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Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven pålegger at det til alle regionale planer skal følge med et vedtatt handlings-

program. Handlingsprogrammet er et dokument som viser hvilke tiltak og prosjekter som skal priori-

teres i oppfølging av planen, og hvem som har hovedansvaret for oppfølgingen. Det er fylkestinget 

som vedtar handlingsprogrammet som en del av den regionale planen. Handlingsprogrammet skal 

rulleres årlig.  

Regional plan for bibliotek i Nordland er utarbeidet etter innspill fra mange aktører. Fylkestingets 

oppdrag i forbindelse med planoppstart la spesielt vekt på bred medvirkning, og plangruppen har 

hatt representanter fra flest mulig berørte parter og brukergrupper. 

Forslaget til handlingsprogram er satt opp på en slik måte at det tydelig går frem hvem som er ho-

vedansvarlig og hvem som forutsettes å bidra enten med arbeidskapasitet eller finansiering (medvir-

kende). Flere aktører vil naturligvis involveres etter behov f.eks. som faglig rådgiver eller målgruppe 

for tiltaket. I oppsettet er det også tatt inn når tiltaket skal gjennomføres. 

 

 

 



Innledning 
Ny lovrevisjon gir bibliotekene i oppdrag å være møteplass og uavhengig arena for offentlig debatt, 

samtidig som de skal være aktive formidlere av kultur og informasjon. Samtidig gir den digitale utvik-

lingen utfordringer både når det gjelder tjenesteutvikling og arbeidsprosesser. Dette fordrer at bi-

bliotekansatte og bibliotekeierne må utnytte ressursene og jobbe på nye måter.  

Dette handlingsprogrammet inneholder tiltak innen alle temaområdene i bibliotekplanen. Tiltakene 

skal bidra til å styrke bibliotekenes nye samfunnsroller, nye oppgaver, bibliotekansattes behov for 

kompetanseutvikling samt møte teknologisk utvikling.  

Tiltakene i dette programmet planlegges gjennomført i 2015 og delvis påfølgende år. Tiltakene i 

handlingsprogrammet har blitt til etter innspill fra plangruppe og fagmiljøer. Ved rullering av pro-

grammet vil nye tiltak utarbeides i samarbeid med fagmiljøer og interessenter. 

 

 

 



Handlingsprogram til Regional plan for bibliotek i Nordland 
 

 

Tiltak Hovedansvar Medvirkende 2015 2016 Påfølg-
ende år 

Tema: Formidling      

1) Prioritere formidling og heving av bibliotekansattes kompetanse for å imøte-
komme lovkravet om aktiv formidling.  

FB Kommunene, 
VGS, m.fl. 

x x  

2) Kompetanseheving i arrangements- og debattvirksomhet. FB Kommunene x x  

Tema: Bibliotek for alle      

3) Utvikle en metodikk for å nå nye brukergrupper og/eller deler av befolkningen 
som ikke kan besøke biblioteket. Dette gjøres gjennom ett til to tiltak som ut-
vikles i samarbeid med utvalgte kommuner. 

Kommuner FB x x  

Tema: Møteplass og kulturarena      

4) Evaluere erfaringene av prosjektet Mer tilgjengelige bibliotek (ubetjente biblio-
tek) for evt. erfaringsoverføring. 

FB Kommunene x   

Tema: Medier og medieforsyning      

5) Etablere arbeidsgruppe som gir anbefalinger i forhold til fjernlån, medieflyt, 
tjenester og utlån mellom folkebibliotek og evt. andre bibliotek 

FB Kommunene, 
VGS, m.fl. 

x   

6) Gjennomføre forundersøkelse/forprosjekt knyttet til felles transportordning 
mellom bibliotekene i Nordland. 

FB  x   

7) Etablere felles transportordning mellom bibliotekene i Nordland ved anbuds-
runde.  

FB Kommunene  x  

8) Koordinere tilgang til og innkjøp av elektroniske ressurser. FB Kommunene x x  

9) Styrke tilgjengeliggjøring av samiske materialer i bibliotekene. Kommuner FB, Sametinget x x x 

 



Tiltak Hovedansvar Medvirkende 2015 2016 Påfølg-
ende år 

Tema: Struktur og samarbeid      

10) Vurdere struktur, organisering og oppgavefordeling mellom lokalt og regionalt 
nivå i lys av kommunereformen. 

FB Kommunene  x x 

11) Utvikle en metodikk gjennom ett til to tiltak som fokuserer på å etablere sam-
arbeid med andre offentlige kulturaktører, barnehager, flyktningetjenesten, 
med frivillige organisasjoner, privat næringsliv og brukere.  

Kommuner FB m.fl. x (x)  

12) Evaluere den samlede ressursutnyttelsen av samiske bibliotektjenester og kul-
turformidling på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. 

FB Sametinget, sa-
miske institusjo-
ner, kommu-
nene 

x x  

13) Initiere ett til to lokale ABM-prosjekter for å utnytte felles kompetanse og res-
surser. 

Kommuner ABM-enheten, 
museene 

x x x 

Tema: Kompetanse i bibliotek      

14) Øke bruken av nye formidlingsarenaer for kompetanseheving, for eksempel 
ved hjelp av streaming inspirert av MOOC (Massive Open Online Courses). 

FB UH-aktører x x  

15) Legge til rette for hospitering mellom bibliotek i Nordland. Kommunene FB, VGS m.fl.  x  

Tema: Skolebibliotek, undervisning og livslang læring      

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

FB VGS, Fylkes-
mannen, kom-
munene 

x x  

17) Starte opp arbeidet med å rullere strategisk plan for grunnskolebibliotek i 
Nordland. 

FB Fylkesmannen, 
kommunene 

 x   x 

Tema: Ny teknologi      

18) Kompetanseheving innen IKT knyttet til nye læringskanaler, sosiale medier mv. FB  x x x 

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

Kommunene FB m.fl. x x x 

(ABM = Arkiv, bibliotek og museum, FB = Nordland fylkesbibliotek, UH = Universitet og/eller høgskoler, VGS = Videregående skolers biblioteker inkl. ressurs-

senteret) 
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