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OPPSUMMERING FRA SKOLEBESØKENE 2014  
 
Arkivsaksnr.: 14/2705  Arkiv: A20   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.09.2014 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Oppsummeringen fra skolebesøkene tas til etterretning 
 
Sammendrag 
 
Innledning / bakgrunn 
 I tråd med Ringerike kommunes kvalitetssystem for grunnskolen, får Hovedkomiteen for 
oppvekst og kultur (HOK) informasjon fra de gjennomførte dialogmøtene ved skolene. 
Dialogmøter ved skolene gjennomføres slik at en tredel av skolene får et varslet besøk hvert 
år. Våren 2014 ble det gjennomført dialogmøter ved følgende skoler: 
Ullerål skole, Hallingby skole, Veien skole, Veien skole, Veienmarka ungdomsskole og Hov 
ungdomsskole. 
 
Juridiske forhold  
Opplæringsloven stiller krav om at kommunen skal ha et forsvarlig system om kravene i 
loven blir oppfylt. 
Kommunens kvalitetssystem for den kommunale grunnskolen (10/175-69) ivaretar disse 
kravene der dialogmøter direkte med skolene inngår.  
 

Fra opplæringsloven § 13-10 
§ 13-10. Ansvarsomfang  
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at 
krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon 
dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllast.  
Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit 
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir 
oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha 
eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale 
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-1 fjerde ledd. Som 
ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 
fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.  
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  Sak 30/14 s. 2 
 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener Ringerike kommune følger opp skolene på gjennom dialogmøter på en 
måte som gir skoleeier et godt innsyn i driften av de skolene som har hatt besøk. 
Vårens dialogmøter har særlig vektlagt disse sentrale områdene:  
 

• Læringstrykk og elevenes oppnådde læringsresultater (nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen og eksamensresultater).  

• Vurdering 
• Tilpasset opplæring (TPO) og spesialundervisning. 
• Arbeid med elevenes skolemiljø 
• Andre momenter skolen mener er vesentlige å ta opp i dialogmøtet.  
 

Læringsresultater 

De resultatene elevene ved de seks skole vi besøkte våren 2014 har 
oppnådd ligger litt over landsgjennomsnittet. 
Den enkelte skole vil naturlig ha årlige svingninger når det gjelder resultater.  
Inntrykket fra alle de 6 skolene som har hatt besøk er at det er et stort fokus at alle elevene 
skal få et best mulig læringsutbytte.  
 

Vurdering 
Skolene fokuserer på læring og er bevisste på å gi elevene både tilbake- og 
framovermeldinger relatert til læringsarbeidet. Dette foregår på en systematiskmåte og er 
satt i system. 
Flere av skolene gjennomfører også læringssamtaler med elevene.  
 
Tilpasset opplæring er en rett den enkelte eleven har, jamfør opplæringslovens § 1-3. 
Tilbakemeldingene fra de 6 skolene er at det til tider er særlig vanskelig å få til god tilpasset 
opplæring med dagens knappe ressurser.  
På tross av dette viser alle de 6 skolene vilje å tilpasse opplæringen til den enkelte elev slik 
opplæringsloven beskriver. 
Spesialundervisningen har dreid fra ene- til gruppeundervisning. Videre har skolene blitt 
dyktigere på å variere metoder i læringsarbeidet. 
 

Arbeid med elevenes skolemiljø 
Alle ansatte og foreldre har blitt gjort kjent med Opplæringslovens § 9a-1 som sier: 

- Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. 
 
Dette skjer like etter skolestart på høsten. Elevrådene ved skolene har også dette som 
tema, og bidrar sammen med de ansatte til elevene har det bra på skolen. Flere av skolene 
har spesielle opplegg som PALS og – det er mitt valg som brukes i arbeidet for å skape et 
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  Sak 30/14 s. 3 
 

godt skolemiljø. Resultatene på elevundersøkelsen viser at elevene i Ringeriksskolen trives 
godt. 
 
 
Oppsummert:  

• Elevene i Ringeriksskolen oppnår læringsresultater og har en trivsel litt over 
landsgjennomsnitt.  

 
• Det fokus som har vært satt på vurdering, har bedret systematikken. Økt kvalitet i 

vurderingsarbeidet bidrar til økt læringsutbytte og trivsel. 
 
• Om lag 11% av elevene i Ringerike får spesialundervisning etter enkeltvedtak, men vi 

ser at skolene har blitt flinke til å variere metoder og å tilpasse undervisningen slik at 
flere kan få tilfredstillende utbytte av den ordinære opplæringen. 

 
 
Vedlegg: elektroniske – uttrykt vedlegg: 
 

* Mal for dialogmøter våren 2014   
 
Tilbakemeldingene til den enkelte skole er unntatt offentlighet. Sekretariatet har disse 
tilgjengelig til gruppemøtene. 
 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 20.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Tore Isaksen 
 
saksbehandler: Geir Svingheim 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Rådmannen

XXXXXXXXXXXXXXXX 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
13/2686-60 9842/14 A20 11.04.2014 

VARSEL OM DIALOGMØTE 
XXXX SKOLE TORSDAG 8. MAI 2014 

Dialogmøtet/tilsynsbesøket er et ledd i kommunens kvalitetssystem. 

Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring.  Tilpasset opplæring for alle er 
sentralt i Opplæringsloven. Hovedoppgaven til grunnskolen er å sørge for læring i tråd med 
læreplanverket. 

Gjennom dette varsles tid for dialogmøtet.  
Møtet er ment å få en dialog omkring elevenes læring og resultater på nasjonale prøver, samt 
skolenes arbeid med klasseledelse. Rådmannen ønsker først og fremst at denne dialogen skal 
være til hjelp for skolen og kommunen i arbeidet med å videreutvikle/sikre kvaliteten i 
opplæringen. 

Det legges ved følgende: 
• Vedlegg 1 er rammen for dialogen/samtalen.
• Vedlegg 2 er grunnlaget for dialogen mellom rektor og kommunenivået. Skjemaet skal

fylles ut av rektor og sendes spesialrådgiver - oppvekst minst en uke før samtalen.  Det
utfylte skjemaet vil være en del av grunnlaget for samtalen.

• Vedlegg 3 ber vi rektor, eventuelt i samarbeid med andre som deltok på selve møtet,
om å besvare og returnere til spesialrådgiver – oppvekst seinest en uke etter samtalen.

Det varsles med dette at dialogmøtet/tilsynsbesøket vil bli gjennomført på 
XXXXXXXXXXXXX 

Vedlagte skjema, vedlegg 2, fylles ut og returneres som beskrevet over. Det utfylte skjemaet 
blir en del av grunnlaget for en del av dialogen. 

Fra kommunen møter kommunalsjef Magnar Ågotnes og spesialrådgiver for oppvekst, Geir 
Svingheim.  

Vi ser fram til en konstruktiv samtale slik at vi får større innsikt og forståelse for arbeidet i 
skolen. 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS Osloveien 1 32 12 50 30 32 11 74 00 

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no Side 10 av 92



 2 

 
Vedlegg 1 

 
RAMMEN FOR SAMTALEN/DIALOGEN 
 
Sted:  
 
Deltakere 
Rektor og representant for det pedagogiske personalet (tillitsvalgt eller verneombud), 
representant for elevene (fra elevrådet). Rektor avgjør hvor mange og hvem som møter fra 
skolen. 
Fra kommunenivået kommer kommunalsjef og spesialrådgiver for oppvekst.  
 
Tidsramme 
Ca. 1 ½ time 
 
Gjennomføring 
Oppnådde resultater på nasjonale prøver presentert på skoleporten.no.  
Vi ser gjerne at skolen legger fram eventuelt andre interne kartlegginger og undersøkelser som 
er foretatt. 
 
Hensikten med denne samtalen er å få mer kunnskap om skolenes kvalitetsarbeid relatert til 
Opplæringsloven § 13-10 og forskriftene til Opplæringsloven § 2-1 og § 2-2.  
Dialogmøtet/tilsynet er et ledd i dette arbeidet. 
 
Rektor fyller ut vedlagte skjema, vedlegg 2, og sender det til spesialrådgiver – oppvekst senest 
en uke før samtalen.  Det utfylte skjema blir så være med å danne en del av grunnlaget for 
samtalen.  Ikke alle punktene vil bli tatt opp. Rektor og kommunenivået vektlegger et utvalg. 
 
Etter samtalen utarbeides en tilbakemelding (vedlegg 4) som sendes rektor for videre 
informasjon til de som var med på samtalen.  
Kopi av tilbakemeldingen går til rådmannen. 
 
Det blir laget et sammendrag av alle rapportene når vårens dialogmøter er avsluttet.  
Dette sammendraget vil bli lagt fram for Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK). 
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Vedlegg 2 
 
GRUNNLAGET FOR SAMTALEN/DIALOGEN  
 
Grunnlaget for samtalen er skoleåret 2013/2014. 
Rektor fyller ut skjemaet nedenfor og returnerer det til avsender senest en uke før avtalt 
tidspunkt for samtalen. ( Bruk korte beskrivelser når tabellfeltene fylles ut). 
 
 
1. Læringstrykk (nasjonale prøver, elevundersøkelsen, eksamensresultater). 

 
og oppfølging 
Beskriv kort hvordan skolen arbeider for at elevene skal nærme seg kompetansemålene i Læreplanen mest mulig. 
Hva – hvordan – når – hvorfor -? (Fyll inn i skjemaet) 
Redegjør kort for resultatene på nasjonale prøver og hvordan disse brukes i det videre læringsarbeidet. 
Hvordan følges dette arbeidet opp før, under og etter gjennomføringen? 
 
(Fyll inn i skjemaet under) 
 
 
 

 
 

2. Vurdering 
Hvordan arbeider dere bruker vurdering som et læringsfremmende virkemiddel. Bruk gjerne skjemaet under til 
forklaring.  
 
Hvordan opplever dere elever og foresatte den vurderingen som blir gitt?  
 
 
(Fyll inn i skjemaet under) 

 
 

3. Tilpasset opplæring (TPO) og spesialundervisning  
Beskriv skolens forståelse av disse begrepene jfr. Opplæringsloven § 1-3 og kapittel 5. 
 
 (Fyll inn i skjemaet) 
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4. Arbeid med elevenes skolemiljø 
 

Opplæringsloven | 9a-1 sier at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. 
 
Skolen skal kort beskrive hvordan og i hvilken grad denne retten er oppfylt. (Bruk skjemaet 
under). 
 
Hvordan har elever og foreldere blitt gjort kjent med innholdet i denne loven? 
 
Har der eksempler på enkeltvedtak til denne lovparagrafen? 

 
(Fyll inn i skjemaet) 
 
 
 
 
 

5. Andre momenter skolen mener det er vesentlig å ta opp i dialogmøtet 
 
(Fyll inn i skjemaet) 
 
 
 
 
 
Fra skolen møter: 
(Fyll inn navn) 
 
Skoleledelse (rektor og evt. undervisningsinspektør):  
Representant for personale:  
Elevrepresentant(-er) (fra elevrådet): 
Representant for foreldre/foresatte (FAU):  
 
 
______________skole, dato 
 
 
__________    
Underskrift rektor   
 Med hilsen 
 
 
 
 Geir Svingheim 
 spesialrådgiver 
telefon: 32 11 74 50 
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REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSSAMFUNNET - HØRING AV 
PLANPROGRAM  
 
Arkivsaksnr.: 14/2789  Arkiv: 430 &13  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.09.2014 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar planprogrammet for Regional plan for 
kunnskapssamfunnet til orientering. 
 
Innledning / bakgrunn 
 Med bakgrunn i Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 har Buskerud 
fylkeskommune utarbeidet et forslag til planprogram for Regional plan for 
kunnskapssamfunnet i Buskerud (vedlegg). Fylkesutvalget vedtok 20. august 2014, jfr. sak 
14/52, å sende forslag til planprogram på høring. 
 
Beskrivelse av saken 
I høringsbrevet skriver Buskerud fylkeskommune: ”Formålet med Regional plan for 
kunnskapssamfunnet er å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud av og etterspørsel 
etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Det er viktig å 
se hele utdanningsløpet i sammenheng. Hovedfokus vil være videregående opplæring, men 
grunnskole, høyere utdanning og voksenopplæring vi også stå sentralt.” 
 
