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Forord
Visjonenfor den regionalebibliotekplanener «All verdenskunnskapog kultur til alle!»
Folkebibliotekeneer unike kulturinstitusjonerpå grunn av sitt brede samfunnsoppdragsom
kunnskapsaktør,litteratur - og kulturarenaog lokalt møtested.Folkebibliotekenemå væreder hvor
folk bor og tilby kvalitetsmessiggodebibliotektjenestersom styrker innbyggernesom
samfunnsborgereog enkeltmennesker.
«Verdigrunnlagetog legitimiteten til bibliotekenebyggerpå tanken om at kunnskapog utdanning
skalværetilgjengeligfor alle, uavhengigav sosiale,økonomiskeog geografiskeskillelinjer». Dette er
et sitat fra den sistestortingsmeldingaom bibliotek. Ei målsettingom folkeopplysningvar også
forutsetningada folkebibliotekeneble etablert på 1800-tallet. Gjennombibliotekeneskullefolket få
tilgangtil kunnskapog dannelse,og de skullestøtte opp om demokratibyggingen.Dette gjelder
fortsatt. Det er på tide å revitaliserekjerna i institusjonenesbegrunnelse,og oppdatereden til
forventningerog muligheteri den digitale virkelighetavi befinner ossi nå.
Bibliotekenehar en sentralrolle som læringsarena,studiebibliotek og kunnskapstilbyderfor
studenter,det lokalearbeidslivetog for menigmann.Det må avklareshvordansikrealle som bor i
fylket lik tilgangtil kunnskapog informasjon.Folkebibliotekenehar et potensialtil å fylle rollen som
lokal kunnskapsaktørog leverandørav fagbibliotektjenesterlokalt. I Tromser vi i gangmed å utvikle
en strategi for en digital region og det er ønsketat folkebibliotekenehar en større rolle i det digitale
kompetansearbeidet.
Folkebibliotekeneskalstøtte opp om lese- og skriveopplæringen,og de er særdelesviktige i det
lesefremmendearbeidet.Godeleseferdigheterer avgjørendefor mestringog forutsetter at man
lesermye. Påfolkebiblioteket skalleseren møte tekstenog opplevelsenesom inspirererog motiverer
til videre vekst.Gjennomfolkebibliotekenefår befolkningentilgangtil et mangfoldav litterære,
språkligeog kulturelle utrykk og opplevelser. Folkebibliotekenemå ogsåsynliggjøressom
stedsutviklereog være levendemøtesteder.Enarenafor integreringog møter mellom mennesker.
Fylkeskommunens
ansvarfor folkebibliotekenesutvikling er ifølge Lovom folkebibliotekå ivareta
regionalebibliotekoppgaverog regionalbibliotekutvikling.Dette handlerom å utvikle
bibliotektjenesteni tett samhandlingmed kommunene.Det er et ønskeat kunnskapenom
folkebibliotekenespotensialemå bli større hos bibliotekeierne.Fylkeskommunenhar planmyndighet
og gjennombibliotekplanenfår vi et felles styringsverktøysom gir ossden nødvendige
samhandlingenog koordineringenav utviklingstiltakog fellesløsninger.Samhandlingog deling av
ansvarog ressurser kan styrke folkebibliotekenes rolle i samfunnetog gjøre det mulig å løsemer av
samfunnsoppdraget.For å kunne tilby fagliggodt forankredetjenester krevesen systematisksatsing
på kompetanseinnenfor alle arbeidsfelt.
Fylkeskommunenskalleggetil rette for godekommunalebibliotektjenester.Sammenskalvi gjøre
hverandregodeog arbeidefor å oppnå det overordnedemålet for bibliotekplanen:Godeog
likeverdigetjenester og tilstrekkelignærhet til tjenestenefor alle innbyggernei Troms.

Willy Ørnebakk,
Fylkesråd for helse,kultur og næring
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Innledning
Ifølgeformålsparagrafeni Lovom folkebiblioteker folkebibliotekenesoppgaveå:
«…fremme opplysning,utdanningog annenkulturell virksomhet,gjennomaktiv formidling
og ved å stille bøkerog andre medier gratis til disposisjonfor alle som bor i landet.
Folkebibliotekeneskalvære en uavhengigmøteplassog arenafor offentlig samtaleog
debatt. Det enkelte bibliotek skali sine tilbud til barn og voksneleggevekt på kvalitet,
allsidighetog aktualitet.»
I Nasjonalbibliotekstrategi2015-2018, som gir en oversiktover statlig ansvarog Nasjonalbibliotekets
oppgaverfor å bidra til utvikling av folkebibliotekene,omtalesfolkebibliotekenesom: «…kultur- og
debattarena,en kunnskapsbankog en møteplass– gratis og åpent for alle, uavhengigav inntekt,
kultur, interessereller funksjonsnivå».Det understrekesat bibliotekeneer en del av grunnstammeni
demokratiet som skalgi alle tilgangtil kunnskapog kultur og være en digital kunnskapsressurs.
Fylkesplanfor Troms2014-2025 understrekerfylkeskommunensansvarfor å leggetil rette for gode
møteplasser.«Bibliotekenehar lav terskel for tilgjengelighetog har betydningsom kulturell og
kompetansegivende
møteplassog kunnskaps
- og kulturformidler for hele befolkningen».
Kommunene har ut fra Lovom folkebibliotekansvarfor folkebibliotekvirksomheten:«Til formål nevnt
i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek. Folkebiblioteketkan drives av kommunenalene,
eller i helt eller delvisdriftsfellesskapmed annenkommune, fylkeskommuneneller statlig institusjon.
Kommunenfastsetterreglementfor folkebiblioteket(§ 4.)». I lovproposisjonenom endringeri Lovom
folkebibliotekstår det: «Kommunenkan ikke organiseresegbort fra at det er et kommunalt ansvarå
sørgefor at kommunenesinnbyggerefår et godt bibliotektilbud, som oppfyller de grunnleggendekrav
som oppstillesi loven».
UiTNorgesarktiskeuniversitet har ogsåen utvidet samfunnsrolleog skalifølgesin strategibidra til «en
kunnskapsbasert
utvikling regionalt, nasjonaltog internasjonalt»og skapeen «økonomisk,kulturell og
sosialutvikling i nord». Universitetsbiblioteketved UiT følger opp dette i samarbeidmed kommuner
og fylkeskommuner.

Formål
Fylkesrådetvedtok 2. november2015 å utarbeideRegional bibliotekplanfor Troms2017-2028.
Planprogrammetble etter en høringsrundevedtatt 2. juni 2016.Formålmed Regionalbibliotekplan
for Tromser:
«…å sørgefor et felles styringsverktøysom sikrer tjenester som er relevant for alle, tilstrekkelig
kompetanse og hensiktsmessigsamarbeidmellom fylkeskommunenog kommunene.Den regionale
bibliotekplanenskalta stilling til hvordanbibliotekenei Tromsskalivareta sin samfunnsrolleog
hvordanfylkeskommunenog kommuneneskalutvikle bibliotekenei fellesskap.Planenskalvære
samordnende,avklarefelles retning og stimuleretil aktivitet og samhandlinggjennomfelles tiltak.
Planenskalfungeresom et kvalitetssikrings
- og evalueringsverktøyog gi forankringtil å jobbe
målrettet og rasjonelt.Den skalfungeresom hjelp til bedre ressursutnyttelseog finne løsningerfor å
utløsenye midler til bibliotekenei Troms.»
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Overordnetmål
Det overordnedemålet for Regionalbibliotekplanfor Troms2017-2028er godeog likeverdige
tjenester og tilstrekkelignærhet til t jenestenefor alle innbyggerei Troms.Alle skaloppleveat det
lokalefolkebibliotekettilbyr relevante og godebibliotektjenester.Det skalværetilrettelagte
tjenester bådefor barn, ungeog voksne.Befolkningenskalmøte en profesjonellvirksomhetog
personalesom har kompetansetil å hjelpe dem videre. Bibliotekplanenskalstimuleretil økt
kompetanseog bedre organiseringog samhandling.
Folkebibliotekethar gjennomsitt samfunnsoppdragpotensialtil å væreen viktig og tilstedeværende
virksomheti lokalsamfunnet. Det krever bevissthet,kompetanseog ressurser.Det må avklares
hvordanbibliotekenei fellesskapkan løseutfordringenei Troms.Til dette trengset felles
styringsverktøy.Det signaliseresstore forventningertil kommuneneog hvordande gjennomførersitt
samfunnsoppdrag.Bibliotekplanenskalbidra til et løft for alle folkebibliotekeneog en kvalitetsheving
av hele virksomheten,slik at alle sikresbibliotektjenester i tråd med norsklovgivning.

Bibliotekplanensorganisering
Regional bibliotekplanfor Troms2017-2028 angiroverordnedeperspektiver,strategier for
samhandling,kompetanseutvikling og synliggjøringog innenfor tre tjenesteområder:
1. Kunnskapog læring – Folkebibliotekenesom kunnskapsbærere
og læringsarenafor
befolkningengjennomhele livet.
2. Litteratur og kult ur – Folkebibliotekenesom selvstendigkulturarena,formidler av språklige
og litterære utrykk og målbærerav grunnleggendefellesverdierog den nasjonale
kulturarven.
3. Lokal arena og møteplass– Folkebibliotekenesom sosialmøteplass,samtale- og
debattarena,integreringsarenaog lokalsamfunnsaktør.
Enplan med tolv års perspektivmå lagesmed stor åpenhetfor justeringer.Den regionaleplanenskal
følgesopp av fireårige handlingsplanersom utviklesi samrådmed kommunene,
Universitetsbiblioteketved UiTog Nasjonalbiblioteket.Det skalårlig vurderesom handlingsplanen
skalrulleres.Arbeidet skalfølgesopp gjennomevalueringsrunder,og det må tas hensyntil eventuelle
omorganiseringerog endringerunderveis.

