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Hvordan planlegge for best mulig 
bibliotekvirksomhet i en sammenslått kommune?
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Nåsituasjon

• Bli kjent med hverandre – skape en organisasjon
• Små og store kommuner – forskjellig utgangspunkt

• Organisasjonskultur – samhandling - publikumsbetjening
• Få oversikt over kompetansen
• Bli kjent med kommunene – behov og tilbud
• Lage planleggingsgruppe



Organisasjonskultur 

• Organisasjonskultur er de sett av felles verdier, normer og 
virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når 
medlemmene samhandler med hverandre og omgivelsene (Bang, H. 
Organisasjonskultur, s. 23. Universitetsforlaget. 4. utg. 2011)



Kommunikasjonstrappen (Prosjekthåndboka 
3.0. Verktøy)



Betydningen av god kommunikasjon



Visjon og mål



Visjon
• Hva er en visjon

• En visjon skal gi et løft, noe å strebe etter, utfordre dagens 
• situasjon
• Den er forankret i virksomhetens verdigrunnlag

• Verdigrunnlaget
• Formålsparagrafen i bibliotekloven
• St.meld. Nr. 23 (2008-2009) Bibliotek; kunnskapsallmenning, møtestad og 

kulturarena i ei digital tid 
• Prop. 135L (2012-2013) Endringer i bibliotekloven – understreker folkebibliotekenes 

demokratiske funksjon –
• Aktiv formidling
• Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debaatt

Presenter
Presentation Notes
Med litt flere ord formuleres formålet for bibliotekene i St.meld. nr. 23 (2008-2009) Bibliotek; kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Tittelen kan være en visjon for bibliotek i seg selv. Dette konkretiseres i kap. 1.1 Føremål (s. 11): «Biblioteka er møtestader og arenaer som kan medverke til å nå regjeringa sine overordna mål for kultur og kunnskapspolitikken. Bibliotek er med på å styrkje demokratiet og ytringsfridomen gjennom å – sikre kunnskap og informasjon for alle – formidle og forvalte norsk skriftkultur og litteratur – formidle kunnskap om kultur og ulike samfunnstilhøve – medverke til leselyst og lesedugleik – gje tilgang til teknologi – vere ein møtestad og sosial arena for mange ulike grupper.  Hovudføremålet med denne meldinga er å utvikle robuste og omstillingsdyktige bibliotek som kan tilby alle innbyggjarane betre bibliotektenester. Dette er ei viktig oppgåve som ikkje minst handlar om å styrkje og vidareutvikle ein offentleg møteplass for kultur- og kunnskapsformidling, tufta på demokrati og ytringsfridom.»



Noen bibliotekvisjoner

• Nord-Trøndelag fylkesbibliotek: Vi jobber for leseglede, lærelyst og 
deltagelse! 

• Sør-Trøndelag fylkesbibiotek: Biblioteket – kunnskap, kultur & knutepunkt 
(Strategi og handlingsprogram. Bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015- 2019)

• Vi skaper rom for opplevelser og fremtidens bibliotek (BS Eurobib)
• Deichman holder Oslo våken
• Vår visjon er å tilby brukerne bibliotektjenester døgnet rundt – i det fysiske 

biblioteket og i det virtuelle biblioteket. Vår ambisjon er å være i forkant av 
bibliotekutviklingen (Tønsberg og Nøtterøy bibliotek)

• Livets mange sider (Kristiansand folkebibliotek)



Skolebibliotek

• Skolebibliotek er skolens ansvar 
• ”Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek” (I Opplæringsloven § 9-2)
• «Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek 

er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje 
ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, 
slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. 
Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen» (Forskriftene § 21-
1) 

• Kombinasjonsbibliotek – viktig med gode avtaler
• Skolebibliotek – barnefilialer?

Presenter
Presentation Notes
Kombinasjonsbibliotek som barnefilialer – sikre barns tilgang til bibliotektjenester



Mål

Presenter
Presentation Notes
Visjonen må konkretiseres i konkrete mål



SMARTE MÅL



Hvor går veien?

• Alice kom til et veikryss og 
spurte katten i treet:  ”Hvilken 
vei skal jeg ta?” ”Hvor ønsker du 
å gå?”, spurte katten. ”Jeg vet 
ikke”, svarte Alice. 

• "Da”, svarte katten, ”spiller det 
ingen rolle hvilken vei du tar”.

• (Alice i eventyrland)



Nåsituasjon

Visjon og 
mål

Utfordringer

Jakten på 

ideene

Finne 
løsninger

Aksept

Lage plan

Utfordringer



Hvorfor gjør vi det?
Hva skal vi levere? Hvordan gjør vi det Hvem er viktige? Hva trenger vi?

Hva er formålet? Hva skal 
skje som en følge av 
prosjektet?
Hvorfor er dette viktig? 
Hvilken strategisk betydning 
har prosjektet for 
virksomheten? Hvordan er 
prosjektet relevant?

Hva er den konkrete 
bestillingen? Hva må 
løsningen inneholde? Hva er 
suksesskriteriene for å lykkes 
hos brukerne?

Hva er de viktigste 
arbeidsoppgavene, aktivitetene 
og skrittene i prosjektet? Hvilke 
milepæler/tidsfrister og andre 
hendelser må vi forholde oss 
til?

Hvem er de viktigste 
interessentene i prosjektet? 
Hva betyr prosjektet for dem? 
Hva forventer de? Hva trenger 
de? Hvilken rolle vil de ha? 
Hvordan skal vi håndtere dem?

Hva finnes av tilgjengelige 
ressurser? Hva trenger vi for 
å kunne levere godt? Har vi 
det som trengs for å levere?



Hvorfor gjør vi det?

• Hva er formålet
• Visjon og mål gir retning



Hva skal vi levere?

• Hva er den konkrete bestillingen?
• Hva må løsningen inneholde?
• Hva er suksesskriteriene for å lykkes hos brukerne?



Ledelse og ansatte

Tabell 2 Bibliotekets organisasjon

Ansatte
(navn)

Nåsituasjon
lederstruktur

Ønsket lederstruktur Ansvar/
arbeidsoppgaver

Kommentar

Biblioteksjef
Ledere
Ledergruppe
Ansatte

Presenter
Presentation Notes
Biblioteket må ha en ledelse. Hvor mange ledere det er utenom biblioteksjef vil variere med bibliotekets størrelse. Ansatte må vite hva som er deres oppgaver slik at de kan gjøre sin egen jobb og samhandle med andre. 



Organisasjonskart



Kompetansen (og organisasjonskulturen) 
avgjørende for bibliotekets kvalitet og service
• Biblioteksjefens kompetanse

• Bibliotekfaglig kompetanse, ledelse, planlegging, strategi, nettverksbygging -
lokalt og regionalt, utviklingsarbeid

• De ansattes kompetanse
• Alle arbeidsoppgaver i biblioteket: Organisering av samlinger, 

litteraturkunnskap, aktiv formidling, kulturelt mangfold, læringsarena, 
informasjonskompetanse, arrangementskompetanse – kunnskapsdeling, 
utviklingsarbeid 

• Kompetansekartlegging – nåsituasjon – ønsket situasjon - tiltak
• Regionalt samarbeid – fylkesbiblioteket, regionalt biblioteksamarbeid 

med andre kommuner

Presenter
Presentation Notes
Kompetansen er en forutsetning for kvaliteten på tjenestene. Målet er best mulig tjenester til innbyggerne. Så må vi se på tjenester og aktiviteter.  





Jakten på ideene. Hvordan gjør vi det? Når gjør vi 
det? (bilde: http://www.naeringsforeningen.no/ShowFile.ashx?FileInstanceId=1f096715-8d93-

4e79-93b6-72866ec9132f)



Jakten på idéne. Kreative teknikker

• Kreative teknikker for å skape nye tanker og idéer
• Ha en tenkeprosess før man konkluderer med hva man vil gjøre

• Gå gjennom tilbudene til de ulike brukergruppene
• Gå gjennom forslag til aktiviteter og arrangementer
• Behov for ny kompetanse? Hvordan skaffe denne? Mulige 

samarbeidspartnere?
• Trekke inn noen utenfor biblioteket (brukere, fokusgrupper)



SWOT-analyse (figuren hentet fra SWOT-analyse www.skolediskusjon.no) 

• Spørsmål å stille:
• S: Hva er de sterkeste sidene ved 

biblioteket?
• W: Hva er de svakeste sidene 

ved biblioteket?
• O: Hvilke muligheter ser du i 

omverdenen?
• T: Hvilke trusler ser du fra 

trender og omverdenen? 



SWOT-analyse (figuren fra SWOT-analyse www.skolediskusjon.no)

• Gjør en gjennomgang i plenum, ett 
felt og ett punkt av gangen, ved å 
svare på følgende:

• S: Hvordan kan styrkene bli til nye 
muligheter?

• O: Hvordan kan mulighetene utnyttes 
og bli styrker?

• T: Hvordan kan truslene bli til 
problemer eller svakheter?

• W: Hvordan kan svakhetene 
håndteres, reduseres eller fjernes? 

• Trekk noen felles konklusjoner og bli 
enige om prioriterte tiltak og 
strategier

Presenter
Presentation Notes
Alle bidrar med sine synspunkter, og de skrives inn i en SWOT-figur. 



Kreative prosesser – idejakten

• Jakten på de gode ideene –
• Brainstorming
• Skape en organisasjonskultur der nye ideer og forslag er velkomne
• Undersøke – prøve ut – vinne erfaringer

Presenter
Presentation Notes
Hvordan dreper man ideer �”Gode ideer koker ikke bort. De blir slaktet av stormende horder av analytisk tenkende mennesker,” sa en tilfeldig person. ”Idéødeleggerne” er mange, og det er vel ikke mer å si om det. Noen av de mest typiske og ødeleggende kommentarene er; Ja men, sånn gjør vi det hos oss, her gjør vi ikke feil, her mister vi ikke kontrollen, her taper vi ikke ansikt, her leker vi ikke, det kommer ikke til å fungere, hvis det er en så god ide, hvorfor er det ingen som har gjort det tidligere, det er gjort før, ideen er sikkert god, men umulig å gjennomføre, mulig det er en god ide, men den passer ikke inn her..... �-Felles for idèødeleggerne er at de møter ideer med argumentasjon, de kveler ideen i fødselen. Ideer og innspill skal møtes med en positiv holdning. Kreative miljøer kjennetegnes med at alle ideer blir møtt med positive holdninger. Det viktigste er å aldri si nei i den fasen der man skal skape, lage nye ideer. Selve prosessen med å avgjøre hvor gode ideene er kommer senere, sier Stig. https://www.ledernytt.no/kreativitet-for-alle.4515851-112537.html



Lær av de beste bibliotek og andre som gjør 
noe som biblioteket kan lære av/overføre 

Presenter
Presentation Notes
Nasjonale prosjekter. Lære av hverandre – fylkesbiblioteket inspirerer, andre bibliotek, trekke på hverandres kompetanse



Prosjektledelse/
ansvar

Nåværende
situasjon 

Ønsket 
situasjon

Tiltak/hva bør 
gjøres 

Tidsplan Budsjett

Tilbudet til barn
- Leseaktiviteter
- Læringsarena
- Arrangementer
- Foreldre

Tilbudet til ungdom
- Leseaktiviteter
- læringsarena
- arrangementer
- digitale tilbud

Tilbudet til voksne 
- Familier
- Læringsarena
- Menn
- Eldre
- Arrangementer
- Digitale tilbud

Tilbud til minoritetsspråklige
- Barn
- Ungdom
- Voksne
- Læringsarena
- Arrangementer
- Digitale tilbud

Utvikling av tjenester og aktiviteter



Prosjektledelse/
ansvar

Nåværende
situasjon 

Ønsket 
situasjon

Tiltak/hva 
bør gjøres 

Tidsplan Budsjett

Samarbeidspartnere
- barnehager
- skoler
- lag og organisasjoner
- lokale arrangører
- biblioteksamarb. 

regionalt
- fylkesbiblioteket
- andre

Digitale tilbud

Møteplass

Debattarena - arrangementer

Utvikling av tjenester og aktiviteter



Bibliotekets drift – nåsituasjon – ønsket 
situasjon

Beliggenhet Lokaler Betjent åpningstid Total åpningstid
(meråpent)

Antall besøk
(barn, ungdom og 
voksne)

Utlån (barn, 
ungdom og 
voksne)

Aktivitet
(arr.)

Budsjett

Hovedbibl.

Lokalbibliotek 1

Lokalbibliotek 2

Lokalbibliotek 3



Samlingene - arbeidsprosesser

Tabell 5. Samlingene – arbeidsprosesser

Prosjektledelse/
ansvar

Nåsituasjon Ønsket situasjon Tiltak/Endring Tidsplan

Innkjøp

Kat og klass

Utlånsklarering

Regelverk
Purring

Erstatningskrav 

Kassasjon

Hjemmesider 

Transportordning

Annet



Felles datasystem

Prosjektledelse/
ansvar

Hvordan Hva Tidsplan Budsjett

Valg av system

Samkjøring av data

Kassasjon

Nyinnkjøp

Annet

Felles datasystem
Tabell 6 – Felles datasystem

Presenter
Presentation Notes
Her kan det være mange enkeltoppgaver som må utføres før systemene er helt på bølgelengde.



INTERESSENTENE – HVEM ER DE OG HVA KAN 
DE BIDRA MED?



OMVERDENSANALYSE – PESTEL -
SCENARIOMETODE
• http://www.professionalacademy.com/blogs-and-advice/marketing-

theories---pestel-analysis



SCENARIOMETODE – BIBLIOTEKENE-
Scenarieprosess 2020 (Bibliotekreform 2014)



Hva trenger vi?

• Ressurssituasjonen – hvilke ressurser har biblioteket?
• Kan vi gjøre noe annerledes?
• Trenger vi flere ressurser for å levere bedre bibliotektjenester?
• Hvordan skaffe nye ressurser

• Økte budsjettrammer – sak til politisk behandling
• Regionalt biblioteksamarbeid om kompetanse og tjenester
• Samarbeid med andre – samarbeidsavtaler/partnerskap
• Annet



Finne løsninger og  skape aksept for dem

Nåsituasjon
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Utfordringer
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r
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Løsninger og aksept

Forslag Prosjektledelse/
ansvar

Nåværende 
Situasjon 

Ønsket situasjon Tiltak/hva bør gjøres Tidsplan Budsjett

Forslag 1 

Forslag 2



Kriterier å vurdere forslagene mot

• Kan forslaget gjennomføres? Hvordan skal det gjøres? Trengs det en 
prøveperiode? Trinnvis innføring?

• Har biblioteket kapasitet – tidsressurser?
• Hvem skal jobbe med klargjøring/gjennomføring?
• Har biblioteket nødvendig kompetanse? Hvis nei – kan man skaffe seg 

kompetansen? Intern opplæring? Samarbeid med andre bibliotek?
• Krever det investeringer?
• Er det enighet om å innføre forslaget? 
• Hvem bestemmer? Biblioteksjefen? Enighet i ledergruppen/personalet? 

Politisk behandling?
• Forslag som skal gjennomføres tas videre til handlingsplan.



Handlingsplan
Forslag/Arbeidsoppgaver Prioritet/

rekkefølge
Hvordan/hva Tidsplan Budsjett  Status:

Utført/Avvik

Ansvar/hvem 
gjør hva
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Evaluering

• Handlingsplan inn i årsplanleggingen
• Evaluering om mål er nådd – helt eller delvis
• Er tiltak gjennomført – helt eller delvis
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