Følgende problemstillinger vil stå sentralt:  

• kvalitet i opplæringen  
• bedre gjennomføring/mindre frafall  
• læreplasser og opplæringsplasser til lærlinger og lærekandidater  
• utdanning som ledd i integrering av flerkulturelle innbyggere  
• utdanningsløp tilpasset arbeidslivets behov  
• utdanning for utvikling av arbeidsplasser  
• folkehelse og læringsmiljø 

 
Høringsfrist på planstrategien  er 10 oktober 2014. Når den er vedtatt starter Buskerud 
Fylkeskommune arbeidet med selve planen. Den legges ut på høring høsten 2015. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannens har ingen merknader til planprogrammet og imøteser det ferdige planutkastet 
og høring på selve planen høsten 2015.  
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  Sak 31/14 s. 2 
 

Vedlegg 
Buskerud fylkeskommune: Regional plan for kunnskapssamfunnet – Planprogram – 
Høringsutkast 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 02.09.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Magnar Ågotnes 
 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Forord 
I henhold til Plan – og bygningsloven har Buskerud fylkeskommune ansvaret for at det utarbeides 
en regional planstrategi som angir hvilke regionale planer man prioriterer og vil utarbeide i 
planperioden.  En av disse planene er Regional plan for kunnskapssamfunnet.  
 
Kunnskapssamfunnet er avgjørende for utvikling av arbeids- og samfunnsliv og for hvordan den 
enkelte buskerudinnbygger skal føle at Buskerud er et godt og trygt sted å bo og arbeide. 
Planen skal gjelde alle som driver med opplæring og kunnskapsformidling, fra barnehage til 
høgskole og voksenopplæring. Ettersom planen legger føringer for så mange etater og nivåer, er 
det avgjørende at alle gis anledning til og tar anledning til å komme med sitt syn på hvordan 
kunnskapssamfunnet i Buskerud bør være og hvordan vi komme dit. 
 
Dette høringsutkastet er bygget opp på bakgrunn av innspill fra dialogkonferanser, intervjuer, 
nasjonal, kommunale og fylkeskommunale satsinger og kunnskapsbaser. De valgt temaene og 
prioriteringer som er gjort og hvordan det videre arbeidet er planlagt blir lagt fram i dette 
høringsutkastet og alle parter, interessenter og organisasjoner inviteres til å komme med sin 
uttalelser. 
 
Buskerud fylkeskommune ønsker lykke til med arbeidet og håper på mange gode innspill. 
  
Drammen , 11.08.2014 
  

Jan-Helge Atterås 
fylkesutdanningssjef 
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1. Bakgrunn for arbeidet med Regional plan for 

kunnskapssamfunnet 

1.1 Formelt grunnlag for planen 
 

I henhold til Plan –og  bygningslovens krav har Buskerud fylkeskommune i sak 12/97 den 
6.desember 2012 vedtatt en Regional planstrategi 2013-2016 der visjonen fra Buskeruds 
regionale planstrategi 2009-2012 videreføres: "Et bærekraftig og innovativt Buskerud som 
fremmer næringsutvikling og bolyst". I planstrategien ønsker man å arbeide i retning av denne 
visjonen ved: 
• å utvikle Buskerud til et fylke med høy kompetanse basert på forskning og innovasjon, variert 
næringsliv, effektivt og miljøvennlig transportsystem, attraktive byer og lokalsamfunn der barn og 
unge trives og kan skape en fremtid. 
• å utvikle lokalsamfunnene til dynamiske kultursentra der barn og voksne kan leve i et sosialt og 
utviklende miljø som er basert på menneskerettighetene og frie for vold, rasisme og 
diskriminering og der fortidens kulturarv er tatt vare på for fremtidens kunnskap og opplevelser. 
• en utvikling som er kjennetegnet av mindre forurensning, færre trafikkulykker og vern av 
verdifulle jordbruks- og naturområder. 
 
I planstrategien foreslås følgende nye regional planer og strategier: 
 
• Regional plan for kunnskapssamfunnet 
• Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping 
• Regional areal- og transportstrategi 
• Regional plan for kulturminnevern 
 
Alle regionale planer skal i henhold til Plan – og bygningsloven utvikles ved at en først utarbeider 
et planprogram. Dette skal gjøre rede for formålet ved arbeidet, planprosessen, valg av temaer og 
hvordan medvirkning skal skje. Forslag til planprogram vedtas av fylkesutvalget før det sendes på 
høring i minimum 6 uker. Planprogrammet vedtas i Fylkestinget og legges til grunn for 
utarbeidelse av selve planen. 
 

1.2 Regional plan for kunnskapssamfunnet – formål 
 
Selstad og Alnes (i grunnlagsdokument fra 2012) påpeker at den viktigste utviklingsfaktoren for 
næringsliv og høyere sysselsetting synes å være utdanning og forskning, og på et så høyt nivå som 
mulig. NHO Buskerud understreker også stadig økende krav til kunnskap og teknologi i 
næringslivet. Erfaring viser at omstillingsevnen øker med utdanningsnivå. 
 
Det nasjonale forventningsdokumentet tar i liten grad opp kompetansebehov og omstillingsbehov 
i dagens samfunn. Buskerudsamfunnet har relativt lavt utdanningsnivå. Frafallet i videregående 
skole er på landsgjennomsnittet, men er høyere enn ønskelig. Utdanning og forskning er svært 
viktig for næringsutvikling og sysselsetting. Forskning viser også at fullført videregående 
opplæring også er en av de viktigste faktorene for yrkesaktivitet og god helse i voksen alder. Med 
bakgrunn i dette kan det ha stor verdi for næringsutvikling og sysselsetting å se planmessig på 
hvordan Buskerud kan styrkes som kompetansesamfunn. 
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I Regional planstrategi har man satt følgende formål med planen: 
Hensikten er å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud av og etterspørsel etter kompetanse, 
samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Det er viktig å se hele utdanningsløpet i 
sammenheng. Hovedfokus vil være videregående opplæring, men grunnskole, høyere utdanning 
og voksenopplæring vi også stå  sentralt. 
 

1.3 Planansvar og medvirkning 

 
I henhold til Plan – og bygningsloven har fylkeskommunen et ansvar for at regional planer blir 
utarbeidet og for at alle parter, interessenter og organisasjoner medvirker og blir hørt. 
Dette vil si at fylkeskommunen skal være i tett dialog med arbeids- og næringsliv, kommuner, 
Høgskolen i Buskerud, Fylkesmannen, NAV, Voksenopplæringsforbundet og berørte 
organisasjoner (herunder innvandrerorganisasjoner). 
 
Planarbeidet skal ledes av fylkeskommunens utdanningsavdeling og forankres i Hovedutvalget for 
utdanningssektoren og Yrkesopplæringsnemnda. Det etableres arbeidsgrupper  med 
representanter fra bl.a. partene nevnt ovenfor. Gjennom planprosessen skal det sikres løpende 
dialog med Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping, samt revidering av regional plan 
for folkehelse (strategi for folkehelse 2010-2014). Planprogrammet vil avklare hvordan. 
 
Prosessen ledes av en styringsgruppe med følgende representasjon: 
Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen (leder), Fylkesutdanningssjef, Direktør NHO Buskerud, 
Direktør NAV Buskerud, fagdirektør i KS, rektor HBV, leder Elevorganisasjonen i Buskerud, leder 
Utdanningsforbundet i Buskerud. Prosjektleder er sekretær for styringsgruppa. 
 
Som et ledd i medvirkningsprosessen har det vært avholdt to dialogkonferanser der det ble sendt 
invitasjon til alle relevante samarbeidspartnere, organisasjoner og interessenter. Til sammen 110 
personer møtte på Gol og Fredfoss der de gjennom et styrt gruppearbeid  har gitt sitt syn på 
hvordan kunnskapssamfunnet i Buskerud skal videreutvikles. I tillegg er det gjennomført 
strukturerte intervjuer med bedrifter, organisasjoner og etater som i liten grad var representert 
på dialogkonferansene. Dette arbeidet er videreført under utarbeidelsen av høringsutkastet. 
I tillegg til dialogmøtene, intervjuene og drøftingsmøter er de valgte temaene som er presentert i 
planprogrammet hentet fra følgende kilder: 
 
• BFK-konferansen i mars 2014 med 250 deltakere i hovedsak fra Buskerud fylkeskommune 
• Dialogmøte med Buskerudungdommens fylkesting 
• Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud fylkeskommune 
• Kompetansedelen fra Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 
• Samhandlingsprosjektet NY GIV 
• Utviklingsprosjektene GNIST og GLØD 
 
Hovedhensikten bak en regional plan er å gi regional stat, fylkeskommune, kommunene og andre 
aktører et redskap til å se virkemidlene i hele opplæringsløpet fra barnehage til voksenopplæring i 
sammenheng. Innsatsen på de valgte områdene må representere en merverdi for deltakerne og gi 
en mulighet for en samlet utnyttelse av tilgjengelige utviklingsmuligheter. 
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2. Plan, planprogram og valg av temaer 

 
Oppbyggingen av Regional plan for kunnskapssamfunnet vil i hovedsak være tuftet på resultatet 
av arbeidet med de utvalgte temaene. En viktig oppgave for arbeidsgruppene som skal 
videreutvikle temaene blir å prioritere, avgrense og spisse materialet slik at senere 
handlingsprogram får effekt for strategisk viktige områder i utdanningsløpet. Planprogrammet 
beskriver de temaene og problemstillingene som selve planarbeidet skal tuftes på. For hvert tema 
er det gitt en kort oversikt over fakta og tilgjengelig kunnskap og det blir gjort en vurdering av i 
hvilken grad det er forhold som må utredes videre. 
 

2.1  Foreløpig planstruktur 
 
Så tidlig i planprosessen er det ikke hensiktsmessig å legge en førende struktur for en ferdig plan. 
Det vil imidlertid være fruktbart å gå ut fra en grunnstruktur: 
1. Bakgrunnsmateriale, fakta og utviklingstrekk 
2. Opplæringssystemets betydning for verdiskaping, levekår og folkehelse 
3. Langsiktige utviklingstrekk og mål for utvikling av kunnskapssamfunnet 
4. Strategier og aktuelle virkemidler basert på utredningen av de valgte temaene og som skal 

danne grunnlag for politiske og faglige prioriteringer. 
 
Planprogrammets hovedoppgave er å legge fram de prioriterte temaene og gjennom hørings- og 
dialogprosessen sikre best mulig medvirkning og innflytelse på temavalget. 
 

2.2 Valg av tremaer 
Her gis det en oversikt over kildene til valg av temaer i planprogrammet 
 

2.2.1 Kunnskapsskolen 
 
Ved å analysere Strategi for kunnskapsskolen i Buskerud er det hensiktsmessig å samle strategier 
og tiltak i noen hovedområder: 
1. Fleksibelt læringsløp i nært samarbeid med næringslivet 
2. Utvikling av den faglig-pedagogiske kvaliteten i det daglige læringsarbeidet 
3. Læringsledelse og relasjonsbygging 
4. Læring for framtida  med mål i og utenfor læreplanverket. 
 

2.2.2 BFK-konferansen 
 
Innspillene fra 250 deltakere er digitalisert og analysert. Følgende områder skiller seg ut: 
1. Skole og bedrift – fleksibelt læringsløp 
2. Generelt om samarbeid – alle med – samarbeid på tvers 
3. Relasjoner – trygghet – og deltakelse 
4. Ledelse og mål – klare mål og etterprøving av resultater 
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2.2.3 Dialogkonferansene på Gol og Fredfoss 
 
Deltakerne på konferansene ble bedt om å lage 6 prioriterte satsingsområder for å utvikle det 
framtidige kunnskapssamfunnet i Buskerud. Tilbakemeldingene er digitalisert og analysert. 
Følgende satsingsområder ble nevnt (ikke i prioritert rekkefølge): 
1. Fleksibel opplæring/skole- arbeidsliv 
2. Samarbeid 
3. Relasjoner og ledelse 
4. Yrkesutdanningen 
5. Pedagogikk og kvalitet i opplæringen 
6. Voksenopplæring/livslang læring 
7. Høgskole/fagskole 
8. Veiledning/rådgiving/karriereveiledning 
9. Samferdsel 
10. Helse 
11. Bibliotek 
12. Kompetanse 
13. Frivillige organisasjoner 
14. Medmenneskelige forhold 
 

2.2.4 Fra næringsplanen 
 
Av temaer som har vært aktuelle i planprosessen med Regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling er det besluttet at følgende temaer vil behandles i Regional plan for 
Kunnskapssamfunnet: 
1. Øke kvaliteten i grunnopplæringen og minimere frafall i videregående opplæring. 
2. Sikre arbeids- og samfunnsliv arbeidskraft med god og relevant kompetanse 
3. Fleksible læringsløp i nært samarbeid med næringslivet 
4. Sikre helhet i utdanningsløpet fra barnehage til voksenopplæring. 
 
