
 
Liv Nilsen er sekretær, Jan Hansen er sjåfør, Frøydis Betten er leder av virksomheten og har 
det daglige personalansvar for de ansatte på bussen. 
Synnøve Nilsen, Hanne C. Johnsen, Ruth Knutseth og Vigdis Siri har vært vikarer for 
sekretær og bibliotekar ved sykefravær og lign. 
Ole Erik Maja og Einar Mathisen har vært vikarer for sjåføren. 
Personalet skal følge vertskommunens reglement for ansatte. 
 
RESULTATVURDERING I TALL 
Anskaffelse av bøker/medier: 823 (1.483) 
Avgang: 506 (50) 
Utlån:  
 Bøker og AV-media  % 
Unjárgga/Nesseby 6.775 (5.421)  19,9 % økning 
Deatnu/Tana  7.450 (10.232)  37 % nedgang 
Sør-Varanger 1.322 (1.392)  5,3 % nedgang 
Totalt 15.547 (16.713)  7,5 % nedgang 
I parentes er tallene for 2008 
 
Tallene viser 7,5% nedgang i totalutlånet for Nesseby, Tana og Sør-Varangerbygdene i 2009. 
Tanas utlån har hatt en nedgang på 37 %.  
Nessebys utlån økte med 19,9 %.  
Neiden/Bugøyfjord har en nedgang på 5,3 %.  
 
 
ØKONOMI 
 
Statsrefusjon   1.508.000,- 
Finnmark fylkeskommune    220.000,- 
Tana kommune    160.000 ,- 
Nesseby kommune    240.164,- 
Sør-Varanger       60.000,- 
Sykepengerefusjon     91.796,- 
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KONKLUSJON  
   
UTLÅN 
Bokbussen har et gledelig høyt utlånstall og får stadig nye lånere.  
I Neiden og Bugøyfjord økte utlånstallet i 2008 på hele 48 %, og dette var en eksplosiv 
utvikling som ikke uventet måtte stabiliseres i 2009. I fjor ble det en nedgang i utlånet på  
5,3 % og det er ikke mye i forhold til økningen året før.  
I Tana gikk utlånet dramatisk ned med 37 %. Ett av svarene på nedgangen er at flere av 
bussrutene kolliderte med skolefrie dager, og dette merkes alltid på statistikken, da utlånet er 
høyt ved skolene. Tana hadde for øvrig en kraftig økning i 2008 på 28 %, så denne nedgangen 
kan nok også betegnes som stabilisering av forholdet. 
I Nesseby var det derimot en gledelig økning i utlånstallet på hele 19,9 %. Ved å gå dypere 
inn i utlånstallene, ser vi at den største økningen er på barnebøker, men økningen er også på 
voksenbøker. Året før var det derimot en liten nedgang i Nessebys utlånstall på 2 %. 
DKS 
Bokbussen er fremdeles med i ”Den kulturelle skolesekken” (DKS) og får derigjennom 
kontakt med skolene i begge kommunene. I 2009 ble det for sjette gang arrangert 
lesekonkurranse for 5. klassingene.  
Alle skolene deltar ikke hvert år, men fra deltakende skoler kan lærerne kan melde om økt 
leseferdighet, lesehastigheten gikk opp, lesesvake elever får økt motivasjon og elevene ble 
også inspirert av eldre elever som tidligere hadde deltatt i konkurransen.  
Dette året var det Tana Montessoriskole som vant konkurransen. Målet var å lese flest mulig 
bøker på 50 dager og de 10 elevene hadde lest 1306 sider hver i tidsrommet 23. november 
2009 til 11. januar 2010. 
De flinke elevene fikk flott omtale i avisene Finnmarken og Ságat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
De andre som var med i konkurransen var Deanu Sámeskuvla, Seida skole og Boftsa skole. 
8. klasse 
For andre gang lesekonkurransen arrangert også for 8. klassingene i samme tidsrom som for 
5. klasse. Årets vinnere var Deanu Sámeskuvla som hadde lest 1322 sider pr. elev på 50 
dager. Det var noe spesielt med disse elevene, for de vant lesekonkurransen for 5. klasse i 
2007, så nå henger det to diplom på veggen i deres klasserom, som viser at de er ivrige 
”Lesehester”. 
 
HOBBYKVELD 
I samarbeid med Nesseby bibliotek er ”Hobbykveld” ved Nesseby bibliotek et populært tiltak 
der deltakerne har med seg et håndarbeide og samtidig bruker biblioteket til boklån.  
SØR-VARANGER 
Samarbeidet med Sør-Varanger bibliotek om kjøp av tjenester, virker som et verdifullt tiltak. 
Vi får mange tilbakemeldinger fra fornøyde lånere i Neiden og Bugøyfjord.  

 
 

 
Varangerbotn, 04.08.2010 
  
 
Frøydis Betten,  
Bokbussens leder 
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