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Handlingsprogram 2018 
Til Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025 
Mål Tiltak Hoved-

ansvar 
Medvirkende 2018 2019 Påfølgende 

år 
 Tema: Formidling      
Mål 2 I. Oppfølging av Nordnorsk litteraturstrategi inkludert blant annet 

skrivekonkurranse og forfatterstipend. Vurdere samisk variant av 
konkurransen. 

FYB Troms og 
Finnmark 
fylkesbibliotek 

x x x 

Mål 2 II. Videreføre satsningen med SOMMERLES, lesekonkurranse og 
lesestimulering for barn 

FYB Kommuner x x  

 Tema: Bibliotek for alle      
Mål 3 III. Stimulere til bibliotekenes deltakelse og formidling på ulike arenaer 

utenfor biblioteket, for eksempel festivalbibliotek, bokkasse-
funksjon/depot/institusjoner 

FYB Kommuner x x x 

Mål 3 
 

IV. «Bok til alle»-satsing for å få alle folkebibliotek i fylket med i 
ordningen. 

FYB Kommuner x   

Mål 3 V. Styrke bibliotekenes integreringsfunksjon, gjennom 
kompetanseheving og stimulering til språkkaféer og andre tiltak. 

FYB Kommuner  x   

 Tema: Møteplass og kulturarena      
Mål 4 VI. Økt fokus på «offentlig samtale» og biblioteket som en del av 

byrommet.  
FYB Kommuner x x  

Mål 5 VII. Nye brukergrupper i biblioteket, v/innkjøp markedsføring og 
kompetanseheving i bruk av Brettspill og Little-Bits (Realfags-praktikk) i 
biblioteket 

FYB Kommuner x x  

Mål 5 VIII. Styrke bibliotekenes rolle og funksjon som medskapende arenaer/ 
folkeverksted/MakerSpace 

FYB Kommuner x x  

Mål 5 IX. Kompetanseheving/tilrettelegging for at bibliotekene utvikles som 
arena for formidling av flere kunst- og kulturuttrykk. 

SBK 
 

Kommuner x x x 

Mål 5 X. Forfatterturné med samisk fokus f.eks. joikekurs FYB Kommuner x   
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 Tema: Medier og medieforsyning      
Mål 6 XI. Koordinere tilgang til og innkjøp av elektroniske ressurser. FYB Kommuner x x x 
Mål 6 XII. Styrke tilgjengeliggjøring av samiske materialer i bibliotekene. FYB Kommuner, 

Sametinget 
x x x 

Mål 7 XIII. Etablere og følge opp felles transportordning mellom bibliotekene.  FYB Kommuner x x x 
Mål 7 XIV. Koordinere tilgang til innkjøp av elektroniske ressurser. FYB Kommuner x x x 
Mål 8 XV. Styrke digital formidling og  markedsføring for eksempel via 

skjermtavleprosjekt 
FYB Kommuner x x  

 
 

  

 Tema: Struktur og samarbeid      
Mål 9 XII. Vurdere struktur, organisering og oppgavefordeling mellom lokalt 

og regionalt nivå i lys av kommunereformen og andre endringsfaktorer. 
FYB Kommuner x x x 

Mål 9 XIII. Evaluere fylkesbibliotekets virksomhet inkl. brukerundersøkelser.  FYB Kommuner og 
andre 

x   

Mål 9 XIV. Utarbeide/samarbeide om utarbeidelse av serviceerklæring som er 
felles for folkebibliotekene i fylket med målsetting om å identifisere 
felles standard for bibliotektjenester. 

FYB Kommuner x x  

Mål 10 Regionale nettverkssamlinger med fokus på inkludering av frivillig 
sektor og brukere 

FYB Kommuner, 
frivillige 
organisasjoner 

x x  

 Tema: Kompetanse i bibliotek      
Mål 12 XVIII. Digitale arenaer for kompetansebygging (sjekklister, 

egenproduserte youtubevideoer, streaming av arrangementer, utvikle 
eksisterende streamingtjeneste med to-veis kommunikasjon) 

FYB  x x x 

Mål 12 XIX. Legge til rette for fortsatt hospitering mellom bibliotek i Nordland. FYB Kommuner x x  
Mål 12 XX. Opprette en kunnskapsbank/faglig blogg for planlegging formidling, 

samhandling, forfatterturneer, kurs, ideer, kompetanseheving i 
Nordland 

FYB Kommuner, VGS 
m.f. 

x x  
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 Tema: Skolebibliotek, undervisning og livslang læring      
Mål 13 
og 14 

XXI. Følgje opp regionale nettverk for ansatte i folkebibliotek, 
grunnskolebibliotek og videregående skolebibliotek for å bidra til 
samlet skolebibliotekløp, koordinere arrangement mv. 

FYB Kommuner, VGS 
m.f. 

x   

Mål 14 XXII. Bidra til å hindre frafall i videregående skole ved tettere samarbeid 
med VGS/Ressurssenteret. Finne felles satsingsområder for eksempel 
utvikle Makerspace/folkeverksted. 

FYB VGS/Ressurssen
teret 

x x x 

Mål 14 XXIII. Egen kursdag for medvirkning og bibliotektjenester til ungdom, 
evt. involvere Unge Stormen 

FYB Kommuner, VGS x   

 Tema: Ny teknologi      
Mål 16 XXIV. Kompetanseheving innen IKT knyttet til nye læringskanaler, 

sosiale medier mv. 
Utvide veiledning og kompetanseheving med skype-møter og digitale 
faggrupper. 

FYB  x x  

Mål 17 XXV. Sette i gang med WEBLØFT – websider for formidling av 
bibliotektjenester/-tilbud 

FYB  Kommuner x x  

Mål 15 
og 17 

XXVI. Følge opp nasjonal satsing på basiskompetanse ved 
kompetanseheving og felles tiltak. 

FYB  Kommunene 
m.fl. 

x x  

SBK = Seksjon for bibliotek og kulturformidling. FYB = Nordland fylkesbibliotek. VGS = Bibliotek i videregående skoler i Nordland 