Bibliotekenessamfunnsoppdrag
Folkebiblioteket har et bredt samfunnsoppdrag.Folkebiblioteket styrker demokratietog
ytringsfrihetenved å gi en bred tilgangtil informasjonskilderog kunnskapom kultur- og
samfunnsforhold. Det skalvære kunnskaps
- og læringssenter, formidle all verdensmangfoldige
litteratur og understøttelese- og språkopplæringen.Folkebiblioteketer ogsåarenafor litterær og
kulturell opplevelse,en møteplassfor alle og arenafor offentlig samtaleog debatt.
Gjennomsitt mangfoldav tjenester og aktiviteter skalfolkebibliotekenebidra til å skapegrunnlagfor
god folkehelseog livskvaliteti befolkningen.Bruk av biblioteket kan utgjøre en forskjell ogsånår det
kommer til befolkningenshelse.Påbiblioteket kan det enkelte menneskestyrke sine muligheterog
få kunnskap,noe som gjør det lettere å takle hverdagenog arbeidslivet.
Påfolkebiblioteketfinner befolkningeninngangentil kunnskapgjennomlitteratur, språk,kultur og
opplevelser– som mottaker, deltakerog aktør. Folkebiblioteket skalmøte befolkningenmed en
imøtekommendeholdningog jobbe aktivt for økt tilgjengelighetfor alle brukergrupper.
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Folkebiblioteket har et særligansvarfor å løfte fram det ikke-kommersielleog vise hele spekteretav
kvalitetslitteratur, på alle nivåer, for alle lesere, uansett hvor man bor. Folkebiblioteket skalaktivt
formidle og løfte fram store og godeleseropplevelser.Alle skalha mulighet til å utvikle segsom
lesereog finne litteratur på folkebiblioteket som utvikler og inspirerer.
Folkebiblioteket er et sted hvor befolkningenkan utvikle sin kompetansegjennomhele livet og
samarbeidspartnerei arbeidet med å øke folks digitale kompetanse. Folkebiblioteket spiller en viktig
rolle i kunnskapssamfunnet,
bådesom arenafor formell og uformell læringog for å gi tilgangtil
kunnskapfor alle. Det skalgi tilgangtil et bredt utvalg av kunnskapskilderog faglitteratur sett i
forhold til lokalsamfunnetsbehov.
Folkebibliotekenehar en kulturbærendeog sosialfunksjoni samfunnet,og kan fungeresom
stedsutviklerog bidra til å øke folks bolyst. Folkebibliotekhar et stort potensialsom
integreringsarena,og skalsamhandlemed lokalsamfunnetog være en møteplassfor alle. Et godt
folkebibliotek kan bidra til å minskekløften mellom de som kan og de som ikke kan, mellom de som
har og de som ikke har.

Statusog utfordringer
Biblioteksektoreni Tromsbestårav folkebibliotek,
skolebiblioteki grunnskoleog videregåendeskole og
Universitetsbiblioteket ved UiT Norgesarktiske
universitet,som i Tromshar campusi Tromsøog
Harstad.1
Den reviderte loven om folkebiblioteksetter større krav
til folkebibliotekenesaktive formidlingsrolleog rolle som
uavhengigarenafor offentlig samtaleog debatt.
Utfordringeneknyttet til inkludering,integreringog det
flerkulturelle samfunnetøker. Utviklingeninnenfor
sosialemedier endrer kommunikasjonsmåterog
delingskulturervokser.Brukerneskalinvolveres, og det
utviklesstadignye konseptermed brukerstyrte
aktiviteter.
Brukernesbehovfor informasjonog opplevelser,skal
dekkesbådesmalt og bredt, på flere språkog mange
plattformer. Det skalværegratis tilgangtil litteratur,
uansett medieform.

Fakta
Utgiftene til innkjøp av bøker og andre
medier til folkebibliotek i Troms ble
redusert etter 2010. De siste par årene
har trenden snuddnoe, men i 2014hadde
likevel over halvparten av kommunene
mindre til innkjøp av bøker og andre
medier pr. innbygger enn de hadde i
2010.
Omkringhalvpartenav folkebibliotekene
i fylket har mindre enn ett årsverk til
bibliotektjenester.
Det er utfordrende å tilby bredden av
folkebibliotekets lovpålagte tjenester
innenfor så små ressurser.

Knapperessurser,økte og nye krav til kompetanseog
begrensingeri tilgangentil digitale kunnskapskildergjør
det vanskeligfor kommuneneå møte utfordringene. Alle bibliotek er del av et felles nettverk. I
prinsippet betyr det at tilgangentil litteratur er lik for alle uavhengigav bosted.Endringeri
samfunnetog teknologienpåvirkeralle typer bibliotek og deres arbeid.Den digitale utviklingenhar
endret forutsetningenefor lånesamarbeidog litteraturforsyning. Dette er til hinder for tilgangtil
spesieltfaglitteratur, hvor nye rammebetingelser,betalingsløsningerog «murer» påvirker
1

SeogsåKunnskapsgrunnlaget
for Troms2015
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1809/kunnskapsgrunnlaget
-for-troms-2015.pdf
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bibliotekenesmulighet til å gjøre sine samlinger tilgjengeligfor alle. I Tromsmå dette løsesi
samarbeidmellom fylkesbiblioteket,folkebibliotekeneog Universitetsbiblioteketved UiT så langt det
lar seggjøre.
Folkebibliotekethar et potensialtil å fylle rollen som lokal kunnskapsaktørog fagbibliotekfor
lokalsamfunnet. Med dette menesen leverandørav fagbibliotektjenesterlokalt i samarbeidmed
Universitetsbiblioteketog andre kunnskapstilbydere.Påsammemåte som studenterhar både
menigmannog fagfolk i offentlig og privat virksomhetbehov for faglitteratur og kvalitetssikret
informasjon.Mens befolkningaog næringslivi større sentrakan oppsøkenærmestefagbibliotekfor å
få faglitteratur og informasjoni digital form, er dette ikke like lett i distriktene.
I forslagettil Nasjonaleretningslinjerfor åpentilgang til forskningsresultaterunderstrekesdet at
umiddelbarog fri tilgangtil forskningspublikasjoner
for alle vil gi store gevinsterog bidra til å bygge
kunnskapssamfunnet.
Ansattei offentlig forvaltning, helsepersonell,lærere,journalisterog en rekke
andre yrkesgruppervil dra nytte av enklere,raskereog gratis tilgangtil kunnskap.Disse
yrkesgruppenehar ikke alltid tilgangtil digitale publikasjonerved universitet,høgskolerog andre
forskningsinstitusjoner.Folkebibliotekeneer derfor stedet mangeoppsøkerfor å få tilgangtil slik
litteratur. Desentralisertutdanningpå høyskoleog universitetsnivåer viktig for å skaffekompetanse
til distriktene.Pånasjonaltnivå bruker 40%av de som tar desentralisertutdanningfolkebiblioteki
forbindelsemed studier. Det antasat andelen er høyerei Nord-Tromsog Midt -Tromsder dette er en
prioritert oppgave,og hvor samarbeidetmellom utdanningsinstitusjonerog folkebibliotekene er
formalisert.
Bådebruken av folkebibliotekenei Tromsog utlån av bøkertil barn liggerover landsgjennomsnittet.2
Dette er resultat av ei bevisstsatsing.Flerekommunerhar gjennomførtutviklingstiltaki samarbeid
mellom folkebibliotekog oppvekstsektorretta mot barn og lesing.De aller fleste kommunermed
bokbusshar høyt bokutlån til barn. Bokbusshar vist segå være det enkelttiltaket som enklestbidrar
til at flere barn lesermer og dermed blir bedre lesere.Midt -Tromsmanglerbokbusstilbudog dette vil
bli utredet. E-bøkerhar et stort potensial, men foreløpiger tilbudet svært begrenset.Utlånet av ebøker har vokst sidenoppstarteni mars2013. Sjuav åtte e-boklåni folkebibliotekeneer til voksne.
Utlånet av e-bøkerer fortsatt lavt. De sammekommunenesom har et visstutlån av e-bøker har også
stor aktivitet på andre områder.3Avtaleneman har hatt om tilførsel av e-bøker for folkebiblioteker
nå utgått, og det er i skrivendestund uklart hvordandette vil løsesfremover.
Folkebibliotekenestilbud er avhengigav kommunaløkonomi. Kulturutredninga(NOU2013:4)
omtaler folkebibliotek som del av den kulturelle grunnmurensom er blitt systematiskunderfinansiert
over tid. Dette har ogsåvært tilfelle i Troms. Folkebibliotekenesbrede samfunnsoppdragblir sjelden
sett i budsjettvurderinger.Det er utfordrende å få synliggjorthele bibliotektjenestennår beslutninger
skaltas i økonomiskbudsjettlegging.M ensden kulturelle delen ofte leggesvekt på, manglerofte
forståelsenfor folkebiblioteketsrolle som møtested,læringsarenaog kompetanseaktør.
I Tromshar det vært gjennomførtutstrakt utviklingsarbeidi folkebibliotekenetil tross for begrensede
kommunaleressurser. I hovedsaker dette finansiert av eksterne,midlertidige prosjekt- og
utviklingsmidler. Dette er en krevendeog ikke bærekraftigarbeidsformover tid. Det er et mål at
basistjenestenei folkebiblioteketblir mer solid og bærekraftigog mindre avhengigav eksterne
midler.

2

Nasjonalbiblioteketsstatistikkfor bibliotek http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-fornorske-bibliotek
3
Sak40/16 Fylkestingeti Troms«Folkebiblioteki Troms2015 – statusog utfordringer»
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Alle som bor i landet skalha en likeverdigtilgangtil bibliotektjenester.Det er grunnleggendeviktig at
man har tilgangtil den kompetansenog de ressursenesom trengsfor å kunnetilby gode
bibliotektjenester.Det er store variasjonerfra kommunetil kommunei hvor stor grad man klarer å
løsesamfunnsoppdraget.Dette har ogsåvært understreketfra nasjonalthold og myndighetenes
føringer er klare. Utfordringenmed småenheter påpekesi alle styringsdokumenter.I høringsnotatet
med forslagtil endringeri Lovom folkebibliotekbeskrivesbiblioteklandskapeti Norgesom
«fragmentertog sammensatt».Oppdrageter større enn det de fleste kommunene klarer å løsealene
og det er et gapmellom de nasjonalemålsettingeneom hva som skalleveres og det som blir levert.
Kommunenkan organiseresine bibliotektjenesterpå den måten den selv finner mest hensiktsmessig
.
Det betyr i praksis at man kan tenke alternative samarbeidsformer,både med andre kommuner,
fylkeskommunerog stat. Samarbeidmellom folkebibliotek trekkesfram som særligpositivt, bådemed
hensyn til organiseringog spesifikketjenester. Særligfor små enheter er det viktig å se på mulige
fellesløsningerog samarbeidover kommunegrenserfor å skape et større fagmiljø. I Troms er det
4
utviklet gode samarbeidover kommunegrensenemed godt resultat. Vertskommunemodellen
er et
godt eksempel på en type samarbeidmellom kommuner. Bibliotektjenester i samarbeid mellom
folkebibliotek og skole har også vist seg i mange tilfeller å fungere godt i små enheter.
Kombinasjonsbibliotekkan vise seg å være en mulig organisering for å beholde bibliotekene i
lokalsamfunnetog løseutfordringen med tilstr ekkelignærhet til tjenestene.
Fylkeskommunens
ansvarfor folkebibliotekenesutvikling er ifølge Lovom folkebibliotekå ivareta
regionalebibliotekoppgaverog regionalbibliotekutvikling.Regionalutvikling handlerher om å utvikle
kommunalebibliotektjenester.I dette liggerblant annet å «gi råd til lokalemyndigheter,yte
bibliotekfagligveiledningog assistanse,og arrangere
møter og kurs om bibliotekspørsmå
l» (§ 6) gjennom
Fakta
rollen som fylkeskommunalplanmyndighet.Det
forutsetter i praksistett samspillmed kommunene.
Kulturetaten har gjennomprosjektet
Tromsfylkesbibliotekhar en formalisert avtale med
Tromsøkommuneog er avhengigav samarbeidet
med det store fagmiljøetved Tromsøbibliotek og
byarkivi arbeidet med den regionale
bibliotekutviklingen.I samarbeidetmellom

«Romfor kultur» hatt fokus på utvikling
av flere godekulturarenaeri Troms.Fra
2016 har arbeidet inngått som en del av
kulturetatens satsingpå felles tverrfaglig
kompetanseom arenarelaterte
spørsmål.Det byggesvidere på
kompetansen,nettverkeneog
erfaringenefra prosjektet,og
kulturetaten vil fortsette å bistå med
veiledningog tiltak for å stimuleretil
flere godearenaerfor kunst og kultur i
Troms.

fylkesbiblioteketog Tromsøbibliotek og byarkiv
spesielt, men ogsåHarstadog Finnsnes,vil vi følge
opp nasjonalog regionalby- og distriktspolitikk.
Tidligi 2017ventes en ny stortingsmeldingom
bærekraftigebyer og sterkedistrikter. I det ligger
ei forventningom at byenei fylket i kraft av sin
størrelseog kompetansestyrke,
er viktigemotorer
for regionalutvikling.De har en forsterket
mulighettil å værepådriverei det regionale
utviklingsarbeidet,bådefor egenutviklingog for omlandet.
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I Tromser Lenvikvertskommunefor kommuneneBergog Tranøypå Senja,det innebærerat biblioteksjefeni
Lenvik kommuneogsåhar det fagligeansvareti de to kommunene.I beggekommuneneer det
kombinasjonsbibliotekmed egenbibliotekansatt.
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Overordnedeperspektiver
Planprosessen
har vært styrt av noen overordnedeperspektiverog forutsetningersom likeverdige
ledesnorerbådei arbeidet med planenog for det videre arbeidet som skalgjøres.I høringsrundenfor
planprogrammetfor Regionalbibliotekplanfor Tromskom det innspill om at man burde ha med «det
aktive bibliotekrommet»som perspektiv, så det er tatt som eget perspektiv. I tillegg er det tatt med
et par utdypningersom er sett i etterkant.
Lokalforankringog tilstrekkelignærhettil tjenestene
Folkebibliotekenehar en mangfoldigbrukergruppemed mangeulike behov.Bibliotekenestjenester
må væregodeog komme alle brukernetil gode.Tjenestenemå være relevanteog tilpasset
brukergruppenesforskjelligebehovfor nærhet til tjenestene.
Samarbeidog samhandling
Samarbeidmellom bibliotek på ulike forvaltningsnivåog på tvers av kommunegrenser,og nettverk og
tverrfagligsamhandlingmed lokaleaktører er svært viktig for å kunnetilby relevantetjenester.
Utdyping:Det må utviklesulike modeller for organiseringav bibliotektjenestene.Folkebibliotekene
må væreåpen for erfaring- og kunnskapsutveksling
og ha bevissthetrundt muligheterog
utfordringer.
Kvalitet, kompetanseog faglighet
For å kunnetilby fagliggodt forankredetjenester krevesen systematisksatsingpå faglighetog
kompetanseinnenfor alle arbeidsfelt.Bibliotekenesansattemå værefagligoppdatert og trygge i sine
roller for å kunne følgemed i utviklingen.
Økonomiskevirkemidler- Prosjekt- og utviklingsmidler
Bibliotekplanener et viktig verktøyfor å få fram større utviklings- og kompetansetiltaksom vil kunne
utløseeksternemidler. Det er samtidiget mål at basistjenestenei biblioteket blir mer solid og
bærekraftigog mindre avhengigav eksternemidler.
Utdyping:Prosjektorganisering
har ført til mangepositive resultat i Troms.Prosjektergir både
utfordringer og muligheterog krever ressurserblant annet personalmessig.Prosjekti fylket bør
organiseresi større fellesskap,slik at man kan klare å hente ut gevinsteruten at det blir for stor
påkjenningfor de involverte.Prosjektorganisering
kan fungerebra når man skalgjennomførestørre
endringereller satsinger.Det er påkrevdmed eksternfinansieringhvis det skalsettesi gangstore
endringsprosjekter.
Samiskog kvenskkultur
Samiskog kvenskspråkog kultur er en del av vårt områdeog bibliotekeneer et viktig redskapi
styrkingenav disse.
Biblioteketsom digital kunnskapsress
urs
Bibliotekenemå følgeden digitale utviklingenog omstille segi takt med samfunnsutviklingen.Dette
perspektivetmå implementeresi alle deler av arbeidet for at bibliotekeneskalværemoderne
digitale kunnskapsressurser
og kunneta i bruk og gi tilgang til nødvendigteknologi,tjenester og
kompetanse.
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Tilgjengelighet
Tilgjengelighethandlerom åpenhetbåde fysisk,digitalt og mentalt. Bibliotekeneskalleggetil rette
for en universellutforming som tar hensyntil brukernesulike behov.Dette perspektivetmå være
med i utforming av bibliotekrommet,i de digitale tjenestene,i medietilbudetog i møtet med
menneskeruavhengigav alder, sosial- og kulturell bakgrunn.
Fellestjenester
Det må vurdereshvilke tjenester som kan løsesi fellesskapinnenfor bibliotekområdeti fylket og
hvordanman gjennomsamhandlingkan oppnå bedre ressursutnyttelse.
Aktivebibliotekrom
Folkebiblioteketskalværeet sted hvor menneskerkan møtesrundt aktiviteter som knytter en
sammenog gir nye opplevelserog læring,skapenderom som er tilrettelagt for ulike kreative
verkstedog aktiviteter. Økt dialogmed diverselokalelag og foreningerog brukergrupperkan også
føre til flere brukerstyrteskapendeaktiviteter.

Strategier for samhandling,kompetanseutviklingog synliggjøring
MÅL
1. Bibliotekenei Tromshar et fagligfellesskap
som styrker.
2. Litteraturtilbudet i folkebibliotekenei
Tromsoppfyller folkebiblioteklovenskrav
om «kvalitet, allsidighetog aktualitet».
3. Folkebibliotekenei Tromser lærendeog
påliteligeorganisasjonermed kompetente
ansatte.
4. Folkebibliotekenestjenester er synligeog
kjent for alle.

For å utvikle godebibliotektjenesterer det ei forutsetningat de nødvendigevirkemidlenefor å løse
oppdraget er tilgjengelige.De fleste kommunene er i liten grad i stand til å løsebredden av
bibliotektjenesteralene. Det er et uttalt ønskeat den regionalebibliotekplanenskalføre til mer
forpliktende samhandling, økt kompetanseog økt synlighet.

Samhandling
Bibliotektjenesterer et kommunaltansvarog må organiserestil bestefor befolkningen.Bibliotekene
er i stadigutvikling og nye roller gjør at man trenger ny og oppdatert kompetansepå forskjellige
områder. Jomindre enhet, jo mer vil enhetenværeavhengigav å få del i faglighet,samlinger,
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tjenester og tilretteleggingfra andre for å sikre at de klarer å levereslik folkebibliotekloven krever.
Fylkesbiblioteketskalbidra til utjamning, som tilrettelegger,koordinator og tjenesteyterog gjennom
rådgivning,veiledningog kompetansetiltak.Kommunenhar som bibliotekeier ansvarfor å utarbeide
retningslinjerfor bibliotekdriften. Dette er et arbeid som kan gjøresi fellesskapi fylket gjennom
fellesløsninger,samarbeidsavtalerog fastsattestandarderfor tjenestenivå.
Likeverdigsamhandling og deling av faglighetog flere fellestjenesterkan være løsningpå en del av
ressursproblematikken.
Alle kommunenebør tilby minst ei 100%stilling til bibliotektjenesten.
Fagliggodt funderte bibliotektjenesterer avhengigav samarbeidmed Universitetsbiblioteket ved UIT
Norgesarktiskeuniversitet, når det gjelder utvikling av fellesprosjekter, samlingerog kompetanse.
Det er ønskeligå samhandlemed Nasjonalbiblioteketom å gjennomførenasjonalog regional
bibliotekpolitikk.

Fellesorganisering
Folkebiblioteklovenskrav om «kvalitet, aktualitet og allsidighet»utl øserbehovfor samarbeid. Det er
en kjensgjerningat ikke alle folkebibliotek greier å være selvforsynt med alle tjenester og derfor må
det avklareshvordanbibliotekvirksomhetenkan organiserespå en god måte på regionnivå.Godt
samarbeidforutsetter gjensidigeforpliktelser og uttalte forventninger. I løpet av planperiodener det
viktig å avklarei hvor stor graddet er mulig å etablereforpliktende samarbeid,og hvilke
bibliotektjenestersom kan løsesi fellesskap og avtalefestes.
Gjennom et bevisstarbeid med å løseutfordringer i fellesskaphar man i de regionalesamarbeidenei
Tromsalleredeoppnåddmangegoderesultater og gitt befolkningennye tjenester og opplevelser.
Det er ønskeligå styrke de r egionalesamarbeidene,for å utvikle enda sterkerefagmiljøog
fellesstrukturer.
Arbeidet med å finne en god organiseringog utvikle formalisertesamarbeidsløsningerinnebærerå
avklareoppgave- og arbeidsfordelinger, felles standarderog retningslinjer, eventuelle
ansvarsbibliotekog felles planleggingsom oppfølgingav bibliotekplanen.
Det er ønskeligat det utviklesett sett av minstestandardersom angir forventningom et visstnivå på
bibliotektjenestene.Dissemå harmoneremed lovpålagtekrav. Med minstestandardmenesen
kvalitetsanbefaling som er i samsvarmed samfunnsoppdragetog som beskriverhva som er god
kvalitet på en tjeneste og hva kommunenmå gjøre for å oppfylle kravene.Dette er ment å væreet
verktøytil bruk i bibliotekutviklingen, for bibliotekeiere, ledereog ansatte.

Fellestjenesterog litte raturforsyning
Det mest sentralevirkemiddeletfor folkebibliotekenessamfunnsoppdragom å «…fremme
opplysning,utdanningog annenkulturell virksomhet…»er å formidle og stille til disposisjon «…
bøker og andre medier» for alle som bor i landet.
Folkebibliotekeneblir i praksissatt under konstantpressmellom forventningertil umiddelbartilgang
til bestselgerneog kravet til breddeog dybde i et tilbud som skalværenoe for alle. Folkebiblioteket
skalsørgefor at alternativerog et breiere tilbud av bådeskjønn- og faglitteratur blir gjort kjent og
formidlet aktivt. Samtidigskaldet leggesvekt på at alle kan nyttiggjøresegfolkebiblioteketstilbud,
uavhengigav alder, funksjonsnivåog språk.
Kulturrådetadministrererinnkjøpsordningenefor litteratur 5. De innkjøpte titlene blir formidlet til
bibliotek over heile landet. Dette er av stor verdi og gjør at folkebibliotekenetilføres
5

Ny norskskjønnlitteratur,oversattlitteratur, ny sakprosa,ny norsksakprosafor barn og unge,e-bøker,
tegneserierog allmennekulturtidsskrift.
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kvalitetslitteratur og at breddenav tilbudet opprettholdes.Alle folkebibliotekmå fortsette å ta imot
og formidle denne litteraturen.
Folkebibliotekeneer ifølgeLovom folkebibliotekledd i et nasjonaltbiblioteksystemog er pålagtå
følge felles regler for lånesamarbeid. Folkebibliotekenesoppdrager ut fordrende,særligfor små
enheter som selvfølgeliger helt avhengigav å være del av et større nettverk for å kunne tilfredsstille
disseforventningene.I forarbeidet til sistelovendringble lånesamarbeidetbeskrevetsom «... selve
ryggradeni et velfungerende biblioteknettverk...». Det er som deltaker i et felles nettverk det er
mulig for folkebibliotekeneå tilby «- …all verdens kunnskapog kultur til alle».
Tromsfylkesbibliotekhar i samsvarmed Lovom folkebiblioteket samarbeidmed Tromsøbibliotek og
byarkiv. Dette bidrar til utjevningmellom kommunenei fylket, og til at bibliotektilbudet befolkninga
får tilgangtil blir mest mulig likt, uavhengigav bostedskommune.For å sikreutjevningmå
fylkesbiblioteketi Tromsfortsatt ha et ansvarfor litte raturforsyningai fylket.
Flerefag- og forskningsbibliotekerkjøper nå kun digitale utgaver. Fjernlånav digital litteratur til
brukere som ikke er registrertestudenter,er begrensetav vilkårenesom er satt av leverandørene,og
lovverket.I praksiser tilgangentil faglitteratur og oppdatert kunnskapblitt begrensetav økt
digitaliseringi stedet for mer tilgjengelig. Størrekompleksitetog begrensningi tilgangkrever
spesialkompetanse
hos bibliotekaren,gjør det uoversiktligog bidrar til at den digitaliserte
faglitteraturen blir lite etterspurt og brukt.
E-bøker og andre digitale ressurserkommer til å bli en endastørre del av tilbudet i folkebibliotekene,
men det er ikke utviklet en felles politikk på deling av disse,og de inngår i liten grad i lånesamarbeid
mellom folkebibliotekene.E-bøkerhar betydeligefordeler i lånesammenheng
. For det første er de
like tilgjengeligfor alle, uansett bosted. De kan lastesned og brukesuten nettilgangpå flere
plattformer. E-bøker er enkle å håndteremed tanke på produksjon,transport og kassering. Tilbudet
på e-bøkerog andre digitale ressursermå utvikles.
Fylkesbiblioteket bidrar til innkjøpav bøkerog e-bøkeri samarbeidmed Tromsøbibliotek og byarkiv
og kjøper tilgangtil digitale ressurser. Harstadbibliotek har fylkesansvarfor innkjøpog utlån av
musikk(cd, noter, bøker)med eget budsjett og Samiskbibliotektjenestehar ansvarfor innkjøpog
utlån av samiske medier.
Det skjer store endringeri musikkbransjenmed tanke på bruk og distribusjonog dette påvirker
musikkbibliotektjenesten.Musikksamlingenved Harstad bibliotek er pr 2015lite brukt. Ordningen
må videreutviklesfor å værerelevant og utnytte sitt potensiale,spesieltmed større vekt på
formidling, kunnskapsdelingog alternativ bruk av samlingen.
Fylkesbiblioteketvil bidra til at det samledelitteraturtilbudet i folkebibliotekenei Tromsblir best
mulig og at de tilgjengeligeressurseneblir utnyttet effektivt. Hvordandet kan oppnåsbest mulig
tilgangtil medier, bådefysiske og digitale,må evalueresjevnlig i takt med endringeri mediepolitikk
og digital tilgang.Det sammegjelderkompetanseom medieforsyningog -forvaltning.
Det er ei målsettingat folkebibliotekeneskalutviklestil å bli fagbibliotekfor sinelokalsamfunn.For å
gjøre bibliotekenei stand til å bli leverandørav fagbibliotektjenesterlokalt må det utvikles
kompetanse,standardfor tjenestenivå,rutiner for tjenestenog samarbeidbådeom samlingerog om
kompetanse.Dette skalutviklesi planperiodenog er avhengigav samarbeidmed
Universitetsbiblioteketved UIT Norgesarktiskeuniversitet.
Studenter på desentralisertestudier er en stor brukergruppei folkebibliotekene.Studenterhar
tilgangtil fag- og forskningsbibliotekenesdigitale materiale,men mangestudenter i Tromsbestiller
likevel bibliotektjenestervia sitt lokalefolkebibliotek.Entilfredsstillendetilgangtil faglitteratur og
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oppdatert kunnskapkan bare løsesi samarbeidmed fagbibliotekene.I Tromser dette avhengigav et
nært samarbeidmellom folkebibliotekog UITNorgesarktiskeuniversitet.Universitetsbiblioteketved
UIThar vært et foregangsmiljøfor å sikreoffentlig tilgangtil vitenskapeligproduksjongjennom
arbeid med såkaltOpenAccess.Det er viktig at dette arbeidet videreføres.
Samlingsutviklinger en sentral del i samlingsforvaltningenog må jobbesmed kontinuerlig.Et større
mangfoldog et velfungerendesystemkan gi en bedre utnyttelse av det samledemedietilbudeti
fylket, men det krever planlegging,koordineringog retningslinjer.

Strategierfor samhandling
1. Utvikle regionalsamhandlingom bibliotektjenester
2. Stimuleretil utvikling av de regionalebiblioteksamarbeidene
3. Utvikle fellesstandardfor tjenestenivå
4. Videreutvikleog evaluerelitteraturforsyningfor folkebibliotekenei Troms
5. Sørgefor best mulig tilgang til faglitteratur i samarbeidmed UiT
6. Øketilgangentil e-bøkerog andre digitale ressurser
7. Stimuleretil fellesskaprundt samlingsutvikling

Kompetanse
utvikling
Personaletskompetanseer den viktigstefaktoren for å kunne tilby en kvalitetsmessig,forsvarlig
bibliotektjeneste.Revisjonav Lovom folkebibliotekunderstreketat det er viktig å se kravet til
kompetansei sammenhengmed lovensformålsparagraf.
Det er grunnleggendeat det finneslederkompetansei folkebibliotekene. I en startfasevil det være
nødvendigå satsepå lederutvikling.Enbiblioteksjef må ha et helhetlig blikk for virksomheten,være
initiativrik og offensivfor å gjøre folkebiblioteketsynligsom ressursi kommunen. For å klare dette
trengskunnskapom hva som krevesfor å oppnå samfunnsoppdraget. Enleder trenger godeverktøy
for styringog planleggingog klare mål og planer som regelmessigtas opp til vurdering.Det er viktig
at man som leder av et bibliotek har god dialogmed kommuneledelsen.Bibliotektjenesteneer i
stadigendringog en biblioteksjefmå ha fokus på å skape en lærendeorganisasjonog å gi ansatte
utviklingsmuligheter. Biblioteketmå aktivt arbeidemed involveringav brukere og aktører og skape
gode prosessersom styrker folkebiblioteketsposisjoni lokalsamfunnet.
Folkebiblioteketmå ha kompetenteansatte,som er endringsdyktige,trygge og sikre på sin rolle og
som tar ansvarfor å løsesamfunnsoppdragetpå en god måte. Det er i kommunenebefolkninga
møter biblioteketstjenester, og det er i kommunenekompetansenblir synlig.Kommunenemå legge
til rette for at de ansattefår mulighet til å øke kompetansen og bruke sitt potensial.
Fylkesbiblioteketmå utvikle rutiner for å ta imot og involvere nye biblioteksjeferi
bibliotekfellesskapeti fylket. Hospitering mellom folkebibliotekkan ogsåværeen god metode for å
inspireretil utvikling og utveksleerfaringerog kompetanse.
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Fylkesbiblioteketskaltilby kurs og seminarermed tema fra tjenesteområdene,utviklet i nær dialog
med kommuneneog tilpassetderesbehov.Sentraleområder for kompetansehevinger blant annet
ledelse,kunnskapsgjenfinning
, samlingsutvikling, digitale verktøy, formidling, arrangørkompetanse
og flerkulturell forståelse.

Strategierfor kompetanseutvikling
8. Sørgefor en kontinuerlig,relevantog effektiv kompetansehevingi fylket
9. Utvikle og tilby et lederutviklingsprogram
10. Leggetil rette for erfarings- og kunnskapsutveksling
mellom bibliotekansatte

Synliggjøring
Folkebibliotekenesmuligheter i samfunnetmå gjøressynlig.Det må arbeidesmed markedsføringpå
flere nivåer,bådefolkebibliotekeneimellom, til administrativog politisk ledelsei kommunene,utad
til befolkningenog direkte rettet mot ulike samfunns- og interessegrupper.Særligto perspektiverer
viktig i synliggjøringenav folkebiblioteketsrolle. Det ene er at folkebibliotekhar en kvalitet i segselv,
for alle enkeltmennesker,ved at det er et åpent og tilgjengeligsted hvor alle skalfinne noe som de
interesserersegfor og hvor man kan voksesom samfunnsborgerog menneske.I tillegg må det
synliggjøresfor kommuneledelsenog andre interessegrupperkvaliteten ved folkebiblioteketat det er
et virkemiddelfor å oppnå mål. I kommunenegjelder det å se hvordanfolkebiblioteketkan bidra i
andre tjenester som for eksempelskole-, helse- og kulturfeltet.
Man må vise hvordanfolkebiblioteket kan ta en større rolle i arbeidet med å styrke befolkningens
bolyst, kompetanseog egenverdi.Det må væretydelig hva folkebibliotekenehar å tilby og hva
befolkningenkan forvente av folkebiblioteket.Lokale politikere må gjøresoppmerksompå hva
folkebiblioteketsbetydningfor befolkningen. Dokumentasjon,statistikk,kunnskapog tydelighet om
samfunnsoppdrageter viktig å signaliserenår man vil bli lyttet til av beslutningstakere,og når det
skalstakesut mål og retning for den kommunalebibliotektjenesten.Man må invitere segmed på det
rette tidspunktet, når man vil ha bibliotek på den politiske dagsordenog når beslutningerskaltas.
Brukernemå vite hva de kan forvente av folkebiblioteket.Det er viktig at barn og ungeogsåføler at
de kan medvirke til å skapesitt bibliotek. Økt dialogog synliggjøringav folkebiblioteketlokalt vil
skapeen mer aktiv deltakelseog føre til at brukerneforstår at de kan væremed å påvirkeog ha
forventningertil sitt lokalebibliotek. Godeog brukervennlignettsider er ogsåviktig i
markedsføringenav bibliotektjenestene.Synliggjøring må være en del av alle satsinger,det vil si at
man må ha en kommunikasjons
plan som forteller hvordanman har tenkt å markedsføresatsingen.

Strategifor synliggjøring
11. Jobbeaktivt med å synliggjøreog markedsførefolkebibliotekenei Troms
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Strategierfor tjenesteområdetKunnskapog læring
MÅL
Folkebibliotekettilrettelegger for læringfor alle

«Verdigrunnlagetog legitimiteten til biblioteka byggjerpå tanken om at kunnskapog
utdanningskalvere tilgjengelegfor alle, uavhengigav sosiale,økonomiskeog geografiske
skiljelinjer.(…)Bibliotekaskalgje den enkelte høvetil læringog personlegutvikling heile livet
gjennom.(…)Bibliotekaforvaltar viktige delar av dei fysiskeog digitale kunnskaps
- og
6
informasjonsressursane
i samfunnetpå vegnerav fellesskapen(…)»
I innledningentil Nasjonalbibliotekstrategi2015-2018understrekesdet at «det modernebiblioteket
må væreen digital kunnskapsressurs
.» Bibliotekeneskalgi alle tilgang til kunnskapog kultur, og
«bibliotekarenmå være en guideinn til dennekunnskapen».
Folkebibliotekeneer kunnskapsbærere
og læringsarenafor befolkningengjennomhele livet. En
stadigmer uoversiktligkunnskapssfære
sammenmed et arbeidsmarkedsom krever kompetanseog
løpendefagligoppdateringog endring,gjør at kunnskapsoppdraget
er mer aktuelt enn noen gang.
Dette krever kompetanseog et nært samarbeidmellom folkebibliotekog Universitetsbiblioteketved
UiT Norgesarktiskeuniversitet.

Tilgangtil kunnskapskilder
Begrepenefolkeopplysningog livslanglæring handlerom tilgangtil et kunnskapsunivers
og om å gi
alle menneskermulighet til å vokseut fra sineegneforutsetninger.Påfolkebiblioteketskalalle kunne
øke sin kunnskapom verden.Folkebiblioteket må gi t ilgangtil faglitteratur og andre kunnskapskilder
som speilersamtidaog gir oppdatert kunnskaptil alle brukergrupperog innenfor et bredt felt. Det
lovfestedekravet om kvalitet, aktualitet og allsidighet er en forutsetning.Samlingenei fylket må sesi
sammenheng og det må byggesopp en struktur for utvekslingog kompetansehevingfor alle. Det må
utvikleskompetanserundt veiledningog fokuserespå å utvikle godereferansebibliotekarer,«guider
inn til kunnskapen».

Språk- og leseutvikling
Folkebiblioteket kan spille en viktig rolle i folks liv, blant annet ved å bidra i språkopplæringog
inspireretil økt leseferdighet.De som leser bøkerofte har større sannsynlighetfor å befinne segpå
de høyesteleseferdighetsnivåene
sammenlignetmed de som ikke leser bøker. De som er i arbeid er
7
bedre lesereenn de som av ulike grunnerer utenfor arbeidsmarkedet
. Folkebiblioteketkan væreet
nøytralt møte- og lærestedfor de som sliter med skolegang.

6

Sitat fra St.meld.nr.23(2008-2009)Bibliotek.Kunnskapsallmenning,
møtestadog kulturarenai ei digital tid.
IALS- Enundersøkelsesom har kartlagt leseferdigheteni aldersgruppen16-65 år i 21 land
http://lesesenteret.uis.no/forskning/leseundersoekelser/ials
-prosjektet-article79812-12568.html
7
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Hvor langt barnahar kommet i leseutviklingennår de begynnerpå skolen,har en klar sammenheng
med hvordanlesemiljøeter i barnashjem fra de er små.8 Godeleseferdigheterer avgjørendefor
mestringbåde i skoleog på andre arenaer.Bibliotektilbudtil barn har betydningfor barnstilgangtil
litteratur og lesing.Det er viktig å stimulere til at barn blir lest for bådehjemme,i barnehagen,på
skolenog på folkebiblioteket.Aktuell og spennendekvalitetslitteratur må væretilgjengeligder barna
er, i barnehagen,i SFOog i klasserom,på skolebibliotekog på bokbussen.
Det er en sammenhengmellom helseog leseferdigheter9. Voksnemed svakeleseferdigheter
oppleverat de har dårligerehelseenn det voksnemed tilfredsstillende leseferdighetergjør. Det ser
ut til at enkelte går glipp av viktig informasjonfordi de er svakelesere. Folkebibliotekenemå være
bevisstpå dennesammenhengen.
Folkebiblioteketer kunnskaps
- og læringsarenaerfor barn og unge.Folkebiblioteketer en ressursfor
skoleog barnehage,samarbeidmellom folke- og skolebiblioteketgir store ringvirkninger.
Folkebibliotekenehar en selvstendigrolle og en egenverdisom en tilleggsarenatil skolensom
understøtterog inspirerertil barn og ungeslæring.Folkebibliotekeneer viktige samarbeidspartnere
og selvstendigeaktører i arbeidet for å styrke leseopplæringai samarbeidmed skolene,PPTog andre
som har dette oppdraget. Folkebiblioteketer ogsåen viktig aktør i utvikling av
skolebibliotektjenester.Det er nødvendigå ha et godt tilbud innenfor faglitteratur for barn og unge,
kunnskapsaktørrollenmå ogsåværetilpassetdem.

Folkebiblioteket som kunnskapsaktør
Det må forventesat folk har fagligebehov uansett hvor de bor i fylket og alle folkebibliotekmå ta
oppgavenmed å være arenaerfor læring.Det må utarbeidesrut iner og veiledereom hvordan man
leggertil rette for ulike brukergrupperinnenfor læring.For den enkelte som søkerfagligoppdatering
eller studererpå egenhånd,for studenter og for det lokalearbeidsliv.
Tilfangetav digitalt materialeer bådeuoversiktligog krevendeå holde seg oppdatert på. Omfanget
10
øker og frie dokumentergjørestilgjengeligei fulltekst gjennomOpenAccess
(OA).Tilbudetav
studier som ikke krever tilknytning til en studieinstitusjonforventeså øke i forbindelsemed at flere
kurs gjøresgratis tilgjengelige via M OOC11 (MassiveOpenOnlineCourses).Dissestudentenehar også
behovfor bibliotektjenester.Dette stiller store krav til folkebibliotekenesfagligheti forhold til
referanse,søkog tilgjengelighet,og veiledningenved forskjelligetyper informasjonsbehov.
Folkebibliotekenehar behovfor kunnskapom kilder for referanseog søking,om rutiner og regler for
fjernlån og lånerinitiert innlån og hvordanfaglitteraturen kan forvaltesog gjørestilgjengelig.Det er
behovfor kontinuerligoppdateringbådepå kjente områder og i forhold til nye tema. Det er viktig å
samarbeide med UiT Norgesarktiskeuniversitetog avklaregrenseoppgangene
mellom

8

Bergersen,Vibeke.Kandu lesefor meg?Enstudie av eleversleserelaterteferdigheterved skolestartsett i
sammenhengmed lesemiljøi hjemmet(Institutt for grunnskolelærerutdanning,
idrett og spesialpedagogikk,
Universiteteti Stavanger,2015).
9
http://lesesenteret.uis.no/forskning/forskningsartikler/helse
-i-hvert-ord-article82109-12576.html
10
OpenAccesser fri, online tilgang til forskningsresultater.Disseer enten tilgjengeligei Open Access
tidsskrifter, som gir fri bruksrett for alle, eller ved at forskningsarbeiderlastesopp og gjørestilgjengeligi åpne
publiseringsarkiv.
11

MOOCer nettkurs som er gratisog tilgjengeligfor alle. Kursenetilbys av universitet og høyskoler,men
henvendersegtil alle. MOOCforegårpå nett, har ingen formelle opptakskravog har ubegrensetantall
studenter.De fleste kurs er gratis og uten studiepoeng.
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folkebibliotekenesog Universitetsbiblioteketstjenester til desentralisertestudenter. Samhandling
krever kjøreregler,avklart rollefordelingog kompetanse.
Informasjonsvirkeligheteni dag er krevendefor alle og de som skali gangmed studier trenger støtte
for å håndteredette på en god måte. For å kunneværegodeveiledere,utvikle segsom
referansebibliotekarerog tilretteleggefor læringtrenger de ansattei folkebibliotekenei Troms
kunnskapom informasjonskompetanse
med vekt på læring,akademiskdannelseog kritisk tenkning.

Økt digital kompetanse
I St. meld.27(2015-2016)Digital agendafor Norgetrekkesfolkebibliotekenefram som viktige i den
nasjonalesatsingenfor å øke digital kompetansei befolkningen:
«Digitaldeltakelseog kompetansei befolkningener en viktig forutsetningfor økt verdiskapingog vekst
i samfunnet.For å unngå digitale skiller i befolkningen,mener regjeringenat alle kommunerbør ha et
veiledningstilbudtil innbyggeresom har behov for hjelp til digital deltakelse.(…)Gitt at alle kommuner
er pålagt å ha et folkebiblioteker det nærliggendeå tenke at folkebiblioteket kan spille en sentralrolle
i et slikt utvidet publikumstilbudi kommunen.Folkebiblioteketer et etablert og gratislavterskeltilbud
med godt omdømmeog god fagligkvalitet. Folkebibliotekenesbeliggenheter dessutenallmenkjenti
befolkningen.» (s. 117)

Digideler et programsom skalstyrke samarbeidetog øke innsatsensom i dag gjøresav ulike
offentlige virksomheter,IKT-næringenog frivillige organisasjonerpå området digital kompetanseog
deltakelse.Programmettilbyr opplæringsmateriellog arenaerfor erfaringsutvekslingog
kunnskapsheving
for instruktørerog kurslederesom driver med undervisninginnen digital
kompetanse.KSog Kommunaldepartementethar undertegneten intensjonsavtaleom utvikling av et
kommunaltveiledningstilbudfor økt digital kompetanse.Målet er blant annet å gjøretjenestene
enklereog mer tilgjengeligefor innbyggerne.Her kan folkebibliotekeneværegodearenaer.
For å kunnebidra i arbeidet med å øke befolkningensdigitale kompetansetrenger folkebibliotekene
oppgraderingog opplæring. Det trengsen revitaliseringav studiebiblioteki fylket og en oppgradering
av læringsarenaen
e og lyd/bildestudioene. Dette vil kreveeksternfinansiering.
Tromsfylke er i gangmed å utvikle en strategi gjennomprosjektetDigital næringsutviklinghvor
målet er å styrke det digitale Tromsog skapenye arbeidsplasser.Det skalblant annet utnevnes500
«digitaleentreprenører»,det vil si personeri Tromshar utmerket segmed idéer, tanker og initiativ
omkringvår digitale fremtid. Folkebiblioteketkan knytte kontakt med digitale ambassadørersom
utpekesi de respektivekommuneneog lagearrangementerrundt de satsingeneprosjektet vil ha
fremover. Fylkesbiblioteketer involvert som diskusjonspartnerog vil fortsette samarbeidetmed
prosjektledelsenfor å vise hvordanfolkebibliotekene i fylket kan fungeresamarbeidspartnerei ulike
kommendesatsinger.

Biblioteketsom læringsarena
Folkebibliotekenekan bidra i kommunenskompetansearbeidgjennomå væreen relevant
kompetanseaktørpå mangeområder tilpassetsitt lokalsamfunn. Her vil det værestor forskjell på
småog store bibliotek, og hva man kan tilby ut fra kommunensstørrelseog kompetansebehov.
Organisering
, kapasitetog bredde vil variere. Folkebibliotekenespiller en rolle for utdanningsfeltet,
og skal samarbeidemed lokalestudietilbydereog UiTNorgesarktiskeUniversitet. Folkebiblioteket
skalværeen kunnskapsleverandør
for alle under utdanninguansett tilknytning til institusjon eller
ikke, for privatister og for alle som er kunnskapssøkende
i sin fritid eller arbeidssituasjon.
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Folkebibliotekethar en rolle som tilrettelegger for studenter som tar høyereutdanningog
etterutdanning.Det har vært jobbet med kompetansearbeidi Tromsi en årrekke12. Folkebibliotekets
formidling av faglitteratur til studenter og fagmiljøerforutsetter at folkebibliotekeneinngåri et
nettverk med større bibliotek, inkludert fag- og forskningsbibliotek.Det er viktig å utvikle
folkebibliotekenetil å være kvalitetssikrakunnskapsl
everandøreri samarbeidmed blant annet
Universitetsbiblioteketved UiT.
Folkebibliotekenekan samhandlemed regionalestudietilbydereog de som tilbyr desentraliserte
studier for å utvikle godebibliotektjenesterfor studentene.Ved å visemulighetenesom et godt
studiebibliotekkan til føre som støttespillerog tilrettelegger i gjennomføringenkan de stimuleretil at
folk velgerå ta utdanning.Påden måten kan folkebibliotekeneværebidragsyteri arbeidet med å
skaffenødvendigkompetansetil regionen.
Folkebibliotekkan også væreen bidragsytertil lokalt arbeidsliv, bådeoffentlig sektor og næringsliv.
Folkebiblioteksektorens
potensialsom kunnskapspartnerfor næringslivetskalundersøkesog
utprøvesi planperioden.
I Tromsskalfolkebibliotekenevære samarbeidspartog bibliotekfaglig veilederfor grunnskoleog
barnehage.Folkebibliotekene skalogsåsamarbeidemed videregåendeskole.

Strategierfor tjenesteområdetKunnskapog læring
12. Utvikle folkebibliotekenesom kunnskapsaktørertilpassetsitt lokalsamfunn
13. Utvikle fellesrutiner og samarbeidom faglighet og samlingerfor at alle skal få tilg ang til
fagbibliotektjenester
14. Økt formidling av faglitteratur til alle
15. Stimuleretil språk- og leseutvikling
16. Arbeidefor å øke befolkningensdigitale ferdigheter
17. Utvikle folkebibliotekenesom læringsarenaerfor alle brukergrupper
18. Fokuspå økt informasjonskompetanse
for alle

12

Nord-Tromsstudiesenter,som er organiserti de seksnordligsteTromskommuneneog hvor folkebibliotekene
i hver kommunehar statussom studiebibliotek.Studiesenteret Finnsnessom holder til i Kunnskapsparken
på
Finnsnesi Lenvikkommuneog er samlokalisertmed Lenvikfolkebiblioteksom ogsåhar statussom
læringssenter.De er blant annet i tett samarbeidmed UITNorgesarktiskeuniversitet.
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Strategierfor tjenesteområdetLitteratur og kultur

MÅL
Folkebiblioteketsetter litteraturen og lesereni
sentrum og bidrar til å utvikle språkligog kulturell
forståelse

Lovom folkebibliotekslår fast at folkebibliotekethar som oppgave«å fremme opplysning,utdanning
og annenkulturell virksomhet,gjennomaktiv formidling og ved å stille bøkerog andre medier gratis
til disposisjonfor alle som bor i landet. (…)Det enkelte bibliotek skali sine tilbud til barn og voksne
leggevekt på kvalitet, allsidighetog aktualitet.»
Folkebiblioteketer en selvstendigkulturarena,formidler av språklige og litterære uttrykksformerog
målbærerav grunnleggendefellesverdierog vår nasjonalekulturarv. Folkebibliotekskalformidle et
bredt og grenseløstlitteraturtilbud med kvalitet. Det skaltilby opplevelsersom inspirerer,utvikler og
skaperlese- og skriveglede.Folkebibliotekethar en nøkkelrollei arbeidet med å styrke og formidle
norsk skriftkultur og litteratur. Det lokaleperspektiveter nødvendigfor å øke kunnskapenom den
nære kulturen og for å skapeidentitet og tilhørighet. Folkebiblioteketskalleggevekt på formidling av
kulturelt mangfold og leggetil rette for en mangfoldigkulturutveksling.
Folkebibliotekenei Tromshar et spesieltansvarfor å formidle nordnorsk,samiskog kvensklitteratur,
språkog kultur. De tre nordnorskefylkesbibliotekeneutarbeidet i 2016 en Strategi for nordnorsk
litteratur på vegneav Landsdelsrådetfor kultur i Nord-Norge. Målet for strategiener å styrke
produksjonog formidling av nordnorsklitteratur.
Sametingetsredegjørelseom samisklitteratur ble sendt på høringhøsten2016.Sametingetsmål er å
utforme et helhetlig politisk redskapsom leder til et best mulig eksistensgrunnlag
for samisk
litteratur de nesteårene. Folkebibliotekeneskalstøtte opp om arbeidet med formidling av samisk
litteratur. Samiskbibliotektjenestei Tromser en del av fylkesbiblioteket.Tjenestenhar egennettside
og nyhetsbrevhvor nytt materiale gjøreskjent gjennomomtaler.
Det er i gangnye initiativ for å fremme kvensk språk,kultur og litteratur. Den kvenske
bibliotektjenesteni Tromsskalvidereutvikles.Å utvikle gode kvenskebibliotektjenesterforutsetter
samarbeidmed Finnmarkfylkesbibliotek.

Å væreen leser
Hver bok har sin leser.Folkebiblioteketkan hjelpe til med at leserenog bokenfinner hverandre,ved
å introdusereog formidle det uventede,det smale,og bådebredde og dybde.Lesinghandlerom
språkligutvikling og er grunnleggendefor mestringi det samfunnetvi lever i. Når man bruker
fantasiensin og får hjelp til å opplevenye og spennendetekster får man en drivkraft til å knekke
lesekodenog lærer seg å leselengeresammenhengendetekster. Dermedhar man funnet en vei inn i
litteraturens verden.
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Folkebibliotekeneskalstimuleretil leseglede,åpneopp for nye lesealternativerog friste lesernetil å
utvide lesevanenesine.Lesernemå ha tilgangtil et bredt, mangfoldigog relevant kvalitetsutvalgav
litteratur for å bli godelesere.Folkebiblioteketskaltilby brukernemulighetertil å dele
leseopplevelsenesine,skapefellesskaprundt lesingog litteratur og gi mangfoldigekulturopplevelser.
Folkebibliotekenefremmer lesinggjennomsine samlinger,sin kompetanse,fokus på utvikling av
litteraturarenaenog bred formidling på ulike plattformer. Stimuleringtil økt leselystog lesegledeer
en viktig oppgavefor folkebibliotekeneog en oppgavesom gir mening for folk. Å utvikle segsom
leser gir godevirkningerpå mangeområder i et menneskesliv og er derfor et viktig utviklingsarbeid.
Lesingkan væreutfordrende, ogsåfor mangevoksne.Biblioteket kan gjøre en forskjell og stimulere
til at man får lyst til å lese. Gjennom gledenved å leseog opplevelsen av en god tekst finner leseren
sin egen«leseidentitet»,aleneeller sammenmed andre.Dette er i kjerna av det folkebibliotekene
skaldrive med og de skalha litteraturen og kulturen med segi alt de gjør. Folkebibliotekeneskal
være partnere for læring,lesingog refleksjon.
Godeleseferdigheterer avgjørendefor mestringbådei skoleog på andre arenaer.Det legger
grunnlagetfor et samfunnsengasjert
og reflektert menneske.De som leser mye har lettere for å sette
seginn i andressituasjon. 13 Det er en sammenhengmellom lesningog dannelseog ferdigheter som
sympatiog empati. Lesingav felles tekster og samtaleom dem kan hjelpe den enkelte,men også
skapeforståelseog felleskapmellom mennesker.
Litteraturproduksjonenei «Denkulturelle skolesekken»(DKS)skalfremme lesingog leselyst.
Gjennomforfatterbesøk,verkstederog fortellerforestillingerfår eleveneet møte med litteraturen og
folkene bak den. Slikemøter kan vise at litteratur og lesingkan inneholdestore opplevelser.
Leseundersøkelser
(PIRLS)
viser at det har stor betydningfor leseferdigheteneat eleveneliker å lese,
leser på fritiden og har et godt selvbildesom lesere.14
Folkebibliotekenemå i sitt lesefremmendeog språkutviklendearbeidetilby aktiviteter som støtter
opp om forståelse,bruk og refleksjonrundt tekst. Lesefremmendeaktiviteter kan væreet middel for
å nå egnemål, utvikle sinekunnskaperog sitt potensialeog for å kunnevære en deltaker i
samfunnet.

Tilgangtil litteratur
For å opplevelitteratur, må man ha tilgangtil ny og oppdatert litteratur av kvalitet. Det må være et
kontinuerligfokus på å tilfredsstille folkebiblioteklovenskrav om «kvalitet, allsidighetog aktualitet».
De enkelte kommunenemå ha tilstrekkelige ressurserfor å kunne tilby et bredt litteraturtilbud.
Dette betyr et innkjøpsbudsjetttil bøkerog annet materiale.Det er viktig med en felles satsingpå
dette, blant annet ved å hente ut storfordeler samletfor fylket og se samlingenemer i helhet, for på
den måten hente ut mest mulig av de samlederessursene.Kulturfondordningenedekkermye, men i
tillegg er det ønskeligå dele på samlingerog mer samhandlinginnen samlingsutviklingregionalt.
Universitetsbiblioteketved UiT har samlingermed skjønnlitteratur på originalspråketsom
folkebibliotekenegjøresoppmerksompå, disseer tilgjengeligvia fjernlån.

Formidlingi folkebiblioteket
Formidlingvektleggesi folkebiblioteklovenved at virksomhetenskalværeutadrettet og at tilbudene
skalgjøreskjent. Åpnearrangementog andre aktiviteter fungerersom trekkplasterog stimulerer til
at folk opplysesom hva man kan gjøre på folkebiblioteket og forvente av sitt lokalefolkebibliotek, at

13

http://journalen.hioa.no/kultur/2013/10/nye-studier-viser-du-blir-friskere-av-lese

14

http://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID
=13079.
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de blir interessert,deler og deltar. Ulike aktiviteter generererofte til andre aktiviteter og
arrangementer,samarbeid avler samarbeidog publikum kan bli bidragsytereog medskapere.
ProsjektetFolkebiblioteksom litteraturhus, ledet av fylkesbiblioteket,har arbeidet bådemed
formidling og lagt til rette for møteplasserfor samtaleog debatt. Litteraturformidlingog foredraghar
vært enkelt å arrangere, fordi det er lett å tilegne segarrangørkompetansepå området. Uten
samarbeidsparterkan det likevel være krevendefor folkebibliotekeneå lagearrangementer. Felles
informasjons- og markedsføringsmateriellsikrer en visskvalitet og gir de bibliotekansattemer tid til
tilretteleggingog lokalt samarbeidom arrangementer.
Folkebibliotekeneskalgjøre kjent for sine brukerehvilke digitale ressurserog fysiskemedier som er
tilgjengelige.Formidlingenav dissemå sesi sammenheng.Digitaleressurseromfatter blant annet ebøker,film, databaserog Nasjonalbiblioteketsnettsted Bokhylla.no. Bibliotekenemå ha kunnskap
om hvor og hvordande kan finne etterspurt og kvalitetssikretinformasjontil enhvertid, bådepå
nettet og i fysiskemedier, og hvordangjøre dissetilgjengeligfor sine brukere. Kunnskapom hvordan
biblioteketstjenester og medier kan formidlesog om innholdet i medienemå inngåsom en del av
folkebibliotekenesfagligheti forhold til å gjøre dissetilgjengeligefor brukerne.Det må fokuserespå
hvordanfelles samlingerutnyttes og formidlesbest mulig. Økt kunnskapvil stimuleretil økt
formidling av digitale ressurser.Ved økt bevissthetrundt hvordanløsningenefungererer de lettere å
formidle, ogsåfysiski bibliotekrommet.
Det er behovfor kompetanseinnen formidling. Det kan oppnåsbåde gjennomå byggeopp ett
fellesskaprundt formidlingstiltakog gjennomå tilby kurs og seminarermed tema rettet mot ulike
målgrupperog temaer. For eksempeltrengskunnskapom hvordanformidle for menneskermed
spesiellebehov,til barn- og ungdom og til folk med annenkulturbakgrunn.Formidlingsarbeidkrever
ogsåtilpassedebibliotekrom og utvikling av nye konsepterog tilbud. Det er ogsåviktig og stadigsøke
og ta initiativ til nye partnerskapi formidlingsarbeidet.

Strategierfor tjenesteområdetLitteratur og kultur
18. Fremmelesing og leselyst
19. Gi tilgang til et allsidig,aktuelt og kvalitetsmessiglitteraturutvalg
20. Styrkeog utvikle folkebibliotekenesom formidlereav litteratur og kultur
21. Fremmeog formidle nordnorsk,samiskog kvensklitteratur
22. Stimuleretil norskspråkutvikling
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Strategierfor tjenesteområdetLokalarenaog møteplass
MÅL
Biblioteketer en inkluderendemøteplassog en
arenafor samtaleog debatt

Folkebibliotekethar gjennomformålsparagrafeni Lovom folkebibliotekfått understreketsin rolle
som fysiskmøteplassog arenafor offentlig samtaleog debatt. Dette innebærerbådeen styrkingav
demokratirollenog økt vekt på folkebiblioteket som sosialmøteplass,integreringsarenaog
lokalsamfunnsaktør.Befolkningenskalmøtesmed en imøtekommendeholdning.Folkebiblioteket
skalbidra til å øke tillit mellom menneskerog utvikle demokratiog bevisstesamfunnsborgere
gjennomdeltakelse.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
understrekerat god stedsutviklinger viktig for trivsel
og trygghet, bosetting,næringsutviklingog ivaretakelseav miljøhensyn.«Kommunersom lykkesmed
å utvikle attraktive og levendebyer og tettsteder kjennetegnesved å være aktive samfunnsutviklere,
har et helhetligog langsiktiggrep på arbeidet,og spiller på lag med innbyggereog lokalt næringsliv.
Godebyrom og møteplasserfremmer kontakt mellom menneskerog er viktig for det sosialelivet på
stedet.»15 Folkebibliotekenekan væreen slik møteplassi sine lokalsamfunn.
Samfunnettrenger folkebiblioteksom er synligeog har godt tilpassedelokaler som åpner for
aktivitet, læring og kulturell utveksling.Folkebiblioteketskalaktivt arbeidefor økt tilgjengelighet, og
ha innbydendeog åpneomgivelsermed rom for aktiviteter og møter mellom mennesker.Universell
utforming og tilgangfor alle, både fysiskog digitalt, må være grunnleggendei hele virksomheten.
Det er viktig å utvikle funksjonellebibliotekrom som er tilrettela gt for forskjelligetyper aktiviteter,
nye behovog som har plasstil folk. Folkebibliotekenemå ha oppgradertutstyrsparkog arbeidefor å
øke funksjonalitetenog tilgjengeligheten.Man bør vurdere å innføre selvbetjenteåpningstider hvor
publikum har tilgangtil biblioteket selvnår biblioteketsansatteikke er tilstede.
Partnerskapmed andre aktører er nødvendigfor utvikling og måloppnåelse.Gjennomsamhandling
med andre lokalesamfunnsaktørerskapesgoderelasjonerog folkebiblioteket får tilført annen
kompetanse,og får noen å dele ressursermed. Nye partnerskapkan gi mulighetentil nye
eksperimenterog metoder. Partnerskapbør profesjonaliseresog formaliseresved uttalte
forventninger,fordeling av ansvarog roller og ved å formulere målsettingerfor fellesskapet.
Alle som bruker folkebiblioteketskaloppleveet mangfoldigbibliotek med plasstil alle.
Folkebiblioteketer for mangeen inngangtil norskkultur og det norskesamfunn.I folkebibliotekenei
Tromsskalsamiskog kvensklitteratur, språkog kultur væresynlig. Folkebibliotekeneer et viktig
redskapi styrkingenav den nordlige identiteten. Brukerneav folkebibliotekethar ulik bakgrunn.
Folkebiblioteketskalslippefram forskjelligestemmerog kulturer. Det må være segbevisstsin rolle
15

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/stedsutvikling
2/id476451/
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som integreringsarenaog jobbe for økt inkluderingav alle grupperi samfunnet,ved tjenestetilbud,
ansettelserog sin virksomhetfor øvrig.

Møteplass
Folkebibliotekethar en egenverdi gjennomsin uavhengigerolle som fristed og nøytral arena.
Bibliotekrommeter for alle, bådede som ønskerå værefor segselv,som uforpliktet publikummerog
som aktiv deltaker.Folkebiblioteketkan bidra på mangeulike nivå i forhold til lokalsamfunnets behov
og utviklingspotensial.Det kan være et terskelløstsamlingsstedder man møter ulike menneskerog
ser at man kanskjeikke er såulike likevel.Folkebiblioteketmå aktivt synliggjøressom
lokalsamfunnetsmøterom og ta initiativ til å samarbeidemed lokaleaktører. Brukerne av
folkebiblioteketmå aktiveresog involveresi større grad. Folkebiblioteketkan værelokalsamfunnets
trygge arenafor møter mellom menneskerfor eksempelgjennomsosialetreff rundt et gjøremål.
Arrangørkompetanse
og fokus på publikumsutviklingtrengsfor å tilretteleggefolkebiblioteketsom
arenaog møteplass.Publikumsutviklinghandlerom å byggerelasjonermed ulike publikumsgrupperi
samfunnet.For folkebiblioteket betyr det å arbeidemed og skapeet godt forhold til innbyggerneog
kjennesine brukere så godt at man kan tilpassetilbudene til de gruppenesom fins lokalt.

Arenafor samtaleog debatt
Folkebiblioteket kan forsterke befolkningensmulighetertil å kunne påvirkelokalt og være aktive
medborgere.Folkebiblioteket skalgi plasstil et mangfold av holdninger,ytringer og kulturelle uttrykk
og arrangeresamtalerog debatter som speilersamfunnet.Det må arbeides med å avklarehvordan
man skalløsedette i lokalsamfunnetog hvilken rolle folkebibliotekeneskalta. Foreløpigløsesdette
på ulike måter og har skapten del utfordringer. Påmindre steder kan folkebiblioteket med fordel
samarbeidemed andre lokale aktører,som ulike interessegrupperog lokal presse. Man bør som
biblioteksjefha en bevisstog kunnskapsbas
ert holdningtil hvordantakle dennerollen på en god
måte, for segselvog for sineansatte.Det er ønskeligat det utarbeidesfelles retningslinjeri forhold
til gjennomføringog samarbeid. Det kan ogsåprøvesut ulike arrangementskonsepteri fellesskap.

Integreringsarena
Folkebibliotekenei fylket har en rolle i integreringsarbeidet
. Utviklingav møteplassfunksjonen
og
systematiskintegreringsarbeidforutsetter tilgangtil nødvendige ressurserog kompetanse.
Folkebiblioteketskal samhandlemed andre aktører i lokalsamfunnetfor å øke inkluderingenfor ulike
grupperi samfunnetog leggetil rette for at andre aktører kan bruke folkebiblioteket til
integreringsfremmendetiltak, som leksehjelpog språkkafé, for eksempeli samarbeidmed Rødekors,
flyktningetjeneste og voksenopplæring
. De ansattei folkebibliotekenemå kursesi forhold til hvordan
man arbeidermed flerkulturelle bibliotektjenester.Dette er ingenhomogengruppe. Det er viktig å
kartleggerhvem som bor i egenkommuneog hvilke behovde har, for å kunnetilpassetjenesten.
Folkebiblioteket bidrar til økt språkforståelse, å gi leselystog informasjon,og øke den digitale
kompetansen.Folkebiblioteket spiller en viktig rolle den første tiden for mangeinnvandreresom en
vei inn i det norskesamfunnetfor å forstå kultur, politikk, religion og velferdstilbud. Folkebiblioteket
kan væremed på å styrke dennegruppasmuligheterfor økt deltakelseog inkluderingi samfunnet.
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Strategierfor tjenesteområdetLokalarenaog møteplass
23. Gi tilgang til et imøtekommendeog åpent folkebiblioteksom er tilrettelagt for aktiviteter og
møter mellom mennesker.
24. Utvikle folkebibliotekenesom møtestedog arena for samtaleog debatt
25. Utvikle møteplasseni samarbeidmellom folkebibliotekog lokaleaktører
26. Synliggjørefolkebiblioteketsom stedsutviklerog lokalsamfunnetsmøterom
27. Utvikle folkebiblioteketsom flerkulturell arena
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