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BIBLIOTEKPLAN VESTFOLD     2019-2022

Vestfoldbibliotekene – mennesker møter muligheter
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«Biblioteksamarbeid på  
tvers av kommunegrenser»

– RUNE HOGSNES
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Bibliotekplan Vestfold 2019–2022 er en felles plan for 
utvikling av folkebibliotekene i samarbeid med Vestfold 
fylkes kommune. Planen er den tredje i rekken. Sammen med 
Strategisk kultur- og idrettsplan 2019–2022 vil Bibliotekplan 
Vestfold være et viktig verktøy for samarbeid og utvikling på 
bibliotekområdet. 

Bibliotekplan Vestfold er forankret i lov om  folkebibliotek 
og er et godt redskap for realisering av  folkebibliotekenes 
samfunnsoppdrag. Med videreføring av visjonen 
 Vestfold bibliotekene – mennesker møter muligheter,  
skal planen sikre et systematisk utviklingsarbeid i årene f ram-
over. Hensikten er et godt og variert bibliotektilbud med høy 
kvalitet for alle innbyggere. Litteratur og kultur, kunnskap og 
læring, møteplass og deltakelse er prioriterte områder med 
betydning også inn mot folkehelse og stedsutvikling.

Planprosessen startet opp med involvering fra både kommuner, 
bibliotek og samarbeidspartnere. Utkast til bibliotekplanen 
ble sendt på høring i kommunene og til samarbeidspartnere 
og andre interessenter i juni 2018. Jeg er svært glad for positiv 
mottakelse, og for at biblioteksamarbeid på tvers av kommune-
grenser og forvaltningsnivåer prioriteres på denne måten. 

Bibliotekplan Vestfold 2019–2022 ble vedtatt i Fylkestingets 
møte 13. desember 2018.

Vestfold fylkeskommune vil takke alle involverte i plan-
prosessen for gode og konstruktive innspill og et positivt 
engasjement.

Forord

Rune Hogsnes
fylkesordfører
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Folkebibliotekene er et lovfestet og gratis tilbud til alle som 
bor i Norge. De er uavhengige institusjoner som skal bidra til 
ytringsfrihet og demokrati ved å gi alle mennesker lik tilgang 
til informasjon, kunnskap og kulturopplevelser. I et nasjonalt 
og globalt perspektiv er bibliotekene et verktøy for å sikre 
at alle har tilgang til og kan forstå, bruke og dele  nødvendig 
 informasjon. På denne måten fremmer vi bærekraftig 
 utvikling og demokratiske samfunn. 

I det lokale perspektivet er bibliotekene viktige for stedsut-
vikling og identitet, integrering og inkludering. Bibliotekene 
er terskelfrie og sosiale møteplasser som gjennom innhold 
og tilrettelegging bidrar til livskvalitet og bedre folkehelse.  
Ny infrastruktur, teknologisk og kommunikasjonsmessig, 

samt bosettingsmønstre i rask endring, vil øke behovet for 
fysiske møteplasser hvor mennesker kan være sammen og ta 
del i felles opplevelser. 

Bibliotekene påvirkes av drivkrefter og trender i  samfunnet. 
Gode og brukervennlige publiseringsløsninger samt økende 
digitalisering medfører et stadig voksende informasjon s-
tilfang av ulik kvalitet. Dette gir utfordringer både økonomisk 
og  kompetansemessig. Bibliotekene har en sentral rolle i 
en offentlighet som i økende grad preges av digitalisering. 
Bibliotekenes oppgaver er å sikre alle lik tilgang til 
 kvalitetssikret informasjon og aktivt motvirke et digitalt  
skille i befolkningen.

 Vestfoldbibliotekene  
– mennesker møter muligheter
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ST YRENDE DOKUMENTER
Lov om folkebibliotek (1985) er førende for folke-
bibliotekenes og fylkesbibliotekenes virksomhet. Endringen i 
lovens formålsparagraf av 1. januar 2014 ga folkebibliotekene 
et forsterket samfunnsoppdrag. Bibliotekene skal ta en aktiv 
formidlingsrolle samtidig som de skal være uavhengige møte-
plasser og arenaer for offentlig samtale og debatt:

§ 1.Målsetting
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, 
utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv 
formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 
disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og 
arena for offentlig samtale og debatt.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne 
legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

Folkebiblioteklovens formålsparagraf setter rammer for 
hvilke funksjoner og bibliotektjenester innbyggerne i hver 
enkelt kommune kan forvente seg, og den fremstår som en 
standard for det kommunale bibliotektilbudet. Endringen 
i formålsparagrafen understreker bibliotekene som viktige 
offentlige rom i et demokratisk samfunn.  

