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Forord  

Vestfold og Telemark fylkeskommunes kulturstrategi «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. 

Kulturstrategi 2021–2024» ble vedtatt av fylkestinget 19. mai 2021. Det er en ambisiøs strategi.  

Innenfor seks hovedtemaer – stedsutvikling, inkludering, kunnskap, arenaer, aktivitet og 

internasjonalisering – er det formulert mål og tiltak som skal bidra til å videreutvikle Vestfold og 

Telemark som kulturfylke, og sørge for at både innbyggere og besøkende har mulighet til å skape, 

vise fram og oppleve kultur av høy kvalitet.  

Fylkeskommunen er avhengig av et godt samarbeid med kulturaktørene i regionen for å realisere 

kulturstrategien. Våre prioriterte samarbeidspartnere er presentert i temadokumenter som hører til 

strategien. Temadokumentene beskriver virkemidler og utdyper hvordan vi i fellesskap jobber på 

utvalgte kulturområder. Dette temadokumentet om bibliotek er et viktig bidrag til fylkets 

kulturplattform.  

Sammen skal vi sørge for at Vestfold og Telemark er et kulturfylke med stor «K»!  

 

Maja Foss Five 

Hovedutvalgsleder kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 
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1. Beskrivelse av fagområdet 

Fylkeskommunens ansvar for fagområdet bibliotekutvikling er lagt til Vestfold og Telemark 

fylkesbibliotek. Fylkesbiblioteket legger til rette for utviklingsprosjekter og samarbeid på 

bibliotekområdet på tvers av kommunegrenser i fylket, samt prosjekter og samarbeid nasjonalt og 

internasjonalt. Fagområdet er faglig forpliktet i henhold til lov om folkebibliotek, Kongeriket Norges 

Grunnlov, og de til enhver tid politisk vedtatte regionale og nasjonale planer og strategier.  

 

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. 

Fylkeskommunen kan opprette avtaler om felles bibliotekdrift og lånesamarbeid med 

en eller flere kommuner.  

 

Grunnloven lovfester ytringsfriheten. Grunnlovens § 100 er en grunnstein for de norske 

bibliotekene, og en sentral del av utviklinga også framover.  

Forpliktelsene på fagområdet, innebærer for Vestfold og Telemark fylkeskommune å, i en regional 

kontekst, tilby kompetanseheving på hele bibliotekområdet, og vektlegge ytringsfrihet og 

brukermedvirkning i utviklingen. Fylkesbiblioteket legger til rette for relevante samarbeidsløsninger 

for folkebibliotekene og bibliotekene ved de videregående skolene.  

Dette temadokumentet berører i hovedsak fylkesbibliotekets utviklingsoppgaver overfor 

folkebibliotekene. Dokumentet presiserer hvordan fylkesbiblioteket skal arbeide med mål og tiltak i 

den vedtatte regionale kulturstrategien «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. 

Kulturstrategi 2021–2024. Fylkets biblioteker i videregående skole er eiet av fylkeskommunen, og 

derfor ikke å regne som eksterne samarbeidspartnere.  
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2. Ambisjoner for fagområdet 

• Fylkesbiblioteket skal som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet bidra til utvikling av 

folkebibliotekene og videregående skolebibliotek i Vestfold og Telemark, slik at de til enhver 

tid framstår som relevante og nyttige for borgerne.  

 

• Fylkesbiblioteket skal i samarbeid med bibliotekene bidra til samlet fokus på felles digitale 

bibliotekspesifikke løsninger, kompetanseutvikling og formidlingspraksis.  

 

• Fylkesbiblioteket skal være pådriver for folkebiblioteket som en integrert del av 

stedsutviklingen. 

 

• Fylkesbiblioteket skal bidra til å skape gode fysiske og digitale møteplasser for litteratur og 

offentlig samtale. 

 

3. Samarbeidspartnere 

Folkebibliotekene i Vestfold og Telemark er fylkeskommunens høyest prioriterte 

samarbeidspartnere i bibliotekutviklingsarbeidet.  

Litteraturfestivalen Kimen, leselystkampanjen Sommerles og arbeidet med Frifylke Vestfold og 

Telemark forgår i tett samarbeid med folkebibliotekene.  

Folkebibliotekene deles inn i kategoriene små, mellomstore og store, basert på kommunenes 

innbyggertall og mediebudsjett:  

Små  Under 10.000 innbyggere og mindre enn kr 250.000 i mediebudsjett:  

Nome, Tinn, Drangedal, Vinje, Seljord, Kviteseid, Siljan, Tokke, Hjartdal, Nissedal og 

Fyresdal  

Mellomstore  Fra 10.000-24.999 innbyggere og mer enn kr 250.000 i mediebudsjett: 

Bamble, Notodden, Midt-Telemark og Kragerø  

Store  Fra 25.000 innbyggere og oppover, samt over ca. kr 850.000 i mediebudsjett:  

Holmestrand, Horten, Porsgrunn, Larvik, Skien, Sandefjord og Tønsberg og Færder  

I tillegg samarbeid med ulike regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. 

 



Virkemidler  5 

 

 

Temadokument 

4. Virkemidler 

4.1. Fylkesbiblioteket 
• kompetanse  

• eksterne prosjektmidler  

• prosjektledelse  

• personalressurser  

4.2. Folkebibliotekene  
• kompetanse 

• eksterne prosjektmidler  

• lokale driftsmidler  

• lokale samarbeidspartnere  

• personalressurser  

• lokale samarbeidsavtaler 
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5. Ansvars- og oppgavefordeling 

Bibliotekene har ingen lovpålagt forpliktelse til å samarbeide med fylkesbiblioteket. Derimot har 

fylkesbiblioteket som lovpålagt oppgåve å være en regional utviklingsaktør på bibliotekområdet, 

jamfør folkebibliotekloven § 6.  

Fylkesbiblioteket er ikke en del av førstelinjetjenesten i kommunene, og deltar ikke i løpende 

driftsoppgaver. Derimot er fylkesbiblioteket en synlig aktør i ulike utviklingsprosjekter i kommunene, 

der det primære målet er å bidra til å bygge lokal kompetanse og utvikle tjenesteområdet. 

6. Litteraturliste 

• Lov om folkebibliotek  

• Kongeriket Norges Grunnlov  

• Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023.  

• Ditt og mitt Vestfold og Telemark  

• Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021–2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjoner hentet fra Vestfold og Telemark – der mennesker møtes 

Kulturstrategi 2021-2024 

Izabela Zolcinska 
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Vestfold og Telemark fylkeskommune  

vtfk.no 

Postadresse: Postboks 2844, 3702 Skien 

Besøksadresser: Fylkesbakken 10, Skien / Svend Foynsgate 9, Tønsberg 

Kontakt: 35 91 70 00 / post@vtfk.no 