Noen temaer vil behandles i begge de to planene. I Regional plan for verdiskaping og 
næringsutvikling vil ståstedet være næringslivets behov og påvirkningsmuligheter i forhold til 
skole og utdanningssystemet. I Regional plan for Kunnskapssamfunnet må også andre 
samfunnsmessige og utdanningsmessige mål balanseres med nærings- og arbeidsmarkedets 
behov.  
Aktuelle temaer som er viktig for næringslivet og som de ønsker å påvirke til at blir vektlagt  i 
Regional plan for Kunnskapssamfunnet og påfølgende handlingsplaner er: 
1. Bidra til å heve den grunnleggende kompetansen i befolkningen og i bedriftene 
2. Øke gjennomføringsgrad i videregående skole 
3. At skole, og utdanningssystemet setter fokus på grunnleggende kompetanse for å dekke 

bedriftenes behov for kompetanse 
4. Økt yrkesdeltagelse i arbeidslivet blant Buskeruds befolkning 
5. At utdanningssystemet i Buskerud utdanner den kompetansen som nærings- og 

arbeidslivet i Buskerud har behov for. 
 
2.2.5 Individperspektivet 
Skole, opplæring, kompetanseutvikling er anerkjent som helt sentrale elementer i enhver nasjons 
utvikling, både økonomisk, teknologisk og kulturelt. Samtidig må man ikke miste av synet det 
enkelte individs behov og avhengighet av kunnskap for å kunne leve et fullverdig liv og være en 
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aktiv medborger. Kunnskap og kompetanse dreier seg om kulturelt mangfold, felles verdier og 
forpliktelser overfor det menneskelige fellesskapet, nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap og 
kompetanse kan bidra til å styrke demokratiets funksjonsevne ved at det stilles grunnleggende 
spørsmål ved det som skjer. 
Delors-kommisjonen (UNESCO 1996) drøfter utdanningens fire pilarer eller grunnleggende former 
for læring: lære å vite, lære å handle, lære å leve sammen og lære å være. De to første formene 
for læring viser utdanningens ansvar for teoretiske og praktiske ferdigheter. De to andre handler 
om utvikling av personlige egenskaper og evne til å leve og arbeide sammen i et mangfoldig 
samfunn. 1 
 
OECD har gjennom prosjektet DeSeCo utarbeidet en referanseramme for sine medlemsland når 
det gjelder definering og utvelgelse av såkalte nøkkelkompetanser. Tre kategorier 
nøkkelkompetanser sees som nødvendige for alle og viktige på tvers av ulike livssituasjoner: å 
handle autonomt, å bruke redskap interaktivt og å fungere i sosialt heterogene grupper.  

2.3 Strukturering av temaer 
 
I regional planstrategi er det uttrykt at følgende problemstillinger vil stå sentralt: 
• kvalitet i opplæringen 
• bedre gjennomføring/mindre frafall 
• læreplasser og opplæringsplasser til lærlinger og lærekandidater 
• utdanning som ledd i integrering av flerkulturelle innbyggere 
• utdanningsløp tilpasset arbeidslivets behov 
• utdanning for utvikling av arbeidsplasser 
• folkehelse og læringsmiljø 
 
Løpende og pågående prosesser som vil gi grunnlag og bli 
integrert er bl.a.: 
• dimensjonering av skoletilbud (HUU) 
• tilgang på læreplasser (YON) 
• ny GIV og varig samarbeid kommune-fylkeskommune om grunnopplæringen 
• tilstandsrapportering 
• kvalitetssystem 
 
Ut fra Regional planstrategis forventninger og innspillene fra de forskjellige 
medvirkningsarenaene, bør planarbeidet konsentrere seg om følgende temaer: 
1. Helhetlig utdanningsløp med høy kvalitet 
2. Fagopplæring 
3. Arbeidskraft 
4. Folkehelse 

2.3.1 Kommentarer til det enkelte tema 

2.3.2 Helhetlig utdanningsløp med høy kvalitet 
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Faktaboks. Alle tall gjelder Buskerud fylke: 

FTALLENEAKTA: ATALL KILDE 

Emne Antall Kilde 

Barn 0-6 år i barnehage 14704 SSB 2013 

Elever i grunnskolen 32892 SSB 2013 

Elever i videregående opplæring 10275 SSB 2013 

Lærekontrakter 1632 i 76 fag Tilstandsrapport for 2013 

Ikke fullført og bestått etter 5 år 2009-2011 27,2% Gjennomføringsbarometret 

Elever i folkehøgskole 502 SSB 2012 

Elever i introduksjonsordninger 1529 SSB 2012 

Eksamener ved studieforbund 24224 SSB 2012 

Voksenopplæring i nettskoler 990 SSB 2012 

Studenter i høgre utdanning fra Buskerud 12191 SSB 2013 

 
Opplæringsløpet starter i barnehagen via grunnopplæringen, høgskole og universitet, opplæring i 
bedrift og voksenopplæring. Buskerudsamfunnet har gitt sine synspunkter på hvordan dette kan 
gjøres: 
• Fleksibelt læringsløp i nært samarbeid med næringslivet 
• Utvikling av den faglig-pedagogiske kvaliteten i det daglige læringsarbeidet 
• Læringsledelse og relasjonsbygging, ledelse og mål – klare mål og etterprøving av 

resultater 
• Læring for framtida  med mål i og utenfor læreplanverket. 
• Samarbeid på tvers av etater og nivåer-alle med 
• Tidlig innsats – fra og med barnehage 
• God rådgiving og karriereveiledning 
 
Kunnskapsgrunnlag: 
• Kvalitetsutvikling i opplæringen  St.meld. 20 "På rett vei" 
• Bedre gjennomføring/mindre frafall.  
 
Frafallet representerer en betydelig utfordring for samfunnet og  for det enkelte individ, sosialt og 
økonomisk. 
 
Kunnskapskilder: 
- Forskning nasjonalt og regionalt (NIFU o.a. Siste rapport: Utdanning lønner seg) 
- Gjennomføringsbarometeret  
- NAV 
- OT 
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Spesielle utfordringer: 
- Elevenes læringsutbytte i grunnskolen 
- Overgangen mellom Vg2 og Vg3 for yrkesfaglige programmer 
- Karriereveiledning og rådgiving – struktur og kvalitet 
- Tilgangen på læreplasser 
- Utfordringen med påbygg etter Vg2 for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
- Koplingen mellom lærefag og etterspørsel etter kompetanse i en del utdanningsprogram. 
- Utdanning som ledd i integrering av flerkulturelle innbyggere 
- Tilrettelagt informasjon og rådgiving for elever og foresatte 
- Omfang og innretning av innføringsklasser 
- Integrering og utdanning (Cevita 2010) 
- Ut fra videregående: Integrasjon i arbeid og utdanning blant minoritetsungdom i det 

første Reform 94-kullet (NIFU 2003) 
- Overblikk 2008:– Hvordan går det med integreringen? (IMDI 2008) 
- Styrking av forskningsbasert nyskapning innen offentlig sektor og utvikling av mer 

effektive og treffsikre offentlige tjenester. 
 
Relaterte prosjekter som er i gang: 
- NY GIV, videreføres 
- GNIST/GLØD, videreføres i Buskerud 
- Kunnskapsskolen i Buskerud fylkeskommune 
- Satsingen "Ungdomstrinn i utvikling" 
- Matematikkprosjekt i barnehagene i 10 kommuner i Buskerud 
- Kompetanse for fremtidens barnehage, regjeringens satsing på kompetanse og 

rekruttering 2014-2020 
 

2.3.3 Fagopplæring 
 
Faktaboks. Alle tall gjelder Buskerud fylke 

EMNE ANTALL KILDE 

Godkjente lærebedrifter 695 i 98 lærefag Tilstandsrapport for 
Kunnskapsskolen 2014 

Godkjente 
opplæringskontorer 

30 med 910 
medlemsbedrifter 

" 

Lærekontrakter 1632 i 76 fag " 

Fag-og svenneprøver 1014 i 2013 " 

Andel bestått fag-og 
svenneprøver 

89,5% " 

Lærekontrakter som ble 
brutt 

105 " 

 
Kunnskapskilder: 
- Behovet for fagarbeidere i 2016 og antall lærlinger fra 2014 (YON 2012) 
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- Søkere til læreplass og godkjente kontrakter 2013 (Udir – statistikk) 
- Avlagte fag- og svenneprøver i 2008-2012 (Udir – statistikk) 
- Tilstandsrapport for videregående opplæring i Buskerud for 2011-2012 
- Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og 

yrkesopplæringen .Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 
- Fag- og yrkesopplæring (Politikk og analyse. NHO 2013) Hva vet vi? 
- Kompetansebarometeret 
- NAVs bedriftsundersøkelse 2014 
- Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 
- St. meld 20 (2012-2013) På rett vei 
 
Spesielle utfordringer: 
- Lav status for mange av yrkesfagene 
- Mangel på læreplasser og læreplasser med relevans til næringslivet 
- Ikke bestått og høyt fravær 
- Teorikravene i Vg1 og Vg2 – alternative løp inn i bedriftene 
- Dårlig samsvar mellom næringslivets behov og elevenes valg 
- Læreplasser til flerkulturelle elever 
 
Relaterte prosjekter som er i gang: 
- FYR  Nasjonalt nettverk for yrkesretting/relevans 
- Kvalitet i fagopplæringen - Udir 
 

2.3.4 Arbeidskraft 
 
Faktaboks.  Alle tall gjelder Buskerud fylke 
 

EMNE ANTALL KILDE 

Sysselsatte begge kjønn 15-74 år 140.000 SSB 2014 

Helt ledige  begge kjønn 4115 (2,9%) NAV 2014 

Mangel på arbeidskraft 1400 NAV 2014 

Andel virksomheter med alvorlige 
rekrutteringsproblemer 

9% (landssnitt 10%) NAV 2014 

Nettoandel virksomheter som 
forventer økning i sysselsettingen  

11 (18 i fjor) 
Landssnitt 10%(14) 

NAV 2014 

 
Befolkningsutvikling i Buskerud 2014-2040. Menn og kvinner i alderen 20-66 år 
 

Alternativ 2014 2020 2030 2040 Endring 2014-2040 

LLML 167040 175506 185887 187369 20329 

MMMM 167040 177645 191953 198894 31884 

HHMH 167040 180307 201856 221190 55180 

Kilde: SSB 
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Kunnskapskilder: 
- Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. (Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-

konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013) 
- Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling. (Buskerud fylkeskommune 2013) 
- Meld. St. 13 (2012–2013) Ta heile Noreg i bruk 
- Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer (Innovasjon Norge 2014) 
- Livslang læring (sak ePhorte 2008/1714-18) 
- Prosjekt Regionale karrieresentre i Buskerud 
- Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet (NOU 2011: 3) 
- Mellom barken og veden (NOU 2000:5) 
- Advarer mot overutdanning. Ottar Brox, sosiologiprofessor ved UiO. 2011-09-07  
- Forsight. Mot et nytt kunnskapsfelt 
- NAV's bedriftsundersøkelse 
- NHO's kompetansebarometer 
- MOOC (Massive Online Open Courses. NOU 2014:5) 
- Opplæring i bedrifter, 2005  SSB 
 
Spesielle utfordringer: 
- Vet næringslivet hvilke behov de har i tiden framover? 
- Elevenes rett til frie valg- ungdomstrender og medieverdens styrende kraft 
- Feilvalg og konsekvenser for gjennomføring 
- Rådgiving/karriereutvikling 
- Informasjon om fagskolen og Y-veien  
- Fremtidsforskning har i liten grad klart å spå om framtidige arbeidsplasser og 

kompetansebehov  
- Må øke yrkesdeltagelse i arbeidslivet blant Buskeruds befolkning 
- Gruppen med lav eller ingen utdanning er voksende 
- Tilpasninger til næringslivets behov er viktig, men alle skal ikke presses inn i faste løp 
- behov for mer næringsrettet, anvendt forskning som grunnlag for verdiskapning i privat 

sektor. 
- Befolkningsveksten gir et økt behov for å utvikle arbeidsplasser 
- Utvikle kompetanse tilpasset stedlige næringer som kan vokse 
- Behovet for å motivere egne innbyggere til å jobbe i næringer vi er gode på, f. eks reiseliv. 
- Utviklingen på kort og lang sikt 
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2.3.5 Folkehelse 
Faktaboks. 
 
