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Innledning 

Nordland fylkesbibliotek ønsket en evaluering av sine tjenester. Undersøkelsen ble utformet 

av konsulent Grete Bergh i samarbeid med Nordland fylkesbibliotek. I forkant av 

undersøkelsen ble det gjennomført telefonintervjuer med fem biblioteksjefer som ble valgt 

ut av fylkesbiblioteket. De fem kom fra større og mindre bibliotek. Til intervjuene ble det 

utformet en intervjuguide som ble sendt biblioteksjefene på forhånd. Spørreskjemaet ble 

utformet ut fra spørsmålene i intervjuguiden. Ut fra resultatene av telefonintervjuene ble 

det føyd til noen nye spørsmål. 

Det ble benyttet det nettbaserte verktøyet EasyQuest til undersøkelsen. Undersøkelsen ble 

sendt til bibliotekene/biblioteksjefene på e-post etter adresser mottatt fra Nordland 

fylkesbibliotek. Svarene fra biblioteksjefene er anonyme. Undersøkelsen ble sendt ut 15. 

12.2017, med første svarfrist 11.01.2018. Det ble purret en gang gjennom EasyQuest og 

flere ganger på e-post. Undersøkelsen ble avsluttet 31.01.2018. 35 biblioteksjefer besvarte 

spørreskjemaet. Det ga en svarprosent på 79,5%. Resultatene av de enkelte spørsmålene 

presenteres både i nominelle tall og med svarprosent. Svarprosenten på de enkelte 

spørsmål er regnet ut fra de 35 bibliotekene som svarte, ikke ut fra 44, som er alle 

kommunene i Nordland. 

Kommentarene fra biblioteksjefene fra spørreundersøkelsen er satt inn på de spørsmålene 

de kommenterte. Det kom ikke inn så mange kommentarer slik at tallene må tale for seg. 

Kommentarer fra utreder er også satt inn under hvert spørsmål, samt at det er laget en 

avsluttende kommentar. 

Det er benyttet samme skala gjennom hele undersøkelsen som undersøker i hvilken grad 

bibliotekene er fornøyd med tjenester og tilbud fra Nordland fylkesbibliotek. Skalaen går fra 

1-6, der 1 er lite fornøyd og 6 er meget godt fornøyd. I tillegg er det en kategori "Ikke 

aktuelt". I tolkningen av svarene er svaralternativene 1-3 sett som lite fornøyd til ikke helt 

fornøyd og at det er behov for bedre tilbud og tjenester, mens svaralternativene 4-6 er sett 

som godt til meget godt fornøyd. I svaralternativ 4 kan det nok også ligge ønsker om 

forbedringer. Når det er svart "Ikke aktuelt" er dette vanskeligere å tolke. Det kan være 

flere forhold som ligger til grunn. Det kan være de større bibliotekene som selv har 

kompetanse på de aktuelle områdene, men det kan også være de mindre bibliotekene som 

ikke har tid og andre ressurser til å gjøre noe med tilbud og tjenester, og at de derfor har 

svart "Ikke aktuelt". En kommenterer at vedkommende har svart "Ikke aktuelt" fordi 

hun/han ikke har vært kjent med at fylkesbiblioteket har hatt tilbud og tjenester på de 

aktuelle områdene. 

Telefonintervjuene med de fem biblioteksjefene ga god informasjon om fylkesbiblioteket og 

kommunikasjon mellom biblioteksjefene og fylkesbiblioteket. Utreder fikk inntrykk av at 

biblioteksjefene er godt fornøyd med fylkesbiblioteket og at de ansatte er åpne og lydhøre 

for ønsker og behov fra bibliotekene. Noen kommenterte at fylkesbiblioteket i dag er langt 

mer aktivt enn det var for noen år tilbake. Det kom frem et ønske om at fylkesbiblioteket 

kan være tydeligere på hva det kan bistå med. Flere uttrykker at de er fornøyd med at 

fylkesbiblioteket tenker utvikling for bibliotekene i fylket. 
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Flere kommenterer i spørreskjemaet at de har fått god hjelp på ulike områder når de har 

spurt om det, men det kan nok være at fylkesbiblioteket i noe større utstrekning bør 

synliggjøre hva de kan bidra med. Det er noe usikkert om Regional plan for bibliotek i 

Nordland 2015-2025 er godt nok kjent og oppfattes som en felles plan for alle 

folkebibliotek. Dersom folkebibliotekene ikke kjenner godt nok til planen og bruker den, så 

gjør neppe kommunene det heller. Det kan være verdt å minne om den regionale planen 

med jevne mellomrom og hvordan den kan benyttes av biblioteksjefene og kommunene i 

deres utviklingsarbeid. 
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Evaluering av fylkesbibliotekets tjenester og tilbud 

til folkebibliotekene 

Litteraturformidling 

 

Generell Litteraturformidling 

Litteraturformidling og tjenester knyttet til litteratur. Hvor fornøyd er du med 

dagens tjenester og veiledning fra Nordland fylkesbibliotek innen 

litteraturområdet, på en skala fra 1-6 der 1 er lite fornøyd og 6 er meget godt 

fornøyd? 

 

 

Bokprat, hvor en eller flere bøker presenteres av bibliotekets personale for en gruppe 

publikummere, er blitt populært i bibliotekene. Det krever imidlertid tid til forberedelse og 

gjennomføring. I Nordland er det mange bibliotek med små personalressurser. Opplæring 

fra fylkesbibliotekets side i hvordan holde bokprat, kan gjøre det enklere. Flest svar er det for 

4 og 5 som tyder på at bibliotekene er fornøyd med fylkesbibliotekets innsats på dette 

området. Mens for noen (11%) er det ikke aktuelt. Formidling er ett av innsatsområdene i 

Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025.  
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«Utvikling av bibliotekene på ulike områder (f.eks. tips om litteraturformidling i andre 

bibliotek)» er hele spørsmålet over. Litteraturformidling hører til bibliotekenes 

kjerneoppgaver. I telefonintervjuene kom det frem at noen kunne ønske seg mer 

informasjon om hva andre bibliotek gjør på dette området, som kan være overførbart. 43% 

svarer 1-3, så det tyder på at det kan være et ønske om mer informasjon både om 

litteraturformidling og utvikling på andre områder. 52% svarer 4-6, så mange er fornøyd 

med fylkesbibliotekets informasjon om bibliotekutvikling. En av de intervjuede 

biblioteksjefene ytret ønske om at fylkesbiblioteket i større grad skulle dele gode praktiske 

tips, f.eks. innenfor litteraturformidling. 

 

«Fylkesbibliotekets ansatte holder bokprat/presentasjon i bibliotekene rettet mot 

publikum» er hele spørsmålet over. Noen ganger har fylkesbibliotekets ansatte reist rundt 

til bibliotekene og holdt bokprat for bibliotekets publikummere. I mindre bibliotek med få 

personalressurser kan dette være vanskelig å få til med eget personale. Dette tilbudet fra 

fylkesbiblioteket var meget populært, og mange ønsker seg mer. 31% svarer 1-3, mens 54% 

er meget godt fornøyd med et slikt tilbud (ønsker seg mer). De 14% som svarer "Ikke 

aktuelt" gir kanskje et slikt tilbud med egne ressurser.  

En biblioteksjef sier: «Jeg savner at det blir gitt beskjed når noen drar ut på "bokprat"-turné 

og man kunne meldt seg på». Det kan vel gjelde både fylkesbibliotekets ansatte og andre 

bokpratere. 
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Utstillinger i biblioteket er en god måte å synliggjøre deler av samlingene og tilbudet på. 

61% oppgir svaralternativene 4-6 her, og må sies å være godt fornøyd med den 

kompetansen de tilføres fra fylkesbiblioteket. 32% svarer 1-3 og disse kan ha behov for mer 

kompetanse på dette området. 

 

 

 

 

Å styrke lese- og informasjonskompetanse blant barn og unge er et viktig innsatsområde for 

bibliotekene, og dermed også for fylkesbiblioteket å bidra til dette. Svarene her fordeler seg 

over hele spekteret, men at det er 32% som har 2-3 på skalaen kan tyde på at en større 

innsats er ønskelig på dette området fra fylkesbibliotekets side. 54 % svarer 4-6 og synes å 

være fornøyd med fylkesbibliotekets innsats på området. 
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Barnehagebibliotek er en tjeneste som mange bibliotek i landet tilbyr etterhvert. Tjenesten 

går ut på at biblioteket plasserer et utvalg bøker i en barnehage. Bøkene må skiftes ut etter 

en tid. Barnehagepersonalet får en presentasjon av bøkene fra bibliotekets personale. 

Barnehagepersonalet skal bruke bøkene aktivt med høytlesing til barna i lesestunder. 

Foreldrene kan låne med bøker hjem. Prosjektene Boktras og Lesefrø, samarbeidsprosjekt 

mellom ABM-utvikling, bibliotek og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger viser at dette 

bidrar til at barna blir interessert i litteratur, at språkutviklingen stimuleres og får en god 

utvikling, også hos minoritetsspråklige barn, og at barna tar med leseopplevelsene inn i 

leken. Tilbudet fra bibliotekets side forutsetter at det er nok bøker til å plassere ut i 

barnehagene i kommunen, at det er tid til å velge ut bøker og til å presentere bøkene for 

barnehagens personale. Dette er en god og viktig tjeneste. Svarene her kan tyde på, på den 

ene siden på at fylkesbiblioteket ikke har fremmet denne tjenesten for bibliotekene, og på 

den andre siden at bibliotekene ikke har tid eller andre ressurser til å tilby denne tjenesten. 

34% av bibliotekene sier at dette er ikke er aktuelt. Litteraturformidling til barn i 

førskolealder er viktig for å stimulere lese- og litteraturinteressen. 

 

 

 

Voksne med lesevansker er en betydelig gruppe i befolkningen. I Regional plan for bibliotek i 

Nordland 2015-2025 er Bibliotek for alle et temaområde (s. 21). Her sies det at «Det er et 

stort problem at det kan være så mange som 25% funksjonelle analfabeter, og bibliotekene 

kan og bør spille en vesentlig rolle for å styrke leseferdighet i befolkningen. Det finnes 

mange organisasjoner som bibliotekene kan samarbeide med for å oppnå positive 
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resultater» (s. 21). 37 % på svaralternativene 1-3 kan tyde på at noen trenger mer 

veiledning på dette området. 38% svarer 4-6 på hvor fornøyd de er med fylkesbiblioteket på 

dette området. Det kan tyde på at noen bibliotek har tiltak og innsats på dette området. 

Mens svaret på 23% for "Ikke aktuelt" kan tyde på at flere bibliotek ikke oppfatter dette 

som prioritert område for sin del. 

 

 

 

Bibliotek for alle er et av temaområdene i den regionale bibliotekplanen. Mange bibliotek i 

Nordland er med i ordningen "Bok til alle" som går ut på at bibliotekene samarbeider med 

leseombud som leser høyt for dem som selv ikke så lett kan lese. Det er helst eldre på 

aldersinstitusjoner som får dette tilbudet. Her svarer 68% 4-6 på skalaen, noe som tyder på 

at de er godt fornøyd med fylkesbibliotekets innsats på dette området. Fylkesbiblioteket og 

bibliotekene samarbeider med organisasjonen "Leser søker bok" som tilrettelegger denne 

tjenesten på nasjonalt nivå, se https://lesersokerbok.no/ 

 

 

Bibliotekene kan søke tilskudd til forfatterturnéer fra Nordland fylkesbibliotek hvis minst tre 

bibliotek samarbeider. Dette er et tilbud som det ser ut som bibliotekene er godt fornøyd 

med. 77% har svart 4-6 her. Formidling er ett av temaområdene i den regionale 

bibliotekplanen.  
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Litteraturnett Nord-Norge er en nettside med informasjon om nordnorsk litteratur og 

nordnorske skjønnlitterære forfattere som Nordland fylkesbibliotek utvikler og 

administrerer. For å regnes som nordnorsk forfatter må man enten komme fra Nord-Norge 

eller bo i landsdelen. I enkelte tilfeller tas det også med bøker med handling lagt til nord. 

Dette er en tjeneste som bibliotekene kan bruke i sin formidling til publikum, og som også 

er åpen for publikum. I samtaler med de intervjuede biblioteksjefene og i svarene vist over, 

kan det tyde på at det er behov for mer informasjon fra fylkesbiblioteket om hva denne 

tjenesten er, og hvordan den kan benyttes. 
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Samisk litteraturformidling 

 

Kunnskap om samisk litteratur er viktig i 

de kommunene der det finnes en samisk 

befolkning. Ellers skal bibliotekene kunne 

formidle bøker om samisk litteratur, kunst 

og kultur. Det ser ut som fylkesbibliotekets 

formidling på dette området stort sett er 

tilfredsstillende, 44% fordeler seg på 4-6, 

mens 34% svarer fra 1-3. Formidling av 

samisk kultur og litteratur er del av 

temaområdet Formidling i den regionale 

bibliotekplanen. Det har relevans for 

spørsmålene i denne undersøkelsen om 

det samiske tilbudet. 
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Sørsamisk bok- og kulturbuss drives av Nordland fylkesbibliotek og kjører i 14 kommuner i 

Nordland og Trøndelag og i Sverige, men som man kan se, så er det ikke aktuelt i 54% av 

kommunene. 

 

 

Det er mulig for bibliotekene å låne bokdepot på samisk fra fylkesbiblioteket. Bibliotekene 

synes stort sett å være fornøyd med fylkesbibliotekets tilbud her. 18 prosent har svart 1-3 

så her kan det være ønsker om et bedre tilbud. For 26% er ikke tilbudet aktuelt. Det kan 

tolkes slik at de ikke har samiske lesere.  
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Flerspråklig litteraturformidling 

 

 

Styrke flerspråklige bibliotektjenester (til dem som ikke har norsk eller samisk som morsmål) 

er en del av strategien innenfor temaområdet Bibliotek for alle i den regionale 

bibliotekplanen. Fylkesbibliotekets innsats på dette området oppfattes som tilfredsstillende 

av mange, 51% svarer 4-6 på skalaen, men det er også noen som ikke er så fornøyde, 32% 

fordeler seg på 1-3 på skalaen. For noen bibliotek synes ikke tilbudet å være aktuelt. Det 

kan jo være fordi kommunen kun har noen få minoritetsspråklige innbyggere. 

 

 

Språkkafé har blitt et populært tilbud som mange bibliotek tilbyr den minoritetsspråklige 

befolkningen. Det består i at noen (frivillige) norskspråklige og minoritetsspråklige møtes til 

samtaler i biblioteket. Formålet er å bedre de norske språkferdighetene hos dem som har 

minoritetsspråklig bakgrunn. Her kan nok fylkesbibliotekets tilbud, kanskje først og fremst 

hva og hvordan gjennomføre språkkafé, styrkes noe, da det er ganske mange som fordeler 

seg på 1-3, mens mange også er fornøyd. Men hele 20% sier det ikke er aktuelt. Er det fordi 

de ikke har minoritetsspråklige innbyggere eller fordi de ikke har kapasitet til å organisere 

språkkafé? Det gir ikke undersøkelsen svar på. 
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Leksehjelp til den minoritetsspråklige befolkningen, særlig voksne, er blitt populært i mange 

bibliotek, gjerne da i samarbeid med frivillige organisasjoner som f.eks. Røde kors. 56% har 

her fordelt seg på svaralternativet 1-3, 18% svarer 4-6, mens 26% svarer ikke aktuelt. Det 

kan bety at det for mange bibliotek ikke er aktuelt å tilby leksehjelp, det kan være fordi de 

ikke har samarbeid med norskopplæringen i kommunen eller en frivillig organisasjon. Det 

kan også være at det er for få innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn. Svarene på 1-3 

kan bety at de trenger mer veiledning fra fylkesbiblioteket for å starte opp et slikt tilbud. 

 

 

Biblioteket som uavhengig møteplass er et satsingsområde ut fra endringene i 

bibliotekloven fra 2014. Biblioteket som flerkulturell møteplass er en del av dette. 

Erfaringene er at innbyggere med minoritetsspråklig bakgrunn tar i bruk biblioteket ut fra 

sine behov. Men i møteplassbegrepet ligger også tilrettelegging for møter for mennesker 

med ulik bakgrunn. 40% svarer 1-3 på dette spørsmålet, mens 42% svarer 4-6. 17% sier at 

det ikke er aktuelt.  

 

Oppsummering litteraturformidling 

Det har vært få kommentarer fra biblioteksjefene til litteraturformidling, men det er en som 

sier at det er ønskelig med mer informasjon om litteraturformidling. 

En gir uttrykk for at hun/han ikke vet hva litteraturnett Nord-Norge er. En annen sier «Har 

lite kontakt med fylkesbiblioteket rundt våre vanlige tjenester - som barnehagebibliotek, 
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språkkafé osv. Utover bibliotekdagene i Nordland har jeg ikke benyttet veiledning fra 

fylkesbiblioteket rundt temaene i skjemaet her». 

Svarene på området litteraturformidling gir inntrykk av at bibliotekene stort sett er fornøyd 

med fylkesbibliotekets innsats, men mange svar på "Ikke aktuelt" kan tyde på at 

bibliotekene selv ikke har kapasitet til de ulike aktivitetene. For noen større bibliotek kan 

det også være slik at de har kompetanse selv til å gjennomføre aktiviteter uten 

fylkesbibliotekets innsats.  

Formidling er et område som trenger kontinuerlig påfyll av kompetanse og inspirasjon. 

Satsingsområdet formidling er forankret i Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025.  

 

 

Biblioteket som fysisk rom 

 

Hvor fornøyd er du med fylkesbibliotekets veiledning og rådgivning når det gjelder å 

utvikle det fysiske biblioteket til å fylle funksjonen som uavhengig møteplass, debatt- og 

aktiv litteraturformidlingsarena, på en skala fra 1-6 der 1 er lite fornøyd og 6 er meget godt 

fornøyd? 

Ved revisjonen av Lov om folkebibliotek i 2014 kom det inn en ny bestemmelse i §1, 

formålsparagrafen, om at "Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena 

for offentlig samtale og debatt". I tillegg kom det også inn en bestemmelse om aktiv 

formidling. Dette stiller krav om biblioteklokaler som er hensiktsmessige for 

arrangementer. Dette må det tas hensyn til ved planlegging av nye biblioteklokaler og ved 

modernisering og fornying av eksisterende lokaler og interiører. Den nye bestemmelsen 

stiller krav om både fysiske muligheter og arrangementer, formidlingsaktiviteter og 

debatter. Bibliotekene som møteplass og kulturarena er et av temaområdene i Regional 

plan for bibliotek i Nordland 2015-2025.  
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Biblioteklokaler 

 

 

 

I det første spørsmålet i denne delen ble det spurt om planlegging av nye lokaler. Svaret 

"Ikke aktuelt" fra 60% fra bibliotekene kan tyde på at det ikke er mange nye bibliotek under 

planlegging i Nordland og at de dermed heller ikke har hatt behov for rådgivning fra 

fylkesbiblioteket. 23% svarer 4-5 og er godt fornøyd med fylkesbibliotekets innsats på 

området. I samtalen med et utvalg biblioteksjefer ble det fra noen fremhevet at de hadde 

fått god hjelp fra fylkesbiblioteket under planlegging av nytt bibliotek. 

 

Modernisering av biblioteklokaler, inklusive tilrettelegging for universell utforming, synes 

det heller ikke å være stort behov for, i og med at 46% har svart "Ikke aktuelt". Et spørsmål 

her kan nok være om det er fordi bibliotekene allerede er så godt tilrettelagt som de bør 

være ut fra dagens standard, eller om det ikke er vurdert eller at bibliotekene ikke har fått 

kommunale midler til dette. 31% svarer 4-6 og har sannsynligvis fått god bistand fra 

fylkesbiblioteket på dette området. 
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Biblioteket som møteplass, debattarena og læringsarena 

 

 

Når biblioteket skal drive med aktiv formidling, og være en uavhengig møteplass og 

debattarena, kreves det både planlegging og kompetanse til å arrangere ulike møter og 

debatter. Her fordeler svarene seg slik at 29% svarer 1-3, 52% svarer 4-6, og 20% ikke 

aktuelt. Mange er fornøyd med den kompetansen de har fått via fylkesbiblioteket, mens en 

god del har behov for mer av denne kompetansen. Dette kan være et tema som bør tas opp 

ganske jevnlig. Kanskje en form for veiledning med punkter som bør følges, kan være nyttig.
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Når det kommer til spørsmålet om bibliotekene er fornøyd med den veiledning og 

rådgivning de har fått fra fylkesbiblioteket om "Biblioteket som møteplass og 

formidlingsarena" så fordeler 66% av svarene seg på svaralternativene 4-6 og tolkes som 

ganske bra til meget bra fornøyd med fylkesbibliotekets rådgivning og veiledning. Dette er 

et temaområde i Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025. Dette har vært tatt opp 

som tema ved bibliotekmøter i Nordland. 

Samtidig er det 11% som sier at dette ikke er aktuelt. Det er nærliggende å tolke dette som 

svar fra mindre bibliotek som ikke har tid eller annen kapasitet til å oppfylle 

bestemmelsene på dette området. Noen svar, 8%, fordeler seg på svarene 1-3. Det kan 

hende noen har behov for mer veiledning enn det som er gitt. 

I kommentarene fra biblioteksjefene (få kommentarer) sier noen at de opplever at de får 

god hjelp når de spør, men en sier at fylkesbiblioteket har «vært nærmest usynlig overfor 

folkebibliotekene på dette feltet». Men det blir også sagt at det har vært tema under det 

årlige bibliotekmøtet og at det har blitt gitt (litt) veiledning vedrørende søking på 

arenamidler. 

En biblioteksjef sier at hun/han ønsker «mer fokus på bibliotekets rolle som arrangør og 

samfunnsdebutant. Mer fokus på markedsføring, arenautvikling for å være den nye 

attraktive møteplassen, samarbeid med lag og foreninger, møteplass for hobby mm. I det 

digitale samfunn så vil biblioteket ha større rolle som DEN møteplassen der gamle, unge, 

immigranter og andre bofaste kan sitte i grupper, å føle et fellesskap selv om man kanskje 

bare leser aviser, magasiner eller studerer til hovedfag. Fylkesbiblioteket bør ha mer fokus 

på å markedsføre dette overfor beslutningstakere når små kroner skal fordeles i 

kommunebudsjettene. Folkebibliotekets samfunnsrolle og nødvendigheten med å 

opprettholde gode folkebibliotek i kommunene spesielt i det digitale samfunn». 
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Biblioteket som debattarena har nok vært den mest krevende delen av de nye 

bestemmelsene i Lov om folkebibliotek. Dette har vært tema på bibliotekmøter i Nordland, 

det ses gjerne i sammenheng med aktiv formidling og møteplass. 21% ser ut til å ha behov 

for mer veiledning fra fylkesbiblioteket på dette området siden de har svart 1-3 på dette 

spørsmålet, mens 20% sier at det ikke er aktuelt med slik veiledning. Om det er fordi de 

klarer dette selv, eller at de ikke har noen debattmøter, kommer ikke fram. 61% fordeler 

seg på skalaen 4-6, og må sies å være fornøyd med fylkesbiblioteket på dette området.  

 

 

Folkebibliotekene fungerer som en uformell læringsarena der de som ønsker det kan hente 

kunnskap og informasjon fra samlingene, bruke PC'er til søking, og sitte og arbeide med sine 

studier, uavhengig av nivå. Her spiller bl.a. åpningstider inn slik at biblioteket er 

åpent/tilgjengelig når folk har anledning til å bruke det. Meråpent er en fordel her (det 

kommer vi tilbake til i et senere spørsmål). Erfaringene er nok også at folk tar i bruk 

biblioteket ut fra sine egne behov. Når det gjelder formell læringsarena kan det bestå i at 

biblioteket gir opplæring på bestemte områder. Det kan være innenfor digital kompetanse, 

men leksehjelp og språkkafé kan også inngå her (det er egne spørsmål om disse temaene). 

Her er vi opptatt av om bibliotekene er fornøyd med fylkesbibliotekets veiledning og 

rådgivning når det gjelder biblioteket som formell og uformell læringsarena. Her fordeler 

svarene seg over hele skalaen. Det kan tyde på at det er behov for noe mer veiledning også 

på dette området, ut fra at 32% har svart 1-3. 54% fordeler seg på svaralternativene 4-6. 

Om de 14% som har svart "Ikke aktuelt" ikke har behov for noe veiledning her eller at de 

ikke ser bibliotekets oppgaver på dette området, vet vi ikke. 
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Oppsummering biblioteket som fysisk rom 

Det er ikke noen entydig konklusjon på svarene i denne delen. På noen spørsmål er det 

mange som svarer ikke aktuelt.  20% svarer ikke aktuelt på spørsmålet om debattarena. Det 

kan være nærliggende å tolke det som at disse bibliotekene ikke har kommet i gang med 

debatter, men vi vet ikke sikkert. Det virker som mange bibliotek er godt til meget godt 

fornøyd med fylkesbibliotekets innsats når det gjelder bibliotekene som uavhengig 

møteplass, debatt- og aktiv litteraturformidlingsarena. Dette er en virksomhet som hele 

tiden må ivaretas, og det kan være krevende for bibliotek som har ganske begrenset med 

personalressurser og kanskje heller ikke har biblioteklokaler som egner seg spesielt godt. 

Det kan derfor være viktig at fylkesbiblioteket opprettholder oppmerksomheten på disse 

områdene og på ulike måter minner bibliotekene om oppgavene her og bidrar med faglig 

kompetanse her. 

 

Digitale tjenester 
 

Generell IKT rådgivning 

Hvor fornøyd er du med fylkesbibliotekets veiledning og rådgivning når det gjelder 

digitale tjenester og utvikling, på en skala fra 1-6 der 1 er lite fornøyd og 6 er meget 

godt fornøyd? 

 

 

IKT er et omfattende område. Bibliotekene må benytte seg av ulike tjenester til sine 

brukere. For å gjøre dette mulig, må personalet selv ha kompetanse. IKT-rådgivning fra 

fylkesbiblioteket er derfor nyttig. 65% er godt til meget godt fornøyd med rådgivningen fra 

fylkesbiblioteket på dette området. Noen få trenger mer, 21% svarer 1-3 her. De 14% som 

svarer "Ikke aktuelt" er muligens de større bibliotekene som har god kompetanse selv. 



21 
 

 

Opplæring i digital basiskompetanse i befolkningen er et satsingsområde for regjeringen. 

Bibliotekene er pekt ut som en institusjon som kan bidra her. Det har vært flere nasjonale 

prosjekt i regi av Nasjonalbiblioteket og andre instanser, og fylkesbiblioteket i Nordland har 

også hatt et prosjekt på dette. I den regionale bibliotekplanen er dette strategi nr. 17.1: 

"Bibliotekene skal formidle kunnskap om hverdagsteknologi". Svarene fordeler seg med 

43% på svaralternativene 1-3, og dette kan tyde på at det er behov for mer veiledning og 

rådgivning fra fylkesbiblioteket på dette området. 28% fordeler seg på svaralternativene 4-

5, og kan sies å være godt fornøyd, mens 29% sier at det er "ikke aktuelt". Hvorfor det ikke 

er aktuelt vet vi ikke, det kan være at de har denne kompetansen selv, eller at de ikke har 

tid eller kompetanse til å gi digital basiskompetanse til innbyggerne. 

 

Hjemmesider 

 

Bibliotekenes muligheter til å tilby digitale tjenester øker, men dette kan kreve kompetanse 

som det enkelte bibliotek ikke har selv i utgangspunktet. Ny teknologi er et av 

temaområdene i Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025. 

Om behovet for veiledning og rådgivning når det gjelder hjemmesider for bibliotekene så 

sier 40% at det ikke er aktuelt. Det kan tolkes slik at dette kan de selv. Når man ser på 

sidene til flere av bibliotekene i Nordland, så kan det betegnes som minimumsløsninger fra 

systemleverandøren. Noen har en Facebookside i tillegg til hjemmesiden. En biblioteksjef 

savner tilbud om utvikling av hjemmesider. Det kan være behov for at fylkesbiblioteket 
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bidrar til at de bibliotekene det gjelder kan utvikle bedre hjemmesider enn 

minimumsløsningen som flere har. 

 

Sosiale medier 

 

 

Antall sosiale plattformer øker. Foruten en hjemmeside, bør biblioteket kunne ha en 

Facebookside, og kunne formidle og informere på Twitter og Snapchat. Men det trengs 

opplæring i sosiale plattformer og hva biblioteket kan bruke dem til. 41% svarer 4-6 på 

spørsmålet og det tyder på at fylkesbiblioteket har tatt opp dette temaet, og at flere 

bibliotek har tatt ulike sosiale plattformer i bruk. Men 45% svarer 1-3 og det tyder på at det 

er behov for mer rådgivning her. 14% mener at det ikke er aktuelt. Det kan jo være fordi de 

har nødvendig kompetanse selv, eller at de ikke har tid og kompetanse til å ta i bruk dette. 

Ny teknologi er et temaområde i den regionale bibliotekplanen. Her sies det i mål 17 at 

"bibliotekene skal bidra til å redusere digitale skiller, og det skal bl.a. skje gjennom 

"Oppdatert utstyr, programvare og innholdstjenester i bibliotekene (strategi 17.2)".  

 

 

 

Digital samlingsutvikling er knyttet til tilbud av e-bøker. Her fordeler svarene seg over hele 

skalaen. Samlingsutviklingen er delvis knyttet til innkjøpsordningen fra Kulturfondet der 

hvert fylke har fått seg tildelt et antall eksemplarer av hver innkjøpt tittel, og delvis til 
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innkjøp av titler. Bøkene kan lånes gjennom en app for dem som har lånekort ved et 

bibliotek. Nasjonalbibliotekets digitale tilbud av bøker utgitt inntil år 2000 gjennom 

bokhylla.no og den digitale avistjenesten kan også regnes hit. Bokhylla.no er tilgjengelig 

både for bibliotek og enkeltpersoner, mens avistjenesten kun er tilgjengelig i bibliotekene. 

Det er viktig at bibliotekene er kjent med de digitale muligheter som er tilgjengelige, og kan 

formidle dette til sine brukere. 

 

 

Lån av e-bøker i Nordland skjer gjennom E-lån Nordland og app'en e-Bokbib. 

Fylkesbiblioteket organiserer og tilrettelegger dette tilbudet som bibliotekene er meget 

godt fornøyd med, 66% svarer 5-6 på dette spørsmålet. Noen få ser ut til å trenge noe mer 

veiledning, 12% svarer 1-3. 

 

Innkjøp av e-bøker har vært organisert som et konsortium i Nordland (og de andre fylkene) 

der fylkesbiblioteket har stått for innkjøp av e-bøker og bibliotekene har bidratt med en viss 

sum årlig. Dette har bibliotekene vært veldig godt fornøyd med, hele 69% svarer 4-6 på 

spørsmålet. Fra 2018 legges ordningen om. Det er noe usikkert hva dette innebærer for 

bibliotekene. Innkjøp av Pressreader går også inn under dette. 
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Nordland fylkesbibliotek gir bibliotekene i fylkene tilgang til Pressreader. Pressreader gir 

bibliotekets brukere tilgang til komplette digitale utgaver av aviser og tidsskrifter fra over 

100 land og på mer enn 60 språk. Tilgang får man via egen PC, nettbrett eller mobil. Man 

må logge seg på Pressreader når man er på biblioteket. Da har man tilgang i 72 timer, 

uansett hvor man er. Bibliotekene trenger noe veiledning for å formidle Pressreader til sine 

brukere. 66% svarer 4-6 og det tyder på at de er godt fornøyd med fylkesbibliotekets 

veiledning her. 20% svarer 1-3 og ser ut til å trenge noe mer veiledning. Om de 14% som 

svarer «Ikke aktuelt» selv klarer veiledningen eller om de ikke formidler Pressreader til sine 

brukere, er ikke klart. 

 

 

Selvbetjening ved utlån og innlevering er innført i mange bibliotek over hele landet 

etterhvert. Det frigjør personalet fra en del rutineoppgaver. Frigjort tid kan benyttes til bl.a.  

formidlingsoppgaver. 34% svarer 1-3 på skalaen her, og det tyder på at de kan tenke seg 

mer veiledning fra fylkesbiblioteket på dette området. 20% svarer 4-6 og det tyder på at de 

er godt fornøyd med den veiledningen som er på området. Men hele 46% sier at det ikke er 

aktuelt. Nettopp i små bibliotek med lite personalressurser burde automatiserte løsninger 

være et gode. Men det krever noen investeringer. 
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Meråpent bibliotek er innført i mange bibliotek over hele landet de senere årene. Det 

innebærer at biblioteket kan åpnes av den enkelte bruker med en kode knyttet til 

lånekortet utenom betjent åpningstid. Det er aldersgrense knyttet til ordningen, f.eks. at 

den som skal få tilgang til meråpent må være fylt 15 eller 16 år. Biblioteket er da tilgjengelig 

også når personalet ikke er tilstede, f.eks. kl. 0700 - 2300. I Nordland er det mange bibliotek 

med kort åpningstid. Meråpent burde derfor være en god løsning mange steder. 37% ser ut 

til å være interessert i mer rådgivning på området, mens hele 51% sier at det ikke er aktuelt. 

Løsningen krever investeringer, men er noe som burde overveies. Dette synes å være et 

område der fylkesbiblioteket kan initiere meråpent som løsning, både overfor bibliotekene 

og kommunene, slik at innbyggerne kan få tilgang til bibliotekene utover korte åpningstider. 

 

Oppsummering digitale tjenester 

Bibliotekene gir uttrykk for at de er godt til meget godt fornøyd med fylkesbibliotekenes 

tjenester og utvikling når det gjelder digital samlingsutvikling, ebøker og innkjøp av felles 

digitale ressurser og veiledning i forhold til Pressreader. Dette er felles tjenester som 

fylkesbiblioteket initierer og formidler til folkebibliotekene. Så for folkebibliotekene er 

innsatsen å ta i bruk tjenestene. 

Det er noe overraskende at det er så mange som svarer «Ikke aktuelt» på spørsmålene om 

fylkesbibliotekets rådgivning når det gjelder hjemmesider for folkebibliotekene, opplæring i 

digital basiskompetanse, digital samlingsutvikling, innføring av selvbetjent utlån og 

innlevering og innføring av meråpent bibliotek. Utreder antar at de digitale mulighetene på 

disse områdene ikke er tatt i bruk av alle folkebibliotekene i Nordland. Det støttes av at det 

er ganske mange som oppgir svaralternativene 1-3 på de samme spørsmålene. Det gjelder 

også spørsmålet om opplæring i sosiale plattformer og hva biblioteket kan bruke dem til. 

Det kan tyde på at det er behov for mer veiledning fra fylkesbibliotekets side om disse 

spørsmålene. Alle disse områdene ville kunne gi bibliotekene et løft i publikumstjenestene. 

Det anbefales derfor at fylkesbiblioteket opprettholder oppmerksomheten mot disse 

områdene. Dette området dekkes av innsatsområdet Ny teknologi i den regionale 

bibliotekplanen. 
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Planlegging og utvikling 
 

I hvilken grad er biblioteket fornøyd med fylkesbibliotekets tjenester ved 

planlegging og utvikling på områdene nevnt under, på en skala fra 1-6, der 1 er lite 

fornøyd og 6 er meget godt fornøyd?  

 

Prosjektarbeid 

 

«Bistand ved skriving av prosjektsøknader (til Nasjonalbiblioteket og evt andre instanser» er 

hele spørsmålet over. Mye av utviklingen skjer i form av prosjektarbeid i bibliotekene. 

Prosjekt som er vellykkede "sprer" seg gjerne til andre bibliotek. For mindre bibliotek kan 

det være krevende å utforme gode nok søknader, enten det er til Nasjonalbiblioteket eller 

andre instanser som utlyser prosjektmidler. Her kan fylkesbiblioteket spille en viktig rolle, 

enten ved å stå som prosjekteier for en søknad som omfatter flere bibliotek i fylket, eller 

ved å hjelpe ett eller flere bibliotek med å utforme søknad. Fylkesbiblioteket har bl.a. gitt 

bistand ved utforming av søknader fra bibliotekene om arenamidler fra Nasjonalbiblioteket. 

54% er godt til meget godt fornøyd med rådgivningen fra fylkesbiblioteket når det gjelder 

prosjektsøknader. 29% svarer "ikke aktuelt". Dette antas enten å være bibliotek som har tid 

og kompetanse nok til å utforme søknader selv, eller at de er så små at de ikke har kapasitet 

til prosjektsøknader og prosjektarbeid. 

En biblioteksjef sier at "Fylkesbiblioteket har vært på tilbudssiden når det gjelder søking på 

arenamidler, men kan ikke huske å ha sett noe på de andre feltene. Kanskje burde de bli 

flinkere til å minne oss på hva vi faktisk kan få hjelp til. Det er ofte sånn at hverdagen tar 

over. Kunne gjerne tenkt meg å bli gjort mer oppmerksom på at det var en mulighet å få 

bistand til nevnte punkter". 
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Figur 1 

 

Fylkesbiblioteket har vært initiativtaker og koordinator for ulike prosjekter og tiltak, bl.a. et 

prosjekt om digital basiskompetanse. For noen tiltak kreves det at fylkesbiblioteket tar 

initiativ for at bibliotekene skal kunne delta. Det gjelder f.eks. Sommerles og Lesersørvis. 

54% svarer 4-6, noe som tyder på at mange er fornøyd med fylkesbibliotekets innsats. 29% 

svarer 1-3. Det kan tyde på at de kan ønske seg at fylkesbiblioteket i større grad kan gå inn 

som koordinator for prosjekter og tiltak. 

 

 

Når et prosjekt er gjennomført skal det leveres prosjektrapport med regnskap til den som 

har bevilget midlene. Å oppfylle kravene her kan være en utfordring. Det ser ikke slik ut her, 

men det kan også være fordi det er få bibliotek som har deltatt i prosjekter.  
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Planarbeid 

 

Utarbeidelse av egne bibliotekplaner i kommunene synes ikke å være vanlig. 46% sier at det 

er "Ikke aktuelt" med bistand fra fylkesbiblioteket ved utarbeidelse av lokal bibliotekplan. 

Det kan jo tolkes som at det klarer bibliotekene på egenhånd, men det kan også være at det 

ikke er aktuelt å utarbeide noen bibliotekplan i de enkelte kommunene. 

En biblioteksjef kommenterer at "kommunen har gått over til ny planstrategi; egne 

fagplaner er i stor grad forlatt og erstattet av sektorvise handlingsplaner, som inngår i 

kommuneplansystemet. Egen bibliotekplan har således ikke vært aktuelt de siste årene". 

En biblioteksjef sier om områdene under Planlegging og utvikling at vedkommende ikke 

kjenner til at fylkesbiblioteket har bidratt aktivt i noen av disse områdene, og at hun/han   

ikke har sett hverken strategier eller planer, og fortsetter slik "Fylkesbiblioteket har en egen 

plan, og jeg antar at det meste av dette er forankret i den planen (men den er ikke for mitt 

bibliotek?)". Dette tolkes slik at det gjelder Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025. 

Det kan tyde på at den regionale planens gyldighet også for de kommunale bibliotekene 

ikke er forstått. Fylkesbiblioteket bør antagelig minne bibliotekene og kommunene jevnlig 

på denne planen for at den skal brukes aktivt av bibliotekene og gjøre den kjent i 

kommunene. 

 

 

De større bibliotekene forventes å ha tilstrekkelig egen kompetanse ved utarbeidelse av 

budsjett og økonomiplan. I mange mindre bibliotek overlates dette erfaringsmessig ofte til 

leddet over biblioteket. Det betyr at biblioteket ikke benytter seg av den muligheten som er 
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til å bidra med bibliotekets forslag og behov. 57% svarer «Ikke aktuelt». Om det betyr at de 

selv utarbeider og leverer budsjett og økonomiplan for biblioteket eller ikke, vet vi ikke. 25% 

svarer 1-3 og det tyder på at det kan være behov for bistand fra fylkesbiblioteket her. 17% 

svarer 4-5. Det kan hende de har fått den bistanden de har behov for. 

 

Samarbeid 

 

Se kommentar under. 

 

 

Se kommentar under.  
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Se kommentar under. 

 

 

 

Kommunereformen skulle erstatte mye av det interkommunale samarbeidet, men for 

Nordlands del så resulterte kommunereformen i få endringer i kommunestrukturen. Det 

betyr at det fortsatt er grunnlag for mer formalisert og forpliktende samarbeid mellom 

bibliotekene i kommunene. Noen har et etablert samarbeid selv om det ikke er 

avtalebasert. Struktur og samarbeid er et tema i den regionale bibliotekplanen. 46% svarer 

1-3 på dette spørsmålet og det kan tyde på at det er grunnlag for mer bistand fra 

fylkesbiblioteket til mer forpliktende samarbeid mellom kommunene. 35% svarer 4-6. De 

synes ikke å ha samme behov, og 20% synes ikke spørsmålet er relevant. 
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Det er etablert et forum for de større bibliotekene i Nordland. De som ikke deltar her, får 

ikke del i samme informasjon. De som deltar i dette synes å være godt fornøyd. En 

kommentar går på at det kan være en fare for at mange diskusjoner foregår i lukkede fora. 

For mange, 37%, er ikke dette forumet relevant. 54% svarer 4-6 og er dermed godt fornøyd 

med dette. Det er også flere regionale fora som bibliotekene selv har tatt initiativ til eller 

som fylkesbiblioteket har støttet. 

 

 

Oppsummering planlegging og utvikling 

I denne delen er det samlet spørsmål som går på planlegging og utvikling, spesielt gjennom 

samarbeid med andre instanser i kommunen eller som interkommunalt samarbeide. Noen 

biblioteksjefer kommenterer at de får god hjelp fra fylkesbiblioteket når de spør, men det 

virker ikke som det er kjent at fylkesbiblioteket kan bidra på disse områdene. 

Kommentarene tyder på det.  En sier «Jeg har krysset mye av for ikke aktuelt, og det er fordi 

at jeg rett og slett ikke har tenkt over at jeg kan få bistand til disse tingene av 

fylkesbiblioteket». En annen sier «Jeg visste ikke at vi kunne få bistand på disse områdene». 

«Hvis fylkesbiblioteket tilbyr tjenester innenfor disse områdene, må det markedsføres mer, 

for det kjenner jeg ikke til», sier en. Flere nevner at de ikke kjenner til tjenester på disse 

områdene, bortsett fra det som inngår i seminar og kurs fra fylkesbiblioteket. En sier 

«savner kanskje mer informasjon om tjenestene, for noen av dem har jeg brukt så lite at jeg 

ikke helt vet hva jeg skal svare». 

Dette området omfatter prosjektarbeid og søknadsskriving, budsjettarbeid, utarbeidelse av 

bibliotekplan og samarbeid med andre instanser i kommunen eller interkommunalt 

biblioteksamarbeid. Her er det mange som har svart «Ikke aktuelt». Det er mulig det ikke er 

særlig aktuelt for bibliotekene å utarbeide egne bibliotekplaner. Da blir den regionale 

bibliotekplanen desto viktigere å formidle og bruke i det lokale utviklingsarbeidet. 

Fylkesbiblioteket har bistått noen bibliotek i søknad om arenamidler, men det kan ellers 

virke som om dette er områder som fylkesbiblioteket ikke har rettet noen særlig 

oppmerksomhet mot. Å bistå bibliotekene med å utvikle samarbeid med andre instanser i 

kommunen eller i interkommunalt samarbeid kan være nyttig for bibliotekene. Det kan 

bidra til å styrke deres posisjon i kommunen og bibliotekutviklingen lokalt. Det anbefales at 
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fylkesbiblioteket gjør bibliotekene oppmerksom på mulighetene til å få veiledning og 

bistand når det gjelder søknader om prosjektmidler og samarbeid med andre kommunale 

instanser og interkommunalt biblioteksamarbeid. Det siste aktualiseres etter at 

kommunereformen kun resulterte i noen få kommunesammenslåinger i Nordland.   
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Fjernlån  
 

Hvor fornøyd er biblioteket med fjernlånstjenesten ved Nordland fylkesbibliotek, på en 

skala fra 1-6 hvor 1 er lite fornøyd og 6 er meget godt fornøyd? 

Fylkesbiblioteket i Nordland driver fortsatt fjernlån selv til bibliotekene i Nordland og dermed 

også til andre bibliotek. De fleste fylkesbibliotekene har overlatt denne tjenesten til 

folkebibliotekene. Så langt har heller ikke Nordland vært med i noen transportordning som alle 

fylkene fra Trøndelag og sørover er med i. Dette er nå under forberedelse, men alle bibliotekene 

har ikke sluttet seg til. En transportordning vil gjøre fjernlån langt enklere da bibliotekene slipper 

pakking av enkeltbøker og kostnadene knyttes til deltakelse i ordningen, ikke til porto for den 

enkelte bok.  

Samlingstilbud 
 

 

Svaret på om bibliotekene er fornøyd med samlingene ved Nordland fylkesbibliotek tyder 

på at de i høy grad er fornøyde da 95% svarer 4-6 på dette spørsmålet. Temaområdet 

Medier og medieforsyning i den regionale bibliotekplanen tar opp utfordringer ved å gi gode 

nok tilbud i bibliotek med små samlinger og hvordan sikre forsyningen. En strategi er å 

bygge kompetanse på samlingsutvikling (strategi 6.1), en annen å forbedre 

mediesirkulasjonen (strategi 7.1.). Det siste kan skje ved innføring av transportordning. 
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Leveringstid på fjernlån er en viktig side ved kvaliteten på tjenesten slik at lånerne får det de 

har etterspurt i tide. 86% svarer her 5-6, så bibliotekene er meget godt fornøyd med 

leveringstiden på fjernlån. 

 

Service 

 

 

Bibliotekene er meget godt fornøyd med servicenivået ved fjernlån fra fylkesbiblioteket. 

91% svarer 5-6 på dette spørsmålet. 
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Referansearbeid 

 

 

Bibliotekene er meget godt fornøyd med referansearbeidet ved Nordland fylkesbibliotek. 

71% svarer 5-6. 

 

 

Hjelp til referansespørsmål er det ikke så mange som benytter seg av. Noen kommenterer 

at det kun gjelder ved spesielt materiale som artikkelstoff og i noen tilfelle ved verifisering 

av utenlandske titler og fjernlån fra utlandet. Det avspeiler seg i at 31% svarer at det ikke er 

aktuelt med hjelp til referansespørsmål. 60% svarer 5-6 og det tolkes slik at de er fornøyd 

med tjenesten når de en sjelden gang benytter seg av den. 
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De ulike fjernlånsleverandørene  

 

Hvilke bibliotek er viktige for fjernlån? Si noe om viktigheten på en skala fra 1-6 der 1 er lite 

viktig og der 6 er meget viktig? 

 

 

Bibliotekene kan i stor grad velge hvilke bibliotek de henvender seg til for fjernlån. Nordland 

fylkesbibliotek er meget viktig for 74% av bibliotekene. 97% svarer 4-6. Det meste av 

fjernlånet til bibliotekene i Nordland kommer fra fylkesbiblioteket. 

 

 

Depotbiblioteket som er en del av Nasjonalbiblioteket, avd. Rana, yter fjernlån til 

bibliotekene. Depotbiblioteket er like viktig for fjernlånet som Nordland fylkesbibliotek for 

folkebibliotekene i Nordland. 
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Studenter ved universiteter og høgskoler studerer ofte ved sitt hjemsted og ikke (bare) ved 

campus, og ønsker å låne både pensumbøker og tilleggslitteratur. Dette lånes inn fra 

universitets- og høgskolebibliotek. 79% av bibliotekene sier at universitets- og 

høgskolebibliotekene er viktige, fordelt på svaralternativene 4-6. 

 

 

Andre folkebibliotek er også viktige for fjernlånet.  82% svarer 4-6 her.  

 

 

Andre bibliotek viser seg også å være vesentlige for fjernlån. En biblioteksjef sier at Troms 

fylkesbibliotek er viktig. 
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Oppsummering fjernlån 

Folkebibliotekene er meget godt fornøyd med samlingene ved Nordland fylkesbibliotek, og 

fjernlånstjenestene som leveres. Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana, 

er like viktig som fylkesbiblioteket. Også universitets- og høgskolebibliotek og andre 

bibliotek er viktig. Biblioteksøk skal gi én inngang til norske bibliotekkataloger, mulighet til å 

låne litteratur fra alle norske bibliotek, og gi direkte tilgang på nett til litteratur som er 

digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk gjør det mulig for bibliotekene å selv 

bestemme hvor fjernlån hentes fra, men målet er mest mulig kortreiste låneveier. Nordland 

fylkesbibliotek har tatt initiativ overfor folkebibliotekene til å innføre en transportordning 

slik bibliotekene sør for Nordland er med i. Dette kan lette arbeidet for bibliotekene med 

fjernlån.  

 

Synliggjøring og kunnskapsdeling 
 

 

Synliggjøring ovenfor administrasjon og politikere 

 

Det er viktig å kunne synliggjøre og argumentere for biblioteket overfor egen administrasjon 

og politikere for å formidle hva et moderne bibliotek kan bidra med når det gjelder kultur, 

kunnskap, informasjon og dannelse. Det synes å være et ganske stort behov for kompetanse 

om hvordan dette kan gjøres da 51% oppgir alternativet 1-3 her. 37% oppgir 

svaralternativene 4-6 og er fornøyd med fylkesbibliotekets bistand her. 

En biblioteksjef sier «Kunne definitivt ha tenkt meg mer om synliggjøring og argumentasjon 

for biblioteket overfor administrasjon og politikere i egen kommune og mer aktivitet til dette 

området». En annen sier: «Med liten stilling er det vanskelig å få med seg alt som 

fylkesbiblioteket kan bistå med, men jeg synes at fylkesbiblioteket kunne vært mer 

pågående overfor kommuner med små stillinger der de kan fremme bibliotekets plass i 

samfunnet og behovet samfunnet har for bibliotek og hva vi som jobber i biblioteket kan 

utføre». 
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Fylkesbibliotekets synlighet angående tjenestetilbud 

 

På spørsmålet om fylkesbiblioteket er tydelig på det kan yte av tjenester, svarer 32% 1-3. 

Det kan tyde på at det ikke er helt tydelig for alle hvilke tjenester fylkesbibliotek kan yte. 

Det stemmer med en del av kommentarene fra biblioteksjefene på noen av de andre 

spørsmålene.  65% svarer 4-6 og det tyder på at de mener at det er tydelig hva 

fylkesbiblioteket kan yte av tjenester. 

 

Denne delen stiller noen spørsmål knyttet til fylkesbibliotekets egen virksomhet. Her blir det 

spurt om bibliotekene er fornøyd med fylkesbibliotekets informasjon om egen virksomhet 

og tjenester på egne nettsider. 72% svarer 4-6 her, så det virker som de er godt fornøyd. På 

den annen side så har flere sagt at de får god hjelp når de spør, men at fylkesbiblioteket 

egentlig ikke har synliggjort sine tjenester. 

Utreders kommentar er at fylkesbiblioteket har forbedringspotensiale når det gjelder å 

synliggjøre egen virksomhet og tjenester på nettsidene. Nettsidene er noe knappe. De 

kunne også dele andre biblioteks informasjonssider, f.eks. bokanbefalinger fra Deichmanske 

bibliotek som er ment som en felles nasjonal ressurs, se https://anbefalinger.deichman.no/. 

Likedan en lenke til Nasjonalbibliotekets sider om bibliotekutvikling, se 

https://bibliotekutvikling.no/. 
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Kunnskapsdeling og markedsføring 

 

 

Bibliotekene blir gjerne inspirert av hva andre bibliotek gjør. Det er ikke så lett å holde seg 

orientert om dette for bibliotek som har lite personalressurser. At fylkesbiblioteket følger 

med og bidrar med kunnskapsdeling om utviklingen i bibliotekene er derfor viktig. 31% 

fordeler seg på svaralternativene 1-3 og synes å kunne tenke seg mer av dette. 63% svarer 

4-6, og de synes å være fornøyd med det som fylkesbiblioteket formidler på dette området.  

 

 

 

Markedsføring av bibliotek kan nok oppleves som en utfordring for mange. Et felles 

markedsføringsopplegg ble nevnt som et ønske i telefonintervjuene med noen av 

biblioteksjefene. 51% svarer 1-3 på dette spørsmålet og har ønske om at fylkesbiblioteket 

skal utarbeide et opplegg her. 38% svarer 4-6 og må sies å være godt nok fornøyd med det 

tilbudet de får i dag. 
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«Fylkesbibliotekets informasjon om egen virksomhet og tjenester på sosiale medier som 

Facebook og Instagram» er hele spørsmålet over. Fylkesbiblioteket er på Facebook der de 

informerer om ulike typer nyheter. Bibliotekene er godt fornøyd med fylkesbibliotekets 

informasjon om egen virksomhet og tjenester på sosiale medier som i dette tilfelle er 

Facebook. 69% svarer 4-6. Det er ikke noen henvisning til Instagram, Twitter eller andre 

tjenester på fylkesbibliotekets nettsider. 

 

 

 

Ut fra svarene på spørsmålet om markedsføring og synliggjøring av biblioteket virker det 

som om bibliotekene er godt fornøyd med den kompetanse de får fra fylkesbiblioteket på 

dette området, da 74% har oppgitt svaralternativene 4-6 her. Ut fra det skulle vi tro at 

biblioteksjefene er dyktige på dette området. 23% svarer 1-3 og kan trenge noe mer 

kompetanse på dette området. 
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Fylkesbibliotekets generelle kompetanse 

 

Biblioteksjefene er tydelige på at de synes at fylkesbibliotekets ansatte har allsidig 

kompetanse, 80% svarer 4-6 på dette spørsmålet. 

 

 

 

Det skjer mye i bibliotekene av utvikling, både når det gjelder teknologi og muligheter dette 

gir, og når det gjelder tilbud i selve bibliotekrommet til ulike brukergrupper, og på 

formidlingsområdet. Fylkesbiblioteket har en viktig oppgave i å holde seg orientert om 

utviklingsmulighetene og formidle det til bibliotekene. 40% svarer 1-3, og ønsker seg mer av 

dette, mens 54% svarer 4-6 og synes fornøyd med det tilbudet fylkesbiblioteket gir. 
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Fylkesbibliotekenes generelle serviceinnstilling 
 

 

95% fordeler seg på svaralternativene 4-6 og det gir meget positiv tilbakemelding om 

fylkesbibliotekets serviceinnstilling og hjelpsomhet overfor bibliotekene. Det er også i 

overensstemmelse med inntrykkene fra telefonintervjuene med noen av biblioteksjefene. 
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Fylkesbiblioteket og folkebibliotekenes 

kompetansebehov 

I hvilken grad opplever du at fylkesbiblioteket dekker kompetansebehovet 

innen følgende områder, på en skala der 1-6 der 1 er dårlig dekning og 6 er 

meget god dekning?  

For mange bibliotekansatte vil det være fylkesbibliotekets tilbud av kurs og møter som 

bidrar til påfyll av ny kompetanse. Mange har ikke budsjetter eller tid til å reise på 

konferanser, kurs eller andre møter.  

 

Bibliotekledelse 

 

Mange bibliotek er små og har kanskje ingen eller bare noen få å være leder for. Ledelse er 

også viktig i forhold til egen ledelse og politikere. 49% fordeler seg på svaralternativene 1-3, 

så her kan det nok være behov for mer kompetanse fra fylkesbiblioteket når det gjelder 

ledelse og endringsledelse. 

En biblioteksjef sier "og så savner jeg biblioteksjefmøtet med fokus på bibliotekledelse". En 

av de intervjuede biblioteksjefene sa at hun savnet oppfølging i egen kommune når det 

gjelder ledelse generelt og personalledelse spesielt. Hun hadde etterlyst tilbud i egen 

kommune, men uten resultat. 
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Det virker som det kan være et behov for mer kompetansebygging fra fylkesbibliotekets 

side når det gjelder saksbehandling da 48% fordeler seg på alternativene 1-3. For 26% er det 

ikke aktuelt, om det er fordi de kan saksbehandling eller de ikke saksbehandler saker som 

skal videre til politisk og/eller administrativ behandling, vet vi ikke. Like mange, 26%, 

fordeler seg på svaralternativene 4-6. Det kan være behov for både innføring og 

oppfriskning av saksbehandling. 

 

 

Prosjektarbeid og prosjektledelse har blitt en viktig form for utviklingsarbeid. For dem som 

er ukjent med dette, kan det være vanskelig å søke om midler til prosjekter. 49% oppgir 

svaralternativet 1-3, og det tyder på at de har behov for mer kompetanse på dette området. 

40% oppgir 4-6, og de er godt til meget godt fornøyd med fylkesbiblioteket på dette 

området. 

 

 

Service og kundebehandling er viktig for at bibliotekets brukere skal oppleve at de er 

velkomne og blir tatt godt mot. 66% svarer 4-6, og må sies å være godt fornøyd med 

fylkesbibliotekets tilbud på området. 35% svarer 1-3 og gir dermed uttrykk for at det kan 

være ønskelig med mer kompetanse på området. 
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Kunnskapsorganisasjon, litteratur og samlingskompetanse 
 

 

Samlingsutvikling er noe bibliotekene driver med kontinuerlig. Samlingene må suppleres 

med løpende nye innkjøp, men de må også vedlikeholdes ved kassering av slitt og uaktuelt 

materiale. 63% svarer 4-6 og gir uttrykk for at de har denne kompetansen eller får den 

dekket via fylkesbiblioteket. 23% svarer 1-3 og kan trenge noe mer kompetanse fra 

fylkesbiblioteket. 

 

 

Litteraturkunnskapen hos de bibliotekansatte må fornyes kontinuerlig da det hele tiden 

kommer nye bøker i biblioteket som skal formidles til brukerne, til både barn, ungdom og 

voksne. Svarene her, 83% svarer 4-6, kan tyde på at bibliotekene er godt til meget godt 

fornøyd med de tjenestene fylkesbiblioteket gir når det gjelder litteraturkunnskap.  
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«Litteraturformidling (aktiv formidling, bokprat, styrke lese- og litteraturinteressen hos 

barn, ungdom og voksne)» er hele spørsmålet her. Litteraturkunnskapen skal brukes til aktiv 

formidling overfor brukerne. Formidlingen kan skje gjennom bokprat for flere, eller 

veiledning til den enkelte, ved formidling til skoleklasser og andre grupper. Svarene her, 

72% svarer 4-6, tyder på at bibliotekene er godt til meget godt fornøyd med de 

kompetansetilbudene fylkesbiblioteket har på disse områdene. Aktiv formidling krever tid til 

forberedelse og gjennomføring. Dette er et kjerneområde i bibliotekenes virksomhet og 

leveres daglig i møte med brukerne, til både barn, ungdom og voksne, og deres mangfoldige 

behov og ønsker. Formidling er et av temaområdene i den regionale bibliotekplanen.  

Det vil være viktig her å ta i bruk de mulighetene som finnes til nettbaserte tjenester, som 

f.eks. bokanbefalinger ved Deichmanske bibliotek, se https://blogg.deichman.no/litteratur/ 

og også andre store bibliotek, som f.eks. Bergen off. bibliotek, som har sider med mange 

gode anbefalinger. Bokelskere og Goodreads er også sider som bibliotekene kan lenke til. 

For barne- og ungdomsbøker kan det lenkes til barnebokkritikk.no. Fylkesbibliotekets 

hjemmesider kan suppleres med slike ressurser slik at det blir enkelt for bibliotekene å finne 

fram til dem og gjerne lenke til dem selv slik at bibliotekets brukere også kan benytte seg av 

disse ressursene. 

 

Veiledning og referansearbeid er en grunnleggende kompetanse hos bibliotekarer. I 

Nordland er det mange biblioteksjefer som ikke har bibliotekarutdanning. Men også de som 

har bibliotekarutdanning kan trenge faglig påfyll på disse områdene. 53% svarer 4-6 her, og 

det tyder på at de er godt fornøyd med den kompetansen fylkesbiblioteket tilfører. 35% 

svarer 1-3 og det tyder på at de har behov for mer kompetanse på dette området. 



49 
 

Fylkesbiblioteket er den eneste instansen som kan tilføre kompetanse på dette området 

utenom bibliotekarutdanningen. 

 

 

Kunnskapsorganisering er en grunnleggende kompetanse hos fagutdannede bibliotekarer. I 

Nordland er det mange biblioteksjefer i mindre bibliotek som ikke har bibliotekarutdanning. 

Men også de som har bibliotekarutdanning kan trenge faglig påfyll på disse områdene 

innimellom. 52% svarer 4-6 her og det tyder på at de er godt fornøyd med den 

kompetansen fylkesbiblioteket tilfører. 31% svarer 1-3 og det tyder på at de har behov for 

mer kompetanse på dette området. Fylkesbiblioteket er den eneste instansen som kan 

tilføre kompetanse på dette området utenom bibliotekarutdanningen. 

 

Bibliotekene som læringsarena 
 

 

 

Svarene her tyder på at bibliotekene har behov for kompetanse for å utvikle biblioteket som 

læringsarena da 48% svarer 1-3 på dette spørsmålet. 35% svarer 4-6 og er godt fornøyd 

med den kompetansen som fylkesbiblioteket bidrar med. 
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På området opplæring i formidling av digital basiskompetanse til voksne har mange et 

behov for mer kompetanse fra fylkesbiblioteket, 49% oppgir svaralternativene 1-3. 33% 

svarer 4-5, mens 17% oppgir at dette ikke er aktuelt. Kanskje tilbyr disse slik opplæring til 

sine brukere fordi de har tilstrekkelig kompetanse. Alternativet kan være at de ikke har 

kapasitet til å tilby denne type opplæring. 

 

Modernisering, digitalisering og sosiale medier 
 

 

«Utvikling av biblioteklokalene (modernisering, tilrettelegging for møteplass, aktiv 

formidling og debattarena)» er hele spørsmålet over. Det er behov for å ha et blikk på om 

biblioteklokalene har en hensiktsmessig utforming, bl.a. i form av interiør, belysning, 

skilting, hylleoppstilling osv. Med kravet til bibliotekene om at de også skal drive aktiv 

formidling og være møteplass og debattarena, så kommer det inn krav om fleksible hyller 

(at de har hjul slik at de lett kan flyttes) og annen tilrettelegging av lokalee. 57% svarer 4-6 

og det tyder på at fylkesbiblioteket har formidlet kompetanse på dette området. 26% svarer 

1-3 og det kan tyde på at de har behov for mer kompetanse her. 
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Innføring av selvbetjening ved utlån og innlevering frigjør tid til bl.a. formidling. 37% svarer 

4-5 og det synes som de er fornøyd med fylkesbibliotekets kompetansetilbud på dette 

området. 34% svarer 1-3 og synes å trenge mer kompetanse. 29% som svarer "Ikke aktuelt" 

kan ha innført dette, eller de mener at det ikke er aktuelt. 

 

 

 

 

Elektroniske spill er utviklet for plattformer som Playstation, Nintendo DS, Wii. Dette er spill 

som tilbys for å spille i biblioteket, ikke for hjemlån. Det er oftest meget populært blant 

barn og unge med elektroniske spill. 52% svarer 1-3 her, og det kan bety at det er behov for 

mer kompetanse fra fylkesbiblioteket på hvordan dette kan tas i bruk i bibliotekene. 29% 

svarer at det ikke er aktuelt med mer kompetanse fra fylkesbibliotek om elektroniske spill. 

Dette kan bety at de allerede tilbyr dette og har tilstrekkelig kompetanse. Det kan også bety 

det motsatte, at de ikke trenger denne kompetansen fordi de mener at det ikke er aktuelt å 

tilby i eget bibliotek. 
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Er bibliotekene fornøyd med den kompetansen som fylkesbiblioteket gir når det gjelder 

sosiale medier og hvordan bruke dem? Her svarer 37% 1-3. Det tyder på at de trenger mer 

kompetanse på området. 54% svarer 4-5, og det virker som de er fornøyd med 

fylkesbibliotekets innsats på området. 

 

 

Etterhvert er tilbudet som bibliotekene kan tilby ikke bare trykte bøker, aviser og 

tidsskrifter, men også ulike digitale læringstilbud. Noen læringskanaler er kun for elever og 

studenter, men det finnes også åpne læringskanaler. Blant annet har universiteter og 

høgskoler det som kalles Open access-tilbud, der artikler, master- og 

doktorgradsavhandlinger er tilgjengelige for alle. Det finnes også et stort tilbud av 

MOOC'er (MOOC står for Massive Open Online Course). Det dreier seg om åpne og 

nettbaserte kurs som man kan følge fra universiteter og andre utdanningsinstitusjoner over 

hele verden. Det gjelder bare å kjenne til tilbudene. Det bør bibliotekene gjøre. 48% svarer 

1-3 her.  Det tyder på at de trenger mer kompetanse på området. 29 % svarer 4-5, og det 

virker som de er fornøyd med fylkesbibliotekets innsats på området. 23% svarer at det ikke 

er aktuelt. Om det betyr at de har kunnskap om digitale læringskanaler og kan formidle 

disse, eller om de mener at det ikke er aktuelt for bibliotekene å kunne tilby dette, er 

usikkert. 



53 
 

Etikk og jus 

 

IFLA, den internasjonale bibliotekorganisasjonen, har utarbeidet etiske retningslinjer for 

bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere. Det finnes en norsk utgave. Veiledende etiske 

retningslinjer for bibliotekansatte ble utarbeidet av Norsk Bibliotekforening sammen med 

en rekke andre norske bibliotekorganisasjoner og vedtatt i 2007, se 

http://norskbibliotekforening.no/2014/05/iflas-etiske-retningslinjer-for-bibliotekarer-og-

andre-informasjonsarbeidere/. 

.  

Et viktig punkt i biblioteketikken er personvern og taushetsplikt. 49% svarer 1-3 på dette 

spørsmålet, og det tyder på at det er behov for mer informasjon og kunnskap om 

biblioteketikk. 43% synes å ha fått god nok informasjon fra fylkesbiblioteket om 

biblioteketikk. Hvorfor 9% synes det ikke er aktuelt med biblioteketikk, er ikke lett å vite. 

 

 

Opphavsrett er et aktuelt tema i dag med lett tilgang til både skriftlige kilder og bilder på 

nett, men som det ikke nødvendigvis er lov å benytte videre. 49% svarer her 1-3. Det tyder 

på at de trenger mer kompetanse på området. 40 % svarer 4-6, og det virker som de er 

fornøyd med fylkesbibliotekets innsats på området. 11% svarer ikke aktuelt. 

Noen biblioteksjefer uttrykker ønske om egne kursdager om viktige tema. Når tema som 

sosiale plattformer, meråpent bibliotek osv. tas opp som korte innlegg på felles 

bibliotekdager blir det for overflatisk. 
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En sier «Jeg svarer 1 på flere, fordi jeg ikke har fått info om kurs, møter og arrangement 

knyttet til disse punktene». En annen sier «Opplever at jeg får mye hjelp på de områder jeg 

trenger støtte».  

Oppsummering kompetansebehov 
I denne delen er det spurt om hvordan fylkesbiblioteket dekker folkebibliotekenes 

kompetansebehov innen svært mange områder. Det vises til kommentarer til hvert enkelt 

spørsmål/svar. Det er nesten ikke mulig å gi fullverdig kompetanse på så mange områder fra 

ett fylkesbibliotek. Noen av områdene er det spurt om tidligere i undersøkelsen, med en litt 

annen spørsmålstilling, om bibliotekene er fornøyd med fylkesbibliotekets tjenester på de 

nevnte områdene. Noen av disse temaene er belyst på møter arrangert av fylkesbiblioteket. 

Noen har påpekt at det ville være ønskelig å ta vare på informasjonen som blir presentert 

på kurs og møter. Det kan skje ved at det blir gjort opptak som blir gjort tilgjengelig i en tid 

etter møtet. Presentasjonene kan også oppsummeres som notater eller legges ut som 

powerpointpresentasjoner som legges ut på fylkesbibliotekets nettsider. Det kan også 

tenkes at fylkesbiblioteket utarbeider noen veiledninger på noen utvalgte områder som kan 

legges ut på nettsidene. I et samarbeid mellom flere fylkesbibliotek kunne det lages 

veiledninger på ganske mange områder som kunne være tilgjengelig for bibliotekansatte og 

eventuelt andre som måtte være interessert. Det kunne legges ut på et felles nettsted, som 

kunne være bibliotekenes felles digitale læringskanal. For litteraturområdet vil dette være 

vanskeligere når det gjelder litteraturkunnskap ettersom det hele tiden utgis nye bøker som 

skal formidles. Men formidlingsmetoder kan inngå. 
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Nordland fylkesbiblioteks tilbud om møter og 

arrangementer 

 

«Tilbudet generelt fra fylkesbiblioteket når det gjelder fysiske kurs, møter og arrangement» 

er hele spørsmålet over. Det er stilt flere andre spørsmål om kompetanse og 

kursvirksomhet i undersøkelsen, men dette oppsummerer feltet. 72% oppgir 

svaralternativet 4-6, og det tyder på at et flertall er godt til meget godt fornøyd. 26% svarer 

2-3. 

 

 

Helt til slutt ble biblioteksjefene spurt om i hvilken grad de er fornøyd med tilbudet fra 

fylkesbiblioteket når det gjelder streaming av kurs, møter og arrangementer. 71% svarer 4-6 

og må sies å være godt til meget godt fornøyd. 26% svarer 2-3 og det kan tyde på at de kan 

ønske at flere kurs og møter blir streamet eller blir tilgjengelig som opptak på nettet. 
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Fylkesbiblioteket arranger ett stort møte i løpet av året, og flere andre temamøter. Det ble 

stilt spørsmål for å finne ut om biblioteksjefene foretrekker å delta på de fysiske møtene 

framfor å følge disse via streaming. Det er helt klart at de fleste ønsker å delta på fysiske 

møter, kurs og arrangementer Men det er ikke alltid det passer. Da kan streaming eller det å 

se opptak senere være aktuelt. 

 

 

Det ble også stilt spørsmål ved om noen ville foretrekke å følge møter, kurs og 

arrangementer via streaming. Et klart flertall foretrekker ikke det, mens 20% svarte ja. 
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Dersom man av ulike grunner ikke kan delta på møter, kurs og arrangementer kan det å 

følge det via nettoverføring/streaming være en god erstatning for 80%. Men i tillegg til 

streaming når arrangementer foregår, er det ønskelig at det blir gjort opptak slik at det kan 

ses senere. 

Kommentarer fra biblioteksjefer: En sier «Savner at kunnskapen fra møter blir tatt vare 

på/formidlet til de som ikke var tilstede på akkurat DET møtet. Streaming er bra, men det er 

også noe som skjer akkurat der og da. Og så savner jeg biblioteksjefmøtet med fokus på 

bibliotekledelse. Det er også en fare for at det blir et kvalitetsskille mellom de «store» 

regionbibliotekene og alle de andre, og at mange diskusjoner foregår i lukkede fora.  

Flere kommentarer går på at det er viktig å møtes på grunn av den sosiale delen, men hvis 

man ikke kan delta, er streaming (samt muligheten til å se opptaket senere) en god 

erstatning. De som har kommentert sier at de foretrekker å delta på de fysiske møtene hvis 

de kan. Men det er viktig å ha mulighetene til å delta via streaming eller se opptak senere. 

Flere kommenterer lang reisevei og kostnader som hindringer for å delta på møtene. Med 

små stillinger kan det være vanskelig å delta på møter. 

«Fysiske møter er viktig, men når økonomien eller annet ikke tillater det, er streaming et 

flott alternativ. - Den sosiale biten av de fysiske møtene er uhyre viktig, og den ville jeg ikke 

få ved bare å følge streaming.» «Med liten stilling er det vanskelig å delta og/eller følge 

med på streamede kurs mm.» 

«Det er ikke bare økonomi som gjør at man ikke deltar på kurs. Like mye handler det om at 

dagen er belagt med noe annet, og da blir også streaming vanskelig. Men det er selvfølgelig 

bedre enn ingenting.» Streaming i sanntid er ikke nok, det må også være opptak som blir 

liggende tilgjengelig etter møtet. 

 

Oppsummering Nordland fylkesbiblioteks tilbud om kurs, møter 

og arrangementer  
Fysisk deltakelse foretrekkes av de fleste, men digital tilgang gjennom streaming/opptak er 

et godt alternativ hvis man ikke kan delta på selve møtet. En respondent savner 

biblioteksjefmøtet med fokus på ledelse.  

 

 

  



58 
 

 

Avsluttende kommentarer fra utreder 

 

Nordland fylkesbibliotek (egentlig fylkeskommunen), som de øvrige fylkesbibliotekene, har 

ansvar for å gi veiledning og informasjon, drive kurs- og opplæringsvirksomhet, overfor 

folkebibliotekene i fylket. «Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2015» er et 

strategisk verktøy for denne virksomheten. I forordet til planen sier fylkesråd for kultur, 

miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø, at «Formålet med en regional plan for bibliotek i 

Nordland er å bidra til utvikling av bibliotekenes tjenester og funksjoner i fylket». Hun 

avslutter med å si «Jeg håper at planen gir et godt grunnlag for et kollektivt løft for å løse 

utfordringene og nå felles mål. Bruk den aktivt!»  

 «Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025» bør være kjent for bibliotekene og 

kommunene i sin helhet, og de enkelte årlige/flerårige satsingsområdene kan gjøres 

tydeligere for bibliotekene/kommunene slik at de selv også deltar i satsingsområdene. 

Planen vil stå sterkere om bibliotekene legger den fram til politisk behandling i sine 

respektive kommuner. Som regional plan skulle ikke det være nødvendig, men praksis kan 

tyde på at det kan være hensiktsmessig. Det kan også bidra til at kommunene vil bidra mer 

til bibliotekutviklingen i den enkelte kommune når politikerne får bedre innsikt i 

bibliotekenes virksomhet og tilbud.  

Det er kommunene som har ansvar for drift og utvikling av folkebibliotekene, men for å nå 

målene i bibliotekplanen, ville det være en fordel om Nordland fylkesbibliotek disponerer 

utviklings- eller prosjektmidler til felles løft i bibliotekene. Midlene bør gå til de viktigste 

årlige satsingsområdene. Flere av satsingsområdene bør antagelig være flerårige, som f.eks. 

innføring av meråpne bibliotek eller innføring av barnehagebibliotek.  

En utfordring i Nordland er de mange og små kommunene i folketall. Det gjør at det både er 

vanskelig å rekruttere fagutdannede biblioteksjefer og holde på dem, i flere kommuner. Det 

gjør også at de kommunale midlene til bibliotekene er for små til å få til en ønsket utvikling. 

Sterkere satsing på interkommunalt samarbeid kan være en løsning. Det vil kunne være 

nyttig å koble dette til de regionale samarbeidsrådene som kommunene har etablert.  

Innsats fra fylkesbiblioteket kan bidra til at bibliotekene kobles tettere til disse 

interkommunale ordningene, og i større grad blir inkludert i de politiske satsingsområdene 

regionalt. Samtidig finnes det også noen større bibliotek i fylket, som Stormen i Bodø, Rana 

og Narvik. Det er ti bibliotek som deltar i forum for de større bibliotekene. Disse 

bibliotekene bør kunne være til inspirasjon også for de mindre bibliotekene i fylket, ved at 

fylkesbiblioteket bidrar som et mellomledd til formidling av tjenester, løsninger og 

erfaringer. 

I tillegg til interkommunale samarbeidsløsninger vil det være viktig å arbeide for bedre 

forståelse og innsikt om hva bibliotekene kan bidra med i kommunene. En sterkere 

forankring av bibliotekenes virksomhet hos administrasjon og politikere i kommunene, kan 

være noe fylkesbiblioteket kan bidra til. 
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Meråpne bibliotek 

De bibliotekansattes hverdag er travel og i stor grad knyttet til daglig drift, i de mindre 

bibliotekene. De større bibliotekene har både mer kompetanse og tid til å drive 

utviklingsarbeid. Fylkesbiblioteket som et kompetansesenter har muligheten til å tenke og 

planlegge mulige fremtidige løsninger for bibliotekene. Digitale løsninger er nyttige både for 

bibliotekets drift, som utlån og innlevering, men også muligheten til å tilby meråpne 

bibliotek. Dette gir innbyggerne over 15-16 år, mulighet til å benytte biblioteket utenom 

betjent åpningstid, f.eks. kl. 0700-2300. Et stengt bibliotek er til liten nytte, bortsett fra at 

man kan låne e-bøker gjennom appen e-BokBib. Etter utreders syn vil satsing på meråpne 

bibliotek i Nordland kunne gi innbyggerne langt bedre tilgjengelighet til sine bibliotek, og 

bør kunne være en satsing i de kommunene som ikke allerede har dette. Et unntak kan 

være de bibliotek som har svært gode åpningstider, som Stormen bibliotek i Bodø. Meråpne 

bibliotek krever noen investeringer i det enkelte bibliotek.  

 

Bedre nettsider 

Bibliotekenes nettsider er for mange biblioteks vedkommende kun en minimumsløsning. En 

felles løsning for å gi bibliotekene muligheter til bedre og mer informative nettsider, bør 

overveies som en innsats fra fylkesbiblioteket. Bibliotekenes nettsider bør være informative 

og oversiktlige, og bl.a. vise hvordan innbyggerne kan få tilgang til digitale ressurser, som 

lån via e-Bokbib eller lesing via bokhylla.no. 

 

Fylkesbibliotekets nettsider 

Fylkesbibliotekets nettsider bør kunne være en ressurs for utvikling av bibliotekene. Disse 

kan med fordel utvikles både når det gjelder struktur, design og innhold. Innholdsmessig bør 

sidene vise hva som er Nordland fylkesbibliotek sine satsingsområder, pågående og 

avsluttede prosjekter, og klart vise hvilke tjenester som fylkesbiblioteket kan yte. Det virker 

som de biblioteksjefene som spør om hjelp, får god hjelp, men så er det også de som ikke 

spør om hjelp. Flere sier at det er områder som det er ukjent for dem at fylkesbiblioteket 

kan bidra med råd og veiledning på. Fylkesbiblioteket bør derfor klart og tydelig formidle på 

sine nettsider hva bibliotekene kan få hjelp og rådgivning til. Sidene bør også kunne vise til 

andre ressurssider, som sider med litteraturformidling, til Nasjonalbibliotekets sider for 

bibliotekutvikling, til prosjekter og erfaringer som det kan være verdt å dele. Det kan også 

være aktuelt å vise til andre større bibliotek sine sider, som inneholder informasjon som kan 

være nyttig.  

Litteraturnett Nord-Norge bør gjøres bedre kjent, både blant bibliotekene og deres brukere. 

Det bør legges en lenke til denne på folkebibliotekenes sider. 

  

Webinar om bibliotektemaer 

Bibliotekene har et felles utgangspunkt, men det foregår mye utviklingsarbeid som ikke er 

så godt kjent. Et ønske som kom fra biblioteksjefene, var å kunne få vite om slike tiltak. Et 

forslag fra utreder er at fylkesbibliotekene og folkebibliotekene kan samarbeide om å lage 

webinarer om ulike temaer. Et webinar er et nettbasert kurs, en presentasjon, diskusjon, 
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demonstrasjon eller instruksjon. Her kan en også tenke seg en arbeidsfordeling mellom 

fylkesbibliotek/folkebibliotek slik at de kan dele erfaringer på ulike områder. Dette kan 

legges på en felles ressursside som alle bibliotek har tilgang til. Nordland fylkesbibliotek kan 

vurdere om dette er et forslag de vil utvikle og gå videre med.  

 

Tilbudet til barn og unge 

Bibliotektilbudet og litteraturformidling til barn og unge er en kjerneoppgave for 

bibliotekene. Et tilbud som barnehagebibliotek har vist seg å ha stor betydning både for 

leseinteresse/bokglede og språkutvikling hos førskolebarn. Prosjektene Boktras og Lesefrø 

ble vurdert av følgeforskning ved Lesesenteret. Lesefrø fokuserte på lesing i barnehager 

med høy andel flerspråklige barn og kunne vise til gode resultater. Barnehagebibliotek er 

blitt etablert i flere bibliotek, men det krever ressurser både til innkjøp av bøker for 

utplassering i barnehagene, og tid og kompetanse hos bibliotekets personale til å formidle 

bøkene og hvordan de kan benyttes av barnehagenes personale. Bøkene kan også lånes 

hjem av barnas foreldre. Det gjør at de blir lettere tilgjengelige i en travel hverdag. Utvikling 

av barnehagebibliotek fra folkebibliotekene krever økte kommunale bevilgninger, men det 

vil kunne gi resultater i form av både leseinteresse og lesekyndighet blant barn og unge 

senere i livet.  Bibliotekene må ha gode tilbud til barn og unge gjennom hele deres oppvekst 

for å bidra til leselyst og leseinteresse. Ungdoms bibliotekbruk synker. Det bør derfor settes 

inn tiltak som kan bidra til å opprettholde ungdommens lesing og litteraturinteresse. Gode 

prosjekter kan deles, og komme flere bibliotek til nytte. 

Utreder foreslår at fylkesbiblioteket satser på noen større prosjekter, noen er nevnt her, 

som kan ha strategisk betydning for utvikling av bibliotektilbudet i kommunene. For at det 

skal skje, må det være et tett samarbeid mellom fylkesbibliotek – folkebibliotek – 

kommunene slik at alle trekker i samme retning. I tillegg vil fylkesbiblioteket samarbeide 

med bibliotekene om flere mindre satsingsområder. Fylkesbiblioteket vil med utgangspunkt 

i «Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025» ha alle innbyggeres behov for gode 

bibliotektjenester som utgangspunkt for sin virksomhet. 

 

 





WWW.NFK.NO