Om fylkesbibliotekene sier lov om folkebibliotek:
§ 6.Generelt
Fylkeskommunen skal ivareta regionale bibliotekoppgaver 
og regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale 
myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, 
og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Fylkes-
kommunen kan opprette avtaler om felles bibliotekdrift og 
lånesamarbeid med en eller flere kommuner.

Kongeriket Norges Grunnlov lovfester ytringsfriheten i §100. 
Den har vært og vil være en grunnsten for bibliotekene. 
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Vestfold fylkeskommune har undertegnet avtale med Inter-
national Cities of Refuge Network (ICORN) om å knytte seg 
til Fribyordningen for forfulgte forfattere. Avtalen er viktig for 
bibliotekenes videre arbeid med ytringsfrihet og demokrati. 
To kommuner har inngått avtale med fylkesbiblioteket som 
samarbeidspartnere og lokalt vertskap.

MÅL
Gjennom to bibliotekplaner i periodene 2011–2014 og 
2015–2018 har Vestfold fylkeskommune i samarbeid med 
Vestfoldbibliotekene, arbeidet målrettet for å utvikle aktive 
og synlige bibliotek med fokus på innhold, formidling og 
kompetanse.  Bibliotekplan Vestfold 2019–2022 skal videre-
føre og løfte dette arbeidet som en retningsgivende plan for 
folkebibliotekenes videre utvikling. Bibliotekene skal utvikles 
som lokale samfunnsaktører med relevant tjenesteinnhold av 
høy kvalitet. Samarbeid, fellesløsninger og lokal forankring 
skal vektlegges.

Bibliotekplan Vestfold 2019–2022 må sees sammen med 
Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022 der 
målet er å styrke kulturens rolle og plass i vestfoldsamfunnet, 
inkludert bibliotekområdet. De to planene skal sammen sikre 
en helhetlig bibliotekutvikling i planperioden.

Bibliotekplan Vestfold skal: 
• sikre alle innbyggere i Vestfold et godt og attraktivt  

bibliotektilbud
• sikre en strategisk og systematisk bibliotekutvikling  

gjennom samarbeid og fellesløsninger med fokus på  
brukernes og lokalsamfunnets behov

• bidra til at bibliotekenes samfunnsoppdrag ivaretas på  
best mulig måte

• utvikle bibliotekene til lokale kraftsentra og  
samfunnsaktører

• være en del av beslutningsgrunnlaget for bibliotekutvikling 
i kommunene
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ORGANISERING AV PLANARBEIDET
Rullering av bibliotekplanen ble vedtatt i Hovedutvalg for  
kultur, idrett og folkehelse i oktober 2017 (sak 55/17).  
Vedtaket ga føringer om å beholde Vestfoldbibliotekenes 
visjon, mål og fokusområder og å revidere strategier og tiltak.

Det ble oppnevnt en styringsgruppe med følgende 
representanter fra bibliotekene i desember 2017: 
Silje Eggum, biblioteksjef Horten
Rita Cicconi, biblioteksjef Re
Berit Borgen, biblioteksjef Holmestrand

Susanne Bolstad, avdelingsleder Larvik
Siri Haga Torgersen, avdelingsleder Tønsberg og Færder
Mette Kristin Gjerdrum, fylkesbiblioteksjef
Vigdis Gjelstad Jakobsen, rådgiver Vestfold fylkesbibliotek

I januar og februar 2018 ble det gjennomført medvirknings-
prosesser både i en egen dialogkonferanse med represen-
tanter fra bibliotek, brukere, politikere og samarbeids-
partnere, og i et eget lederforum med ledere fra de fleste 
folkebibliotekene.
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Med endringer i Lov om folkebibliotek i 2014 fikk folke-
bibliotekene et utvidet og forsterket samfunnsoppdrag 
som uavhengig møteplass og arena for offentlig  samtale 
og debatt. Dette førte til at Vestfoldbibliotekene i 
plan  perioden 2015–2018 arbeidet systematisk med å 
 profesjonalisere  bibliotekenes arrangør- og redaktørrolle 
og øke aktiviteten i alle bibliotekene. Gjennom prosjektet 
Litteraturhus Vestfold ble litteraturhusbibliotek et konsept 
i de største bibliotekene.

Bibliotekene som en demokratisk møteplass i lokalsam-
funnet, er av stor betydning. Behovet for et sted å møtes, 
et sted å oppleve, et sted å delta, et sted å lære vil øke. 

Biblioteket er et viktig virkemiddel for å motvirke uten-
forskap og bidra til inkludering. Vestfoldbibliotekene skal 
utvikles til fysiske og digitale møteplasser med mening 
for hele mennesket gjennom nye samarbeid og allianser. 
Dette betyr god lokalkunnskap, tverrfaglig samarbeid, ny 
kompetanse og økt profesjonalisering. Alle innbyggere skal 
kjenne at biblioteket er for dem, samtidig som behovet for 
spesiell innsats overfor enkeltgrupper er stort.

Bibliotekene må fornye formidlingen av sitt innhold i det 
 fysiske og digitale rom og finne balansen mellom innbyg-
gernes ønsker om selvbetjente løsninger og personlig og 
individrettet veiledning.

1 Bibliotekene skal fremme ytringsfrihet og demokrati gjennom litteratur- og kulturformidling, informasjon og arrangementer  
og ved å være arenaer for forfulgte forfattere knyttet til Fribyordningen.

2 Bibliotekene skal tydeliggjøre sin rolle som åpne og uavhengige samfunnsarenaer i et mangfoldig og flerkulturelt samfunn. 
Det skal legges til rette for offentlig samtale med vekt på aktualitet, meningsmangfold og refleksjon.

3 Bibliotekene skal aktivt og målrettet formidle bredden i litteraturen for å spre leseglede og litterære opplevelser til så mange  
som mulig. Digitale formidlingsformer og -metoder skal vektlegges.

4 Bibliotekene skal i samarbeid med fylkesbiblioteket arbeide for at Litteraturuka i Vestfold øker sin attraksjonsverdi for et 
bredt publikum, med økt internasjonalt fokus og vekt på ytringsfrihet.

Biblioteket som litteraturhus 
og samfunnsarena

TILTAK

FOKUSOMRÅDE 1
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Menneskers behov for kunnskap og læring gjør seg 
 gjeldende gjennom hele livet. Store samfunnsendringer  
og ny teknologi øker behov for påfyll av ny kompetanse. 
Bibliotekene har vært og skal videreutvikles som  uformelle 
læringsarenaer på ulike måter. Det blir en sentral opp-
gave å legge til rette for ulike læringssituasjoner i tett 
 interaksjon med brukerne. Skapende aktiviteter og verk-
steder skal ha en sentral plass i bibliotekene, med utgangs-
punkt i bibliotekenes oppdrag og innhold. 

I lys av menneskers behov for kunnskap, vil biblio-
tekenes trykte og digitale samlinger, digitale tjenester og 
 formidlingen av disse stå sentralt. Bibliotekene er unike 

ved å gi gratis tilgang til kvalitetsressurser i en tid hvor slik 
informasjon i økende grad gjemmes bak betalingsmurer. 
Det er viktig for folkebibliotekene å søke samarbeid med 
andre bibliotektyper der det er relevant.

Som offentlige virksomheter har bibliotekene et med-
ansvar for å motvirke et digitalt skille i befolkningen. 
Trykte kilder digitaliseres i rivende tempo, og offentlige 
tjenester blir  digitale. Dette skjer parallelt med en sterk 
vekst i digitalt skapt materiale. Publikum vil ha et økende 
behov for å søke etter informasjon og for å forstå, vurdere 
og nyttiggjøre seg den informasjonen som er tilgjengelig. 

5 Bibliotekene skal stimulere til målrettet læring og kunnskapsdeling, samskaping og inkludering gjennom ulike former for  
folkeverksteder og tverrfaglig samhandling.