 

 
 

Fra Strategi for folkehelse i Buskerud 2010-2014 
 
"15-20% av barn mellom 3-18 år har nedsatt funksjon pga. symptomer på psykiske lidelser som 
angst, depresjon og atferdsforstyrrelser" (Folkehelseinstituttet 2010) 
 
Kunnskapskilder: 
- Elevenes læringsmiljø og skolens brede mandat (Divisjonsdirektør Erik Bolstad Pettersen, 

Folkehelsekonferansen 2013) 
- Dagens 15-åringer sitter 70% av tiden de er våkne. 8. januar, 2013 in Forskning om skolen, 

I nyhetsbildet, Læringsmiljø, Læringsutbytte  
- Arbeid med folkehelseoversikter i fylket, Rapport fra spørreundersøkelse rettet til 

kommunene i fylket 
- God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt 

over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. (Helsedirektoratet) 
- Opplæringslovens bestemmelser 
- KRAFT – prosjekt om selvledelse på St. Hallvard 
- CMS (CAREER MANAGEMENT SKILLS) 
- Samfunnsutvikling for god folkehelse. Rapport fra helsedirektoratet 2014 
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Spesielle utfordringer: 
- Psykisk helse, mobbing, manglende mestring 
- Fysisk helse, mangel på mosjon, rusproblemer 
- Mediesamfunnets påvirkning på barn og unge 
- Utdanningsnivåets innvirkning på framtidig helse 
- Sosiale ulikheter i helse 
 

3. Planarbeidet – prinsipper og føringer 

3.1 Føringer i Regional planstrategi 
 
Planstrategien setter som hovedmål  å sikre en best mulig tilpasning mellom tilbud av og 
etterspørsel etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i befolkningen. Det 
understrekes at hovedfokus vil være videregående opplæring, men grunnskole, høyere utdanning 
og voksenopplæring vi også stå sentralt. Hensikten er å sikre en best mulig tilpasning mellom 
tilbud av og etterspørsel etter kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå i 
befolkningen. Det er viktig å se hele utdanningsløpet i sammenheng. Hovedfokus vil være 
videregående opplæring, men grunnskole, høyere utdanning og voksenopplæring vi også stå  
sentralt. 
Opplæringsløpet kan imidlertid sees på som en kjede som starter i barnehagen og avsluttes med 
voksenopplæring og der leddene i kjeden har betydning for helheten. Dette perspektivet er det 
viktig at en har med seg i planarbeidet. 
I tillegg til temaet om folkehelse, vil også bearbeidingen av de andre temaene ha et 
helseperspektiv. Det er nær sammenheng mellom fullført videregående utdanning, helse og 
samfunnsdeltakelse.  
 

3.2 Prinsipper for planarbeidet 
 
En regional plan for kunnskapssamfunnet skal i henhold til Plan – og bygningsloven legges til 
grunn for lokal og regional planlegging på området. Planen skal være et strategisk grunnlag for 
ønsket utvikling innenfor prioriterte områder. Planen skal skille mellom strategier og tiltak. Dette 
krever at man i planarbeidet finner fram til satsingsområder som vil ha betydning for alle 
impliserte og der man sammen kan bidra til en helhet som har reell virkning. Derfor er det viktig 
at man i planarbeidet kan prioritere noen områder med tilhørende virkemidler som alle kan 
identifisere seg med og stille seg bak. De ressurser og muligheter som finnes i systemet skal 
utnyttes på tvers av forvaltningsnivåer og eventuelle sektorer. 
Det blir en viktig oppgave for arbeidsgruppene å vurdere målsettingene opp mot effekten av 
tiltakene. Alle strategier må følges opp av tiltak og målrettet innsats der en har mulighet til å 
påvirke endring og utvikling.  Regional plan for kunnskapssamfunnet skal følges opp i en årlig 
handlingsplan som skal vurderes og rulleres. Dette betyr at man i planarbeidet også har lagt inn 
indikatorer for måloppnåelse. 
Arbeidsgruppene skal i sin behandling av temaene basere sitt arbeid og vurderinger på analyser 
av tilgjengelig kunnskap. Prosessen vil vise om det er behov for å gi arbeidsgruppene støtte i form 
av ekstern utredningskapasitet. 
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3.3 Arbeidsgruppenes sammensetning 
 
Faglige hensyn sett i forhold til gitt tema vil være et vesentlig kriterium for sammensetningen. I 
tillegg vil representativiteten være vesentlig. Fagpersoner fra forskjellige forvaltningsnivåer, 
etater og bedrifter må sikre legitimitet og faglig kvalitet relatert til hele utdanningsløpet. 
 

4. Organisering og medvirkning 

Det er Buskerud fylkeskommune ved Utdanningsavdelingen som har fått ansvar for utarbeidelsen 
av planen, men planarbeidet skal og må være et fellesprosjekt for alle impliserte i hele 
Buskerudsamfunnet. Fylkeskommunen skal stå for framdrift og i henhold til Plan – og 
bygningsloven legge til rette for medvirkning. Medvirkningen organisere på følgende måte: 
• En styringsgruppe med representanter for fylkesmannen, Utdanningsavdelingen, NAV, 

NHO, KS, Høgskolen HBV, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet. 
• Bred representasjon i arbeidsgruppene 
• Innspill er hentet fra to dialogkonferanser  og dagskonferanse med Ungdommens 

fylkesting 
• Målrettede intervjuer med opplæringskontor, bedrifter, Innovasjon Norge, eldreråd, 

innvandrerorganisasjoner, introduksjonssenter, elever og studenter. 
• Høring i henhold til Plan- og bygningslovens krav 
• Høringskonferanse 
• Ks-konferanser og Rådmannssamlinger 
 
Planprosjektets struktur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En regional plan skal etter Plan – og bygningsloven utarbeides i henhold til en fastlagt prosess som 
skal sikre innsyn og medvirkning fra alle berørte parter og organisasjoner. Hovedstruktur med 
tidsplan: 
 
 
 

Fylkesting, Fylkesutvalg, 
Hovedutvalg for utdanningssaker 

Styringsgruppe 

Prosjektgruppe 

Arb. gr. 1 Arb.gr. 2 Arb.gr. 3 Arb. gr. 4 
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5. Tidsplan 

 

Tid Tiltak/Milepæl Merknad 

20.08.2014 Høringsutkast av planprogram 
vedtatt i Fylkesutvalget 

Arbeid med oppnevning av arbeidsgrupper 
starter 

25.08-
10.10.2014 

Offentlig høring av planprogram Intervjuer og samlinger lokalt 

Oktober Bearbeiding av planprogram 
basert på høringsuttalelser 

Koordinering med øvrige regionale planer 

19.11.2014 Planprogram vedtatt i 
Fylkesutvalget 

 

Desember 
2014-juli 
2015 

Arbeid med selve planforslaget  

August 
2015 

Høringsutkast for Regional plan 
for kunnskapssamfunnet vedtatt 
i Fylkesutvalget 

Arbeid med handlingsplan for 2016 basert på 
planen startes 

September-
Oktober 
2015 

Offentlig høring av planutkastet Åpen høringskonferanse  i september 2015 

Oktober 
2015 

Bearbeiding av planutkastet 
basert på høringsuttalelsene 

 

November 
2015 

Regional plan for 
kunnskapssamfunnet er vedtatt i 
Fylkestinget 

 

 
 
Eventuelle høringsspørsmål: 
 

 Er de utvalgte temaene relevante for din etat/organisasjon/bedrift i forhold til å utvikle 
kunnskapssamfunnet i Buskerud. Hvis ikke, hvilke endringer vil du foreslå? 

 Gir de presenterte fakta under hvert tema et tilstrekkelig bilde av situasjonen? Hvis ikke, angi 
relevante fakta 

 Beskriver utfordringene under hvert tema situasjonen på en måte som vil gi planarbeidet 
ønsket retning? 

 Er beskrivelsen av igangsatte/pågående prosjekter korrekt og utfyllende? 
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BIBLIOTEKSTRATEGI FOR BUSKERUD 2015 - 2020 - HØRING  
 
Arkivsaksnr.: 14/2824  Arkiv: C61   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
32/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur ber om at det legges fram et forslag til høringsuttale 
om Bibliotekstrategi for Buskerud i komiteens møte i oktober 2014. 
 
Innledning / bakgrunn 
Buskerud Fylkeskommune har utarbeidet et høringsutkast til bibliotekstrategi for perioden  
2015-2020. Den er sendt på høring til kommunene i Buskerud. Høringsfrist er 20. oktober. 
 
Beskrivelse av saken 
I innledningen til Bibliotekstrategien heter det: 
”Buskerud fylkeskommune har som mål å bidra til gode og oppdaterte bibliotektjenester for 
alle som er i fylket. Det krever at bibliotekene tilpasser seg behovene til de ulike brukerne, 
som er i alle aldre og livsfaser. Bibliotekene må også endre seg for å møte muligheter og 
utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen.  
 
Bibliotekene dekker viktige funksjoner i lokalsamfunnene og er en felles arena for læring, 
opplevelser, deltakelse og skapende virksomhet. Digitaliseringen og globaliseringen det siste 
tiåret skaper nye vaner som bibliotekene må imøtekomme for å unngå at gode tilbud og 
tjenester blir marginalisert. Samtidig utfordres mange bibliotek av en krevende økonomisk 
situasjon. Spesielt folkebibliotekene har blitt nedprioritert og underfinansiert over lengre tid, 
oftest som følge av trange budsjetter i kommunene. 
 
De nye behovene og utfordringene møtes med en bibliotekstrategi for Buskerud, som danner 
en felles plattform for folkebibliotekene, utdanningsbibliotekene og fylkesbiblioteket. Den er 
skrevet av fylkesbiblioteket og bygger på samarbeid og dialog med de andre bibliotekene, 
kommunene og politikere. .. Det er viktig å få et felles dokument som speiler helheten i 
bibliotekekenes tilbud og tjenester.  
 
For å skape robuste og endringsdyktige tjenester, må bibliotekene fokusere på utvalgte 
områder.2 Fem satsningsområder peker seg ut i strategien:  
 

• Aktiv formidling  
• Digitale tjenester  
• Læring fra 0-100 (livslang læring)  
• Møteplass og debattarena  
• Delingskultur og samarbeid  
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  Sak 32/14 s. 2 
 

 
Innenfor disse områdene må bibliotekene styrke sin kunnskap og kompetanse , etablere 
tettere nettverk og samarbeid, og synliggjøre sine verdifulle samfunnsbidrag. De 
økonomiske rammene må dekke brukernes behov for kvalitet og tilgjengelighet i årene 
framover.” 
 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Saken kan sees i sammenheng med  HOK 24/14 om Meråpne bibliotek 
 
 
Rådmannens vurdering 
Hovedkomiteen kan komme med en høringsuttale i denne saken. Den kan utarbeides i 
september og leggers fram for komiteen i oktober. 
 
Vedlegg 
Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 - Høringsutkast 
 
Lenker 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 02.09.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Magnar Ågotnes 
 
saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 - Invitasjon til høring 

Utkast til Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 legges med dette ut til høring, med svarfrist 15. oktober 
2014. 
 
Høringsdokumentene ligger vedlagt og består av tre deler: (A) liste over høringsinstansene, (B) utkast til 
strategi og (C) vedlegg til strategien.  
 
Saken blir politisk sluttbehandlet i Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur den 20. november og 
Hovedutvalget for utdanningssektoren den 25. november. 
 
Vi håper at strategien oppleves som viktig og at dere vil benytte muligheten til å gi et høringssvar. 
 
Spørsmål kan rettes til fylkesbiblioteksjef Trond Minken (tlf. 908 36 965, 32 04 54 79, epost 
trond.minken@bfk.no). Om ønskelig, gir prosjektledelsen gjerne en orientering. 
 
Høringsuttalelser merkes med Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 og sendes til postmottak@bfk.no 
eller til:   

Buskerud fylkeskommune 
Postboks 3563 
3007 Drammen 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kjersti Bærug Hulbakk Trond Minken 
Utviklingssjef fylkesbiblioteksjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

Høringsadressater i hht. adresseliste  
  
    
  
 
 
Vår dato: 06.08.2014 Vår referanse: 2013/4450-10 Vår saksbehandler:  
Deres dato:  Deres referanse:  Trond Minken, tlf. 32045479 

UTVIKLINGSAVDELINGEN 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 
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1. Innledning 

Buskerud fylkeskommune har som mål å bidra til gode og oppdaterte bibliotektjenester for alle 

som er i fylket. Det krever at bibliotekene tilpasser seg behovene til de ulike brukerne, som er i 

alle aldre og livsfaser. Bibliotekene må også endre seg for å møte muligheter og utfordringer 

knyttet til samfunnsutviklingen.  

 

Bibliotekene dekker viktige funksjoner i lokalsamfunnene og er en felles arena for læring, 

opplevelser, deltakelse og skapende virksomhet. Digitaliseringen og globaliseringen det siste 

tiåret skaper nye vaner som bibliotekene må imøtekomme for å unngå at gode tilbud og tjenester 

blir marginalisert. Samtidig utfordres mange bibliotek av en krevende økonomisk situasjon. 

Spesielt folkebibliotekene har blitt nedprioritert og underfinansiert over lengre tid, oftest som 

følge av trange budsjetter i kommunene.1  

 

De nye behovene og utfordringene møtes med en bibliotekstrategi for Buskerud, som danner en 

felles plattform for folkebibliotekene, utdanningsbibliotekene og fylkesbiblioteket. Den er skrevet 

av fylkesbiblioteket og bygger på samarbeid og dialog med de andre bibliotekene, kommunene og 

politikere. Fylkesbiblioteket har et lovpålagt ansvar overfor folkebibliotekene når det gjelder 

regionale oppgaver og utvikling. Det er ikke definert et tilsvarende ansvar for 

utdanningsbibliotekene fra grunnskole og helt opp til høgskole, men strategiarbeidet favner alle 

bibliotekene. Det er viktig å få et felles dokument som speiler helheten i bibliotekekenes tilbud og 

tjenester.  

For å skape robuste og endringsdyktige tjenester, må bibliotekene fokusere på utvalgte områder.2 

Fem satsningsområder peker seg ut i strategien: 

 Aktiv formidling 

 Digitale tjenester  

 Læring fra 0-100 (livslang læring)  

 Møteplass og debattarena  

 Delingskultur og samarbeid 

 

Innenfor disse områdene må  bibliotekene styrke sin kunnskap og kompetanse , etablere tettere 

nettverk og samarbeid, og synliggjøre sine verdifulle samfunnsbidrag. De økonomiske rammene 

må dekke brukernes behov for kvalitet og tilgjengelighet i årene framover. 

 
 
 

                                                           
1
 Kulturutredningen 2014, kap.15.5.1 Biblioteket 

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4/16/5/1.html?id=715606 
2
 Jf. Saksframlegg til "Planprosess – Bibliotekstrategi for Buskerud 2014-2017" 
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2. Biblioteklandskapet i Buskerud  

 

 Roller og relasjoner i biblioteknettverket  2.1
 
Fylkesbiblioteket eies og driftes av fylkeskommunen, og har 9,7 stillingsressurser. 
Fylkesbiblioteket ivaretar fylkeskommunens lovpålagte ansvar for regionale bibliotekoppgaver og 
utvikling, og er både en tjenesteyter og en utviklingsaktør. Den primære målgruppen er 
bibliotekene i Buskerud. En annen målgruppe er lokale og nasjonale myndigheter. 
Fylkesbiblioteket er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.3 
  
Folkebibliotekene, totalt 21, eies og driftes av hver enkelt kommune.4 2/3 av totalt 180 ansatte i 
bibliotekene i Buskerud er tilknyttet folkebibliotekene. Flere kommuner baserer bibliotekdriften 
på samarbeid, og vanligst er samlokalisering med grunnskole. Andre løsninger er felles 
biblioteksjef, regionalt samarbeid og samlokalisering med museum, høgskolebibliotek og 
fylkesbibliotek. Målgruppen er alle som bor og oppholder seg i Buskerud. Folkebibliotekene er 
ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 
 
Bibliotekene i grunnskolen, totalt 92, eies og driftes av hver enkelt kommune. Den primære 
målgruppen er elever ved den enkelte skole.  
 

                                                           
3
 Fylkesbiblioteket er omfattet av Lov om folkebibliotek, kap. 1, § 1 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108/KAPITTEL_1 
4
 Jf. Lov om folkebibliotek, kap. 2, § 4 
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Bibliotekene i de videregående skolene, totalt 13, eies og driftes av fylkeskommunen. Den 
primære målgruppen er elever og ansatte ved den enkelte skole. 
 
Fagbibliotekene eies og driftes av offentlige og private institusjoner, og betjener i hovedsak disse 
(for eksempel sykehus). De fysiske samlingene er i stor grad tilgjengelige for andre bibliotek og 
brukere, mens tilgangen til digitale ressurser er begrenset. 
 
Det største fagbiblioteket er biblioteket ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), som eies og 
driftes av høgskolen. HBV har campus i Drammen, Kongsberg og Ringerike i Buskerud, og på 
Bakkenteigen i Vestfold. Biblioteket har totalt 23 ansatte. Den primære målgruppen er høgskolens 
ansatte og studenter. Tjenester tilbys også enkeltpersoner, andre bibliotek og næringslivet. I det 
følgende vil HBV-biblioteket bli omtalt sammen med skolebibliotekene under kategorien 
utdanningsbibliotek. 

 Situasjonsbeskrivelse 2.2

Folkebibliotekene 
Kulturutredningen 2014 beskriver situasjonen som "bekymringsvekkende, gitt den 
kjerneoppgaven folkebibliotekene har som kulturell og kompetansegivende møteplass og 
kunnskaps- og kulturformidler for hele befolkningen." Bekymringen begrunnes med at 
bibliotekene er "systematisk underfinansiert og nedprioritert".5 Nasjonalt har folkebibliotekenes 
andel av de totale utgiftene til kulturformål sunket fra 14,2 prosent i 2001 til 11,1 prosent i 2010. 
Nedgangen har vært tilsvarende i Buskerud.6  
 
Stillingsressursene i Buskerud varierer fra 0,4 til 26,5 i 2013, og antall årsverk per 1000 innbygger 
varierer fra 0,2 til 0,9.7 
 
Aktiviteten i bibliotekene kan måles på flere vis. Besøks- og utlånstallene har gått ned det siste 
tiåret.8 Samtidig endres bruken av biblioteket. 1 av 4 innbyggere i Buskerud besøker nå 
bibliotekets nettsider hver måned. Bibliotekene blir dessuten brukt til flere aktiviteter enn 
tidligere. Se figur på side 6. 
 
Undersøkelser viser at et gjennomsnittlig bibliotekbesøk varer en halv time. Samtidig er mange på 
biblioteket i timevis, opptil fem dager i uken. Ved siden av å tilby utlån, er biblioteket et sted å 
oppholde seg. Halvparten av bibliotekbrukerne låner ingenting, men bruker biblioteket på andre 
måter.9 Mer informasjon om statistikk gis i vedlegg 1. 
 

                                                           

5
 Kap. 15.5.1 Biblioteket, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-

4.html?id=715404 
6
 For eksempel har mediebudsjettene per innbygger i Buskerud sunket fra kr 28,63 i 2008 til kr 22,00 i 2013. 

Den reelle nedgangen er enda større siden fylket har fått mer enn 20 000 flere innbyggere i denne perioden 

og tallene ikke er korrigert for generell prisstigning. Se Buskerudindeksen for flere indikatorer: 

https://sites.google.com/site/bibliotekindeksbuskerud/ 
7
 Statistikk for folkebibliotek og bibliotek i videregående skole  er oppgitt i regneark på fylkesbibliotekets 

nettsider http://buskerud.fylkesbibl.no/2009/03/02/regneark-statistikk-for-folkebibliotekene/ 
8
 Kilde: nb.no 

9
 http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311276  
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Utdanningsbibliotekene  
Nasjonalt viser forskning at de fleste elever i grunnskole og videregående skole bruker 
skolebiblioteket én gang i uken eller oftere. De ansatte ønsker en mer aktiv og synlig rolle i 
skolens virksomhet, i samarbeid med det pedagogiske personalet. 9 av 10 lærere bruker 
skolebiblioteket når de forbereder undervisningen.10 
 
Bibliotekene i grunnskolen har et stort behov for samlingsutvikling og ansatte som kan formidle 
litteratur. Prioritering av skolebibliotek varierer sterkt.11 Ulikhetene gjenspeiler at 
skolebibliotekene ikke er godt nok nedfelt i planer, og at mange oppfatter biblioteket som et rom 
der boksamlingen står. Nasjonalt viser forskning at skoler som ikke har klare føringer for arbeidet 
med skolebibliotek, sliter med å utvikle skolebibliotek til beste for elevenes læring.12  
 
Bibliotekene i den videregående skolen har bedre personalressurser, høyere fagkompetanse og 
lengre åpningstid enn i grunnskolen. Siden enkelte skoler i Buskerud har et relativt lavt 
elevgrunnlag, ligger bibliotekene over landsgjennomsnittet i bemanning og utgifter til 
medieinnkjøp. De hadde nesten 6 utlån per elev i 2012, som tilsvarer landsgjennomsnittet. 
  
Høgskolen i Buskerud og Vestfold lånte ut 50 000 medier i Buskerud i 2012.13 Bruken av digitale 
informasjonsressurser er høy og vil sannsynligvis fortsette å øke.  
  

                                                           
10

 Jf. Skulebibliotek i Norge. Kartlegging av skulebibliotek i grunnskule og vidaregåande opplæring, 
Møreforsking, 2007 http://www.moreforsk.no/default.aspx?menu=837&id=156  
11

 Den nasjonale statistikken oppgir at 1 av 5 bibliotek i grunnskolen i Buskerud bemannet med 
bibliotekfaglig personale i 2012, mot nesten 1 av 3 nasjonalt. Betjent tid var 6 timer per uke, som tilsvarer 
landsgjennomsnittet. Det knytter seg usikkerhet til tallene, jf. vedlegg 1. 
http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek/Skolebibliotek 
12 http://www.udir.no/Upload/Forskning/2014/NIFUSkolebibliotek.pdf?epslanguage=no.  
13

 Tallet er fra 2012, før sammenslåingen av høgskolene i Buskerud og Vestfold. I avdeling Drammen fører 
samlokalisering med folkebiblioteket til et høyt utlån av faglitteratur til andre enn studenter. Av nesten 
32000 utlån i 2012, kom 40 % den øvrige befolkningen til gode. Det skaper behov for økt mediebudsjett.     
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3. Hvorfor bibliotek? 

Det er anslått at 80 prosent av den norske nasjonalformuen består av menneskelige ressurser. 
Befolkningens kunnskap, kompetanse og holdninger får dermed en helt avgjørende betydning.14 
Undersøkelser har for eksempel vist at samfunnet får igjen fire ganger verdien av hver krone som 
investeres i folkebibliotekene.15 Som kunnskaps- og kultursenter og et offentlig rom, kan 
biblioteket være en vital aktør i lokalsamfunnet. 
 
Jo mer flerkulturelt og komplekst samfunnet blir, jo større blir behovet for arenaer der man kan 
møtes og eksponeres for ulike verdier, kulturer og interesser. Slike arenaer oppstår ikke uten 
videre spontant. En kvalitet ved bibliotekene er at de brukes på tvers av sosial, etnisk, kulturell og 
aldersmessig tilhørighet. Generell bibliotekbruk øker med høyere utdanning, mens personer med 
lavere inntekt, ikke-vestlig språk- og kulturbakgrunn og lavere utdanning bruker biblioteket mer 
som en variert møteplass. Møteplassfunksjonen har en annen sosial profil enn bibliotekbruk 
generelt, og åpner for å utvikle fellesskap på tvers av sosiale, økonomiske og etniske forskjeller.  
 
Biblioteket kjennetegnes ved at det har en mer sammensatt betydning for brukerne enn andre 
institusjoner. Det er et åpent, tilgjengelig rom der man kan veksle mellom ulike roller, for 
eksempel forelder, venn, arbeidstaker, student eller samfunnsdebattant.16 Mange opplever 
biblioteket som et terskelløst "fristed".  

 Formål 3.1
 
Folkebibliotek 
Lov om folkebibliotek, endret fra 1.1.2014, peker ut en ny kurs for folkebibliotekene. Det legges 
mer vekt på aktiv formidling, offentlig samtale og uavhengig debatt. Oppdraget er formulert slik: 

 
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.17 

 
Fylkesbibliotek 
Lov om folkebibliotek beskriver også fylkesbibliotekets oppdrag: "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."18  

                                                           
14

 Jf. St.meld. nr. 30 (2003-2004): Kultur for læring, kap. 3 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-030-2003-2004-
/3.html?id=404445 
15

 Jf. Svanhild Aabø, HiOA , 2012 http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/311276 
16

 Se fylkesbibliotekets intervju med Ragnar Audunson http://www.youtube.com/watch?v=E0G74VJsc5g 
17

 Lov om folkebibliotek, kap. 1, § 1. Fylkeskommunen har uthevet endringene. 
18

 Kapittel 3, § 6 
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Fylkesbiblioteket er et samordnende og formidlende ledd mellom de lokale bibliotekene og 
nasjonale myndigheter.  

Bibliotek i grunnskolen og den videregående skolen 
Opplæringsloven sier at elevene "skal ha tilgang til skolebibliotek".19  
 

Universitets- og høgskolebibliotek (UH-bibliotek) 

UH-bibliotekene er en viktig del av infrastrukturen for læring og forskning ved universitetene og 
høgskolene. Deres fremste oppgave er å bidra til at moderinstitusjonene når sine mål.  
De skal i samarbeid med fagmiljøene velge ut, ordne, gjøre tilgjengelig og presentere relevante, 
kvalitetssikrede kunnskapskilder for forskere og studenter. Biblioteket skal fungere som en god 
læringsarena og et kompetansesenter for bruk av digitale og trykte informasjonsressurser. 
Bibliotekets undervisning i informasjonskompetanse skal gjøre forskere og studenter i stand til å 
nyttiggjøre seg bibliotekets faglige kunnskapskilder på en best mulig måte.  

 Grunnleggende verdier 3.2
Bibliotekenes verdigrunnlag tar utgangspunkt i at den enkelte skal ha mulighet til opplevelse, 
læring og personlig utvikling gjennom hele livet. Praksis bygger blant annet på "Veiledende etiske 
retningslinjer for bibliotekansatte".20 Strategien framhever tre verdier som spesielt viktige for 
bibliotekene: ytringsfrihet, fellesgoder og kvalitet.  
 
Ytringsfrihet 
Lov om folkebibliotek gir bibliotekene en uavhengig rolle som garantist for ytringsfrihet. Alle skal 
gis muligheten til å oppleve tilhørighet og eierskap til biblioteket. Ved å gi tilgang til all slags viten 
og alle slags meninger, skal biblioteket fremme ytringsmangfold og demokrati. Samlinger eller 
tilbud skal ikke begrenses eller sensureres med mindre de er i strid med norsk lov.  
 
Fellesgoder 
Bibliotekenes grunnleggende funksjon har vært å dele informasjons- og kunnskapsgoder. Med 
informasjonssamfunnet er knapphet på informasjon endret til overflod. Bibliotekene må søke 
fram og gi befolkningen reell tilgang til informasjon som finnes digitalt. For å unngå å ekskludere 
brukere, må bibliotekene basere sine digitale tjenester på åpen kildekode der det er mulig, 
framfor å involvere kommersielle selskaper med egne interesser. Bibliotekene deler og skaper 
verdier.21  
 
Kvalitet 
Kvalitetsbegrepet er i denne sammenheng nær beslektet med "relevans". Det gjelder spesielt på 
to områder: tjenester og service. Bibliotektjenester av høy kvalitet forutsetter at de ansatte har 

                                                           
19

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), kap. 9, § 9-2, 
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_11 Forskriftene § 21–1 sier dessuten: 
"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." 
20

 Se http://norskbibliotekforening.no/ressurser/etikk/ 
21

 Jf. anbefalinger fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 

http://data.norge.no/document/del-og-skap-verdier-veileder-i-tilgjengeliggj%C3%B8ring-av-offentlige-data 
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gode kunnskaper om publikum og hva biblioteket har å tilby. God service krever gode relasjoner 
til brukerne, basert på engasjement, kunnskap og erfaring. 
 
Til grunn for strategien ligger dessuten verdiene raushet, åpenhet, mot og entusiasme, som 
Buskerud fylkeskommune baserer sitt arbeid på. 

4. Hva slags samfunn skal bibliotekene betjene? 

 Brukerne i sentrum 4.1
Publikum endrer seg i takt med samfunnet. Sosiologen Thomas Ziehe har beskrevet en utvikling 
fra "skjebnesamfunn" til "valgsamfunn". Etter 1970 er enkeltmennesket blitt mer uavhengig av 
kulturtradisjoner. Identitet er i mindre grad noe du arver, og i større grad noe du skaper selv. 
Tradisjoner fortrenges av verdirelativisme, og de store verkene i litteratur og musikk blir ikke 
lenger oppfattet som de største intellektuelle prestasjonene. Formelle skiller mellom voksnes og 
barns verdener er brutt ned, og det er blitt mer plass for ungdomskultur.  
 
Etter hvert som valgmulighetene øker, blir også bibliotekets rolle forandret. Når "den gode boka" 
ikke lenger er et entydig begrep, og publikum blir aktive brukere framfor passive mottakere av 
kunst og kultur, minsker verdien av å "oppdra" leserne. Samtidig øker behovet for veiledning og 
informasjonskompetanse i et samfunn der hver enkelt står fritt til å skape sin egen identitet, og til 
å gå inn i og ut av ulike roller. Nye tilbud og tjenester må ta utgangspunkt i brukernes behov 
framfor mediene i seg selv, og brukerne blir selv en nyttig ressurs for biblioteket.  

 Digital teknologi og globalisering 4.2
Den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA har definert fem trender som forventes å 
forandre informasjonsmiljøet globalt:  

 Ny teknologi vil både utvide og begrense hvem som har tilgang til informasjon. 

Informasjonskompetanse blir mer verdt. Mennesker som ikke mestrer grunnleggende 

leseferdigheter og digitale verktøy, vil møte stengsler på stadig flere områder. 

 Nettbasert undervisning vil demokratisere global læring.  Livslang læring vil øke i verdi, og 

ikke-formell og uformell læring vil bli mer anerkjent. 

 Grenselinjene for personvern og databeskyttelse vil bli definert på nytt. 

 Alltid oppkoblede samfunn vil lytte til og gi innflytelse til nye stemmer og grupper. 

 Offentlige tjenester blir mer bruker-fokuserte, og offentlig forvaltning mer åpen for 

innsyn. 

 Trendene utvikler seg raskt og er ofte på kollisjonskurs med hverandre. De får 

ringvirkninger for bibliotekenes rolle og tjenester verden over, og bibliotekene må ta inn 

over seg de ulike scenariene som trendene åpner for.22  

 Buskerud 4.3
Bibliotekene er selvstendige enheter og må ses i lys av kommunen og regionen de tilhører. 
Biblioteket kan spille en rolle i regional utvikling ved å bidra til bostedskvalitet og kunnskapsmiljø, 
som genererer kompetanse og innovasjon i arbeidsliv og næringsstruktur.  

                                                           
22

 Se http://trends.ifla.org/ 
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Bostedskvalitet 
Buskerud har høy befolkningsvekst på grunn av innvandring. Tilflyttingen fra Oslo og Akershus er 
også stor. Veksten er størst i Drammensregionen og Vestviken (Lier, Røyken, Hurum), som ligger 
godt over landsgjennomsnittet. Ringeriksregionen, Kongsberg og Numedal ligger omtrent på  
gjennomsnittet, mens Hallingdal og Midtfylket ligger langt under. Et godt bibliotek med relevante 
tilbud kan styrke bostedskvaliteten og skape både blilyst og bolyst.  
  
Kunnskapsmiljø 
Tilgang til kvalifisert arbeidskraft er avgjørende 
for vekst og gjør det nødvendig å satse på læring 
i alle aldre. Figuren viser utdanningsnivået i 
kommunene i 2012. 
 
Det er færre universitets- og høgskoletilbud i 
Buskerud enn i mange andre fylker. 
Demografien forutsetter at det legges til rette 
for å ta utdanning lokalt. Det lokale biblioteket 
kan gjøre det enklere å kombinere studier med 
jobb eller omsorgsoppgaver for innbyggere som 
tar fjernundervisning på hel- eller deltid. Å legge 
til rette for høyere utdanning blant voksne, 
virker også positivt på utdanningsvalg og 
gjennomføringsevne blant ungdom. 
 
 
 
 

5. Politiske mål og ambisjoner 

Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2015 viste at det er flertall for en 
kommunereform som vil medføre endringer i dagens kommunestruktur.23 En samlet proposisjon 
om ny kommunestruktur forventes å legge føringer for tettere samarbeid og partnerskap mellom 
bibliotekene fra 2017.      

 
Stortinget gir lover og retningslinjer for norsk bibliotekpolitikk. Sentrale dokumenter er 
Stortingsmelding 23 (2008-2009) og Lov om folkebibliotek. Kulturdepartementet har tildelt 
Nasjonalbiblioteket ansvaret for å utvikle en nasjonal bibliotekpolitikk og ivareta nasjonale 
bibliotekfunksjoner. Handlingsrommet til fylkeskommunene og kommunene avgrenser seg til 
prioritering av ressurser.  

 Folkebibliotekene 5.1
Nasjonalbiblioteket deler årlig ut prosjektmidler som stimulerer til utvikling i folkebibliotekene. 
Innsatsområdene er et uttrykk for nasjonal bibliotekpolitikk, og er i 2015 følgende:  

                                                           
23

 Kommuneproposisjonen 2015. Prop. 95 S(2013 – 2014), Innst. 300 S(2013 – 2014) 

 

Side 50 av 92



 

Side 11 av 22 

Bibliotekstrategi for Buskerud 2015-2020 – Del B: Høringsutkast 
 

 Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt 

 Biblioteket som læringsarena 

 Nye formidlingsmetoder 

 Tjenesteutvikling 

 Mangfold og inkludering 

 Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud 

Folkebibliotekene i Buskerud har svært ulike forutsetninger og ambisjoner innenfor nevnte 
områder. De er i liten grad omtalt i kommunale planer, til tross for at de kan være et virkemiddel 
til å oppfylle politiske mål. Det kan være flere grunner til manglende synlighet. Når bibliotek 
omtales politisk, er det vanligvis innenfor kulturelle formål. Men biblioteket kan ha en viktig rolle 
også på andre sentrale områder, som skole og utdanning, livslang læring, stedsutvikling, bolyst og 
blilyst, folkehelse, lokaldemokrati og inkludering. Biblioteket retter seg mot prioriterte 
målgrupper som barn og ungdom, innvandrere og eldre. Andre aktuelle målgrupper er voksne 
utdanningssøkende eller turister. Biblioteket har dessuten et potensial som politisk virkemiddel 
på områder som innovasjon og næringsutvikling. 
 
Folkebibliotekene følger visjonen til den enkelte kommune. 

 Utdanningsbibliotekene 5.2
Skole og utdanning står generelt høyt på den politiske agendaen. Skolebibliotek er imidlertid 
sjelden omtalt i politiske planer.  
 
Buskerud fylkeskommune legger vekt på sømløs overgang mellom skolenivåene. Det satses på 
lokalt samarbeid med kunnskapsmiljøer og nærings- og kulturliv, for eksempel gjennom Den 
kulturelle skolesekken og skolebiblioteket. Regional plan for kunnskapssamfunnet skal vedtas i 
2015 og vil legge føringer for alle typer bibliotek. 
 
Kravet om organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og bibliotekene i grunnskolen, og 
mellom fylkesbiblioteket og bibliotekene i den videregående opplæringen, ble fjernet i revidert 
Lov om folkebibliotek. Begrunnelsen var at det ble ansett som unødvendig å instruere 
kommunene og fylkeskommunene om internt samarbeid.  

Bibliotekene i grunnskolen  
Mål og ambisjoner for skolebibliotekene varierer. Skolene velger selv hvordan de organiserer 
tilbudet. Bibliotekene i grunnskolen følger visjonen til den enkelte skole og kommune.  

Bibliotekene i den videregående skolen 
Mål og ambisjoner for skolebibliotekene varierer. Skolene velger selv hvordan de organiserer 
tilbudet. Buskerud fylkeskommunes Handlingsprogram 2010-2013 for skolebibliotek i 
videregående opplæring beskriver følgende mål:  

 Skolebiblioteket skal være en sentral læringsarena på skolen, integrert i lærernes 

pedagogiske arbeid. 

 Skolebiblioteket skal være et møtested på tvers av fag, klasser og faglige forutsetninger, 

og på tvers av kulturelle og sosiale skiller. 

 Skolebiblioteket skal være en ressurs i utviklingen av læreres og elevers 

informasjonskompetanse. 

 Skolebibliotekarer i Buskerud skal være blant de mest utviklingsorienterte i landet. 
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 Alle skolebibliotekarer skal være digitalt kompetente. 

Handlingsprogrammet har følgende visjon: "Skolebibliotekene ved de videregående skolene i 
Buskerud skal være en sentral arena for læring og kulturopplevelser på skolen. Biblioteket skal gi 
elever og lærere tilgang til og kjennskap til bruk av skolerelaterte fysiske og digitale 
kunnskapsressurser."24  
 
Bibliotekene i den videregående skolen følger dessuten visjonen Buskerud fylkeskommune 
skaper resultater gjennom samhandling. 
 
Fylkesbiblioteket har intervjuet rektorer ved de videregående skolene i Buskerud, som framhever 
tre argumenter for skolebiblioteket: 1. Bidra i det pedagogiske arbeidet for å øke elevenes læring 
innenfor de enkelte fagene. 2. Øke elevenes kompetanse i bruk av ulike medier, herunder IKT. 3. 
Som "døråpner" inn til litteraturens verden. Bidra til å øke leselyst og leseferdighet.25 
 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)  
HBV er en sentral leverandør av forskningsbasert kunnskap i fylket, og har som mål å utvikle seg til 
et profesjons-, samfunns- og arbeidslivsrettet universitet.26 Bibliotekets strategi er klar i 2015. 

 Fylkesbiblioteket 5.3
Fylkeskommunens handlingsprogram for 2014 – 2017 sier at utviklingsavdelingen skal være "en 
effektiv og kompetent virksomhet som bidrar i utviklingen av Buskerudsamfunnet." 
Fylkesbiblioteket skal "medvirke til en planmessig styrking av bibliotekene i Buskerud."  
Delmålene er: 

 Styrke bibliotekenes tjenestetilbud, særlig litteraturformidling og digitale tjenester.  

 Styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse og deltakelse. 

 Styrke det gjensidige samarbeidet mellom bibliotekene og mellom bibliotek og andre 

organisasjoner. 

Lov om folkebibliotek sier at fylkeskommunen "skal ha bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå til 
å gjennomføre fylkeskommunale bibliotekoppgaver."27 Fylkeskommunen bestemmer hvordan 
oppgavene organiseres. Buskerud fylkeskommune ønsker å beholde fylkesbiblioteket som 
institusjon, tilknyttet utviklingsavdelingen. Fylkesbiblioteket fungerer i dag som en utviklings- og 
kompetanseaktør på bibliotekfeltet, med færre tjenesteoppgaver enn tidligere. 
 
Buskerud fylkesbibliotek følger visjonen Buskerud fylkeskommune skaper resultater gjennom 
samhandling. 

  

                                                           
24

https://www.bfk.no/Documents/BFK/Utdanning/Styringsdokumenter/Handlingsplan%20skolebibliotek%2
02010%20-%202013.pdf Jf. Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013, som understreker at 
skolebiblioteket skal bidra til å utvikle leseferdigheter, utjevne sosiale og digitale skiller og fremme 
personlig vekst hos den enkelte elev. Skolebiblioteket skal også være en læringsarena i alle fag og på tvers 
av fag, og en arena for å formidle litteratur og digitale læringsressurser. Se 
http://www.skolebibliotek.uia.no/program-for-skolebibliotekutvikling/overordna-maal 
25

 Se Buskerud fylkesbibliotek: "Lukter det framtid, skolebibliotek?" Prosjektrapport. 2011, s. 8 
26

 Ny partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og HBV utarbeides i 2014. 
27

 Kap. 3, § 7 
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6. Muligheter og utfordringer 

Fylkesbiblioteket har laget en SWOT-analyse basert på innspill fra bibliotekene i Buskerud, spesielt 
folkebibliotekene og bibliotek i videregående skole. Analysen viser styrker, svakheter, muligheter 
og trusler som bibliotekene står overfor.  
 
 

Styrker 

Den nye folkebibliotekloven  

Medie- og bokkunnskap 

Digital kompetanse 

Informasjonskompetanse 

Endringsvilje 

Delingskultur 

Svakheter 

Underfinansierte bibliotek 

Få fellestjenester 

Begrenset åpningstid 

Mangler endringskultur 

Rutinearbeid framfor utviklingsarbeid 

Lite brukerfokus  

Demokratisk underskudd 

Kombinasjonsbibliotek: uavklarte roller og 
ansvarsforhold mellom skole og bibliotek 
 

Muligheter 

Selvbetjente/meråpne bibliotek 

Synlighet 

Møteplass og debattarena  

Aktiv formidling 

Livslang læring  

Digitale tjenester 

Større bibliotekenheter  

Moderne biblioteklokaler 

Samarbeidspartnere 

Frivillige  

Skolebibliotek: rolle og samarbeid 

Trusler 

Lite statistikk på effekt/verdiskaping 

Fortsatt nedgang i utlåns- og besøkstall  

Fortsatt underfinansiering 

Svakt markedsførte tjenester 

Kommersielle aktører 

Færre bibliotek 

Begrenset tilgang til digitale ressurser 

 

 

 
Analysen legger føringer for satsningsområdene som beskrives i kapittel 8. Noen momenter kan 
plasseres innenfor flere kategorier. For eksempel er kommersielle aktører kategorisert som en 
trussel. De kan også representere en mulighet, ved at de skaper sunn konkurranse om brukernes 
tid, og ved at de skaper interesse for medier og tjenester som også bibliotekene kan tilby. På 
neste side gis utfyllende kommentarer til enkelte punkter i SWOT-analysen.  
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Kommentarer til styrker og muligheter 

 Den nye folkebibliotekloven styrker funksjonen som møteplass og debattarena. Den 

understreker at bibliotekene skal drive aktiv formidling, og at de skal gjøre innholdet og 

tjenestene sine kjent. Den gir dermed et godt utgangspunkt for å jobbe med 

publikumsutvikling. Bibliotekene har et stort behov for å rekruttere nye brukere og nå 

flere målgrupper, ved siden av å beholde nåværende brukere. 

 Bibliotekene er støttespillere på området livslang læring, spesielt når det gjelder  

leseferdigheter, digital basiskompetanse og informasjonskompetanse.  

 Utvikling av digitale tjenester kan bygge på prinsippene om fri programvare og åpen 

kildekode.  

 Med selvbetjente løsninger får brukerne mer effektive tjenester, og de ansatte får mer tid 

til å fokusere på brukernes behov.  

 Meråpne bibliotek er tilgjengelige for brukerne utenom ordinær åpningstid. De tilpasser 

seg brukernes behov ved at de er bemannet like mange timer som tidligere, og i tillegg er 

selvbetjente deler av døgnet.  

 Større bibliotekenheter med et sterkere fagmiljø gjør det lettere å få kompetente ansatte.  

 Moderne biblioteklokaler åpner for nye tjenester og revitalisering av lokalsamfunn. 

 Skolebibliotekene er tjent med en formalisert rolle og en tydeligere integrering i skolenes 

virksomhetsplaner. De har også nytte av et tett samarbeid med det pedagogiske 

personalet og med andre bibliotek.  

 
Kommentarer til svakheter og trusler  

 Bibliotekene må endre seg for å motvirke nedgang i utlåns- og besøkstall.  

 Det er vanskelig å synliggjøre bibliotekenes verdi på individ- og samfunnsplan, og å måle 

effekten av å satse på bibliotek.  

 Folkebibliotekene er systematisk underfinansierte.  

 Bibliotekene konkurrerer med andre tilbud om publikums tid. 

 Kommersielle aktører kan utvikle sine digitale tjenester raskere enn bibliotekene.   

 Bibliotekene har et demokratisk underskudd i den forstand at hverken ansatte eller 

brukere gjenspeiler befolkningens sammensetning.  

 Små bibliotekfilialer er sårbare for innsparinger og forslag om nedleggelse. Tap av 

nærbibliotek og økt avstand til nærmeste bibliotek fører til færre bibliotekbrukere. 

 For folkebibliotekene kan det bli krevende å imøtekomme brukernes behov for 

faglitteratur. Det skyldes at UH-sektoren i økende grad prioriterer innkjøp av digitale 

informasjonsressurser, som er underlagt strengere regler for deling enn de trykte. 

Samtidig er det vanskelig for folkebibliotekene å prioritere innkjøp av digitale ressurser, 

fordi leverandørene ofte samler dem i "pakker" til høy pris. Utfordringene som knytter 

seg til deling av læringsressurser må løses på nasjonalt plan. 

 For ansatte kan det være vanskelig å endre rutiner og frigjøre seg fra skranken.  

 I kombinasjonsbibliotek er det en utfordring å avklare ansvar for drift og utvikling samt 

eierskap til personale, samling og lokaler.  
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7. Visjon 

Strategien foreslår en felles visjon for bibliotekene i Buskerud: Bedre liv med biblioteket – mer liv 
i biblioteket. 
 
Visjonen tar utgangspunkt i enkeltmennesket. Bedre liv med biblioteket viser til at biblioteket kan 
gi den enkelte økt livskvalitet.28 Men for at biblioteket skal tiltrekke seg nye brukere, og framstå 
som en attraktiv læringsarena eller møteplass, må det skapes mer liv i biblioteket. Samtidig kan 
brukere som opplever at biblioteket gir dem økt livskvalitet, selv bidra til å skape mer aktivitet i 
biblioteket, for eksempel ved at de blir involvert i bibliotekets utvikling.  

 Et oppdatert bibliotekkonsept 7.1
Visjonen har støtte i en dansk modell som er godt kjent blant bibliotekansatte i Skandinavia, og 
som ble utarbeidet for å møte folkebibliotekenes utfordringer i kunnskapssamfunnet.29 Buskerud 
fylkesbibliotek har laget en fornorsket versjon, i strategien kalt "SMIL-modellen". Se figuren 
under. 
 

 
 

                                                           
28 Jf. Buskerud fylkeskommune: "Folkehelsen i Buskerud 2013 – en faktarapport", s. 7: "God folkehelse 

skapes i mange sektorer, der de som har virkemidler må bidra." 
29

 Den danske modellen er utarbeidet av Dorthe Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik 
Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole. I Folkebibliotekene i 
vidensamfunnet. Rapport fra Udvalget om folkebibliotekene i vidensamfunnet. Styrelsen for Bibliotek og 
Medier. 2010, s. 48 
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SMIL-modellen beskriver fire mulighetsrom som fokuserer på at bibliotekbrukerne skal oppleve, 
oppdage/lære, delta og skape: 
 

 Læringsrommet er basert på oppdagelser og læring i et livslangt perspektiv. Det kan 

inneholde læringsressurser av ulike slag, vitenskapelige databaser og foredrag.  

 Inspirasjonsrommet er basert på opplevelser. Det spenner fra adgang til materialer som 

litteratur, kunst, film, musikk, underholdning og spill, til for eksempel forfatterarrangementer.  

 Møterommet er basert på deltakelse. Det rommer ulike arrangementer, som debatter, lese- 

og studiesirkler, språkkafeer, interessefellesskap og nettverk. Målet er å skape attraktive, 

aktuelle og uforpliktende møteplasser for alle.  

 Det skapende rommet tar sikte på å stimulere skapende virksomhet blant brukerne, og er 

samtidig et kreativt og estetisk læringsrom. Her vil det være ulike verksteder innenfor 

skriving, film, innovasjon og annet.   

Mulighetsrommene overlapper og stimulerer hverandre, og de eksisterer både fysisk og digitalt. 
Eksempelvis kan et kurs i slektsgransking skje digitalt og fysisk i biblioteket. Det kan ta 
utgangspunkt i læring samtidig som det gir inspirasjon og skaper møter mellom mennesker.  
 
Alle rommene støtter en personlig utvikling. Inspirasjonsrommet og læringsrommet skaper 
erkjennelse og erfaring, mens det skapende rommet og møterommet fremmer engasjement og 
deltakelse. Rommene retter seg også mot samfunnsmessige mål. Inspirasjonsrommet og det 
skapende rommet fremmer innovasjon, mens læringsrommet og møterommet skaper 
styrking/empowerment.30  

 
SMIL-modellen viser hvordan folkebiblioteket beveger seg fra å være institusjonsdefinert til 
servicedefinert, og fra å være samlingsorientert til å ha fokus på læring og inspirasjon. Ved hjelp 
av samarbeid og partnerskap kan biblioteket tilby aktiviteter til et bredt spekter av målgrupper. 
 
Modellen representerer et oppdatert bibliotekkonsept som må finne sin form lokalt. I sin helhet 
kan den kanskje bare realiseres i større bibliotek. For mindre bibliotek kan det være aktuelt å 
samarbeide med andre kommuner om et felles konsept. SMIL-modellen er relevant også for 
bibliotek i grunnskolen, den videregående skolen samt universitet og høgskoler. 
Figuren under viser hvordan folkebibliotekene i Buskerud i 2014 vurderer sine lokalers egnethet i 
møte med SMIL-modellen. 

 
  

                                                           
30

 "Styrking/empowerment" viser til at bibliotekene styrker den enkeltes mulighet for å ha aktiv innflytelse 
over sin situasjon, enten det er sitt arbeid, sin bedrift eller sin helse. Se http://tidsskriftet.no/article/150835 
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8. Strategi 

Bibliotekene har nedgang i bevilgninger, utlån og til dels besøk. Gjennomgripende endringer er 
nødvendige for å beholde, styrke og utvide publikumsgrunnlaget. Strategien tar utgangspunkt i 
bibliotekenes styrker og fortrinn, og fokuserer på muligheter innenfor fem satsningsområder som 
plasserer brukeren i sentrum. Effekten av satsningsområdene er omtalt i vedlegg 2.  

 Satsningsområder 8.1

8.1.1 Aktiv formidling 
Bibliotekene skal gjennom aktiv formidling fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet. De må derfor prioritere ressurser og arbeidsoppgaver. Formidlingsoppgavene 
spenner fra veiledning til programmering og kuratering, og kan skje både fysisk og digitalt.31 Det 
forutsetter solide kunnskaper om medier og publikum, og erfaring med å planlegge og 
gjennomføre arrangementer. God formidling er personlig og preget av engasjement, der 
gevinsten ligger i en sterkere og dypere relasjonen til brukerne. En bibliotekbruker har sagt det 
slik: "Den beste bibliotekaren er en jeg kjenner."  
 
Publikums etterspørsel er et sentralt kriterium for samlingsutvikling.32 Ved valg av titler som 
formidles aktivt, bør biblioteket orientere seg bredt og prioritere kvalitet. 
 
Noen folkebibliotek i Buskerud deltar i Den kulturelle skolesekken (DKS), som skal sikre alle barn 
tilgang til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser gjennom hele skoleløpet. Deltakelsen kan 
bidra til et forpliktende samarbeid mellom folkebibliotekene og skolene, og gjøre bibliotekarene 
mer synlige som formidlere. Fylkesbiblioteket har produsentansvar for litteratur på regionalt nivå. 
 
Bibliotekenes omdømme, merkevaren, må fornyes og styrkes med utgangspunkt i brukernes 
interesser og behov. Bibliotekene har et økt fokus på å bevege seg ut av egne lokaler, til andre 
steder hvor publikum befinner seg. Det kan være skoler, barnehager, festivaler eller andre 
kulturarrangementer. Nyttige erfaringer er gjort med såkalte "pop-up-bibliotek". Fylkesbiblioteket 
bistår ved utvikling av nye oppsøkende tjenester, og skal også selv arbeide mer oppsøkende.33  
  
Bibliotekenes tilbud og tjenester må gjøres bedre kjent for aktuelle målgrupper. I 2014 er 
halvparten av folkebibliotekene i Buskerud Bok til alle-bibliotek, som samarbeider med Leser 
søker bok om å gi personer med lesevansker tilgang til gode bøker.34 To bibliotek tilbyr 
"leseombud", som innebærer at frivillige besøker institusjoner og leser høyt for andre som ikke 
kan lese selv. Tilbudet kan øke den enkeltes livskvalitet, psykiske helse og språkferdigheter. Det 
kan også skape et tettere samarbeid mellom biblioteket og andre institusjoner i kommunen.  
Tilrettelagte medier, som samlingene til Det flerspråklige bibliotek og Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek, må også formidles aktivt.35 

                                                           
31

 "Programmering" innebærer å planlegge og gjennomføre en serie arrangementer. 

"Kuratering" betyr å sette materialet inn i meningsgivende og stimulerende sammenhenger. 
32

 "Samlingsutvikling" inkluderer planlegging, evaluering, innkjøp, kassering, fjernlån og formidling av 
medier. Buskerud fylkesbibliotek har oversatt og tilrettelagt manualen CREW for norske forhold, se 
http://crewinorge.org/ 
33

 Jf. sak om Nye mobile bibliotektjenester fra 2014, PS 13/115 (08/1760) 
34

 http://www.lesersokerbok.no/?menu=74 
35

 Jf. http://dfb.deichman.no/ og http://www.nlb.no/ 
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8.1.2 Digitale tjenester  
Den teknologiske utviklingen rokker ved grunnlaget for den tradisjonelle bibliotektjenesten, men 
åpner samtidig for nye muligheter. Lov om folkebibliotek likestiller nå digitale medier med andre 
medietyper, i samsvar med publikums forventninger om e-lån og andre digitale tilbud. 
Fylkesbiblioteket tilbyr ebib.no, som er en portal for utlån av e-bøker. Samtidig har innbyggerne 
svært ulike behov. Datakyndige barn og unge kan trenge kunnskap om kildekritikk, mens 
foreldrene ofte har behov for kunnskap om barnas aktiviteter på nett.  
 
Det anslås at nærmere en million nordmenn har mangelfull digital kompetanse, og grupper blant 
eldre og innvandrere står spesielt i fare for å falle utenfor. Bibliotekene kan motvirke den digitale 
"kløften" og bidra til at alle mestrer digitale verktøy på et grunnleggende nivå.   
 
Bibliotekene hverken kan eller skal konkurrere med Google og andre "big data"-aktører. Derimot 
kan de holde fast ved sin delingskultur og videreutvikle sin posisjon som pålitelig formidlingsledd. 
Å kvalitetssikre informasjon blir en stadig viktigere oppgave for bibliotekene. Med økt tilgang til 
informasjon, vokser behovet for bibliotekarens informasjonskompetanse. Bibliotekene må møte 
den økte etterspørselen etter veiledning og opplæring. 
 
Digitale tjenester egner seg særlig godt for felles løsninger. Biblioteket bør etterstrebe bruk av 
programvare med åpen kildekode og åpne API-er som gjør det mulig å kommunisere med andre 
løsninger.36 Slik bidrar bibliotekene til fellesskapet, og de legger bedre til rette for videreutvikling 
av tjenestene enn ved bruk av lukkede løsninger. Biblioteket kan aktivt spore opp og kvalitetssikre 
åpne kunnskapskilder, og selv bidra til "open access". Det kan for eksempel skje gjennom 
bearbeidelse av lokalhistorisk materiale i samarbeid med publikum. 
   
Bibliotekenes nettsider er viktige formidlings- og kommunikasjonskanaler som må oppdateres og 
utvikles kontinuerlig. Fylkesbiblioteket tilbyr nettsideløsningen Webløft til alle bibliotek, med lokal 
tilpasning og store muligheter for deling av innhold, tjenester og kompetanse.  

8.1.3 Læring fra 0 – 100  
Formell og uformell læring skjer gjennom hele livet. Den digitale revolusjonen øker behovet for 
livslang læring, og bibliotekene må forsterke sitt bidrag til verdiskaping i kunnskapssamfunnet. 
Bibliotekene kan legge til rette for skapende og aktive læringsprosesser der kompetanse utvikles i 
samspill med andre. Læringen skjer på alle nivåer − fra grunnleggende ferdigheter i lesing og bruk 
av digitale verktøy, til undervisning på nett med muligheter for å utnytte og selv skape tilgjengelig 
lærestoff.37  
 
Bibliotekene skaper muligheter for enkeltmennesket ved å gjøre læring enklere gjennom hele 
livet. Det forutsetter blant annet at bibliotekene styrker sin egen kompetanse, forbedrer sine 
lokaler og fasiliteter, og etablerer gode samarbeidsavtaler.38  

                                                           
36

 API er en forkortelse for grensesnittet Application Programming Interface. 
37

 Kunnskapsskolen i Buskerud legger vekt på utvikling av de grunnleggende ferdighetene som forutsetning 
for læring i alle fag, jf. HP, side 46. 
38

 Buskerud fylkeskommune legger til rette for mer samarbeid mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene, 
kulturlivet og skolene i fylket, i tråd med St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring, kap. 10: "Læringen på 
de ulike arenaene virker sammen og bidrar [til] en helhetlig kompetanse for den enkelte. Derfor vil 
utdanningssektoren ha interesse av samspill og samarbeid med andre som bidrar til opplæringen." 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-030-2003-2004-
.html?id=404433 
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Utdanningsbibliotekene har som primæroppgave å bidra til god læring for elevene/studentene i 
sine institusjoner. Som ledd i et livslangt læringsløp har de felles interesser med folkebibliotekene, 
og de har mye kompetanse som folkebibliotekene kan ha nytte av gjennom et tettere samarbeid. 
 
Folkebibliotekene kan videreutvikle sin rolle som åpen og frivillig læringsarena gjennom hele 
livsløpet. Det kan skje i kraft av et formelt samarbeid med helsestasjoner, barnehager, 
grunnskoler, videregående skoler, voksenopplæringen samt universitet- og høgskoler. Det er 
særlig behov for å styrke samarbeidet med skolene for å gjøre det enklere å nå felles mål, som 
leselyst og leseferdigheter. Dessuten vil det gi bedre utnyttelse av offentlige midler. For å oppnå 
gode resultater og bærekraftige løsninger, må samarbeidet være gjensidig forpliktende og 
forankret i kommune- og institusjonsledelsene. For folkebibliotekene kan det være nødvendig å 
prioritere enkelte målgrupper.  
 
Fylkeskommunen har vedtatt en offensiv strategi for voksnes læring. Det satses på å utvikle 
karrieresentre som tilbyr veiledning til voksne og ungdom utenfor skole samt bedrifter i 
omstilling. De skal også være kompetansesentre for karriereveiledning i fylket. Samarbeid mellom 
bibliotek og karrieresentre er etablert i noen kommuner. Folkebibliotekene kan tilby studierom, 
studiefellesskap og tilgang til læringsressurser for studenter som blir boende på hjemstedet.  

8.1.4 Møteplass og debattarena 
Lov om folkebibliotