
 

Handlingsprogram 2016  

Til Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025 

Målnr Tiltak Hoved-
ansvar 

Med- 
virkende 

2016 2017 Påfølg-
ende år 

 Tema: Formidling      
Mål 1 I. Kompetanseheving av bibliotekansatte for å imøtekomme lovkravet om 

aktiv formidling inkl. Lesersørvis m.m. 
FB Kommuner, 

VGS, m.fl. 
x x  

Mål 2 II. Kompetanseheving i arrangements- og debattvirksomhet ved bl.a. 
oppfølging av nasjonale prosjekttildelinger. 

FB Kommuner x   

Mål 2 III. Utvide «Forfatterturnéordningen» til å omfatte debattvirksomhet. FB Kommuner x x  

 Tema: Bibliotek for alle      
Mål 3 IV. Følge opp og formidle resultater fra tildelingene for å nå nye 

brukergrupper og/eller deler av befolkningen som ikke kan besøke 
biblioteket.  

FB Kommuner x   

Mål 3 V. «Bok til alle»-satsing for å få alle folkebibliotek i fylket med i ordningen. FB Kommuner x   

Mål 3 VI. Språkkursdepot for flyktninger. FB Kommuner x   

Mål 3 VII. Arrangementsstøtte som integreringstiltak for unge flyktninger. FB Kommuner x   

 VIII. Tilrettelegge bibliotekene som møteplass for ulike kulturer i 
samarbeid med Tilflyttingsprosjektet 

Kommuner FB x   

 Tema: Møteplass og kulturarena      

 Tema: Medier og medieforsyning      
Mål 6 IX. Koordinere tilgang til og innkjøp av elektroniske ressurser. FB Kommuner x x  

Mål 6 X. Styrke tilgjengeliggjøring av samiske materialer i bibliotekene. Kommuner FB, Sametinget x x x 

Mål 7 XI. Følge opp arbeidsgruppen som skal gi anbefalinger i forhold til fjernlån, 
medieflyt, tjenester og utlån mellom folkebibliotek og evt. andre bibliotek 
ved bl.a. å gjennomføre forundersøkelse/forprosjekt knyttet til felles 
transportordning mellom bibliotekene i Nordland. 

FB Kommuner, 
VGS, m.fl. 

x x x 

Mål 7 XII. Etablere felles transportordning mellom bibliotekene i Nordland ved 
anbudsrunde.  

FB Kommuner x x  

 



 

ABM-enheten = Enhet for arkiv, bibliotek og museum, Nordland fylkeskommune. FB = Nordland fylkesbibliotek. VGS = Bibliotek i videregående skoler i 

Nordland 



 

Målnr Tiltak Hoved-
ansvar 

Med- 
virkende 

2016 2017 Påfølg-
ende år 

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

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

Mål 9 XIV. Evaluere fylkesbibliotekets virksomhet inkl. brukerundersøkelser.  FB Kommuner og 
andre 

x   

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

FB Kommuner x   

Mål 9 XVI. Følge opp og formidle resultater fra tildelingene for å etablere 
samarbeid med andre aktører.  

FB  x   

Mål 10 XVII. Samarbeid med helsestasjoner mv. om å formidle samisk 
barnelitteratur osv. 

FB Kommuner x   

Mål 10 XVIII. Arrangere regionale ABM-konferanser for å motivere til samarbeid.  ABM-
enheten 

Museene og 
andre 

x   

 Tema: Kompetanse i bibliotek      
Mål 12 XIX. Digitale arenaer for kompetansebygging (smørbrødlister, 

egenproduserte youtubevideoer, streaming av arrangementer). 
FB  x x x 

Mål 12 XX. Legge til rette for hospitering mellom bibliotek i Nordland. Kommuner FB, VGS m.fl. x   

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

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

FB VGS, 
Fylkesmannen, 
kommuner 

x x  

Mål 13 XXII. Starte opp arbeidet med å rullere strategisk plan for 
grunnskolebibliotek i Nordland. 

FB Fylkesmannen, 
kommuner 

x x    

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

medier mv. 
FB  x x x 

Mål 17 XXIV. Kurs for bibliotekansatte i digital basiskompetanseopplæring – 
digidel.no. 

FB Kommuner x x  

Mål 15 
og 17 

XXV. Bibliotek i Nordland skal tilby sine brukere enkel, grunnleggende 
opplæring i bruk av internett og nettbaserte tjenester. 

Kommunene FB m.fl. x x x 

http://www.digidel.no/
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