6 Bibliotekene skal utarbeide en strategi for utviklingen av digitalt innhold og digitale tjenester.

7 Bibliotekene skal fremme medie- og informasjonskompetanse og digitale ferdigheter og aktivt motvirke digitale skiller  
i samfunnet.

Biblioteket som kunnskaps-  
og inspirasjonsrom

TILTAK

FOKUSOMRÅDE 2
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Endringer i brukeratferd og -behov er sentral kunnskap 
for utvikling av bibliotekene. Nasjonal statistikk viser en 
økning i bibliotekbesøk, men et synkende utlån, noe som 
også gjelder for Vestfoldbibliotekene. Dette viser tydelig 
en endret  bibliotekbruk. Publikums ønsker om personlig 
tilrettelegging slik at bibliotektjenestene fungerer best 
mulig i forhold til egne behov, har blitt tydeligere. 

Et samlende uttrykk er tilgjengelighet. I dette ligger det  
best mulig tilgang til bibliotekrommet og de fysiske 
 bibliotektjenestene, samt en brukervennlig tilgang til det 
digitale biblioteket. Begge skal ha innhold av høy kvalitet 

for alle målgrupper. Vestfoldbibliotekene har flere  
åpningstimer enn før. Meråpne bibliotek er innført  
i flere kommuner. Dette har hatt positiv virkning på  
besøkstallene.

For at bibliotekene skal utvikles og tas i bruk som 
 naturlige møteplasser for alle grupper, må det legges vekt 
på  profesjonalitet i alle ledd, også i markedsføring og 
 kommunikasjon. Synlige bibliotek på nett, i sosiale medier 
og på nye arenaer er avgjørende for å nå flere  mennesker. 
 Bibliotekene og innholdet, er et fellesgode som må 
 kommuniseres på nye måter og i nye sammenhenger.

8 Bibliotekene skal synliggjøre bibliotektjenestene gjennom aktiviteter utenfor biblioteklokalene, eksempelvis gjennom nye 
konsepter som pop-up-bibliotek.

9 Bibliotekene skal gi innbyggerne påvirkningsmulighet i tjenesteutviklingen gjennom å innarbeide systematikk for med-
virkning.

10 Bibliotekene skal i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek utvikle og etablere nye samarbeidsformer for formidling, 
råd og veiledning om tjenester og innhold til aktuelle målgrupper.

Det synlige og åpne bibliotek

TILTAK

FOKUSOMRÅDE 3
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For å styrke bibliotekene som samfunnsinstitusjoner  
må  kompetansebyggingen skje på flere områder, i tillegg 
til den rene bibliotekkompetansen. Eksempelvis vil tverr-
faglig samfunns- og plankompetanse, samt god kunn-
skap om teknologi utvikling og digitalisering få en større 
betydning.

Det er avgjørende for bibliotekutviklingen at  bibliotekene 
kontinuerlig har et kritisk blikk på egen virksomhet. Riktig 
 organisering, felles ressursutnyttelse, et innovativt 

 biblioteknettverk og kompetansebygging er avgjørende  
for utviklingen av bibliotekene.

Vestfoldbibliotekene skal samarbeide om nye utviklings-
prosjekter som sikrer et større økonomisk handlingsrom 
for strategisk utvikling. Prosjektene skal ha overførings-
verdi både lokalt, regionalt og nasjonalt. Tverrfaglighet i 
temaer og blant samarbeidspartnere vil være viktig for å 
styrke den samfunnsmessige betydningen av bibliotekene 
generelt og Vestfoldbibliotekene spesielt. 
 

11 Bibliotekene skal sikre at alle ledere og medarbeidere har relevant og ny kompetanse i tråd med samfunnsutviklingen,  
samhandling med andre og behovet for endring og utvikling.

12 Bibliotekene skal i samarbeid med fylkesbiblioteket og eksterne kompetanse- og forskningsmiljøer utvikle bibliotek-
tjenestene gjennom nye prosjekter.

13 Bibliotekene skal implementere et felles biblioteksystem og gjennom kontinuerlig organisasjonsutvikling etablere flere nye 
samdriftsløsninger.

Kompetanse, organisering og samdrift

TILTAK

FOKUSOMRÅDE 4
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«Har du en hage og et  
bibliotek, da mangler du intet»

– CICERO
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