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Regional plan for bibliotek i Nordland 

Handlingsprogram 2019 

Område / 

mål 

 Hoved-

ansvar 

Medvirkende 

1.  Formidling 

Tiltak 1.1 Oppfølging av Nordnorsk litteraturstrategi FB Troms og 

Finnmark 

fylkesbibliotek 

Tiltak 1.2 Bokåret 2019 - 500-års markering FB Kommuner 

Tiltak 1.3 Videreføre nasjonale satsinger på formidling 

(SommerLes mm.)  

FB Kommuner, NA, 

m.fl. 

Tiltak 1.4 Kompetanseheving av bibliotekansatte ang. kildekritikk 

og referansearbeid 

FB  

Tiltak 1.5 Kompetanseheving omkring samisk språk og samiske 

forhold 

FB Kommuner, 

Sametinget, 

samiske inst. 

Tiltak 1.6 
Kompetanseheving/tilrettelegging for at bibliotekene 

utvikles som arena for formidling av flere kunst- og 

kulturuttrykk. Europeisk kulturhovedstad 2024 skal 

benyttes til å gi bibliotene i fylket et kulturelt løft. 

SBK Kommuner 

3.  Bibliotek for alle 

Tiltak 3.1 
Stimulere til bibliotekenes deltakelse og formidling på 

ulike arenaer utenfor biblioteket, for eksempel 

festivalbibliotek, bokkassefunksjon/depot/institusjoner 

inkl. barnehagebibliotek. Tiltaket bidrar til europeisk 

kulturhovedstad i hele Nordland. 

FB Kommuner 

Tiltak 3.2 Stimulere til bedre bibliotektilbud og formidling til 

ungdom med særskilt fokus på minoritetsungdom 

 FB Kommuner, 

Bibliotekfaglig 

ressurssenter for 

VGS 

Tiltak 3.3 Tiltak for å minske konsekvensene av fattigdom blant 

barnefamilier 

FB Kommuner, 

Nasjonalbibliotek

et 

Tiltak 3.4 Flerkulturell møteplass - behov for økt fokus og skape 

forståelse av bibliotekets rolle i så henseende. 

Integreringsprosjektet 

FB Kommuner, NA 

Tiltak 3.5 Fokus på formidling til voksne med lesevansker og 

minoritetsspråklige 

FB Kommuner, 

Leser søker bok, 

m.fl. 

    

 

6. og 8. Medier og medieforsyning 

Tiltak 6.1 Styrke tilgjengeliggjøring av samiske materialer i 

bibliotekene 

FB 

  

Kommuner, 

Sametinget, 

samiske 



3 
 

institusjoner 

Tiltak 8.1 Koordinere tilgang til og innkjøp av elektroniske 

ressurser 

FB Kommuner 

9. Struktur og samarbeid 

Tiltak 9.1 
Følge opp struktur, organisering og oppgavefordeling 

mellom lokalt og regionalt nivå i lys av 

kommunereformen og andre endringsfaktorer 

FB Kommuner 

Tiltak 9.2 
Utarbeide/samarbeide om felles serviceerklæring for og 

markedsføring av folkebibliotekenes tjenester 

FB  Kommuner 

Tiltak 9.3 
Regionale nettverkssamlinger med fokus på inkludering 

av frivillig sektor og brukere 

FB Kommuner, 

frivillige 

organisasjoner 

12 Kompetanse i bibliotek 

Tiltak 12.1 
Digitale arenaer for kompetansebygging (sjekklister, 

egenproduserte Youtube-videoer, strømming av 

arrangementer, utvikle eksisterende strømmingstjeneste 

med to-veis kommunikasjon, med mer) 

FB   

Tiltak 12.2 
Opprette en kunnskapsbank/faglig blogg for planlegging 

formidling, samhandling, forfatterturneer, kurs, ideer, 

kompetanseheving i Nordland med mer 

FB Kommuner, 

VGS, m.f. 

Tiltak 12.3 Styrke bibliotekledelseskompetanse som omfatter intern 

synliggjøring i kommunene, utviklingsarbeid og 

endringsprosesser. 

FB  

14. og 15. Skolebibliotek, undervisning og livslang læring 

Tiltak 14.1 
Bidra til å hindre frafall i videregående skole ved tettere 

samarbeid med Bibliotekfaglig ressurssenter for 

videregående skoler.  

FB VGS/Ressurs-

senteret 

Tiltak 15.1 
Styrke bibliotekenes rolle og funksjon som 

medskapende arenaer/folkeverksted/MakerSpace. 

Europeisk kulturhovedstadstatus for Bodø forankres 

også i bibliotekene som skapende arenaer. 

FB Kommuner 

16. og 17.  Ny teknologi  

Tiltak 16.1 
Kompetanseheving innen IKT knyttet til nye 

læringskanaler, sosiale medier mv. ved hjelp av Skype-

møter, webinar, skjermtavler og digitale faggrupper  

FB   

Tiltak 17.1 
Sette i gang med WEBLØFT – websider for formidling 

av bibliotektjenester/-tilbud 

FB Kommuner 

Tiltak 17.2 
Følge opp nasjonal satsing på basiskompetanse i 

befolkningen ved kompetanseheving og felles tiltak 

FB Kommunene, 

Nasjonale aktører 

m.fl. 

 FB = Nordland fylkesbibliotek. SBK = Seksjon for bibliotek og kulturformidling, NBNasjonalbiblioteket 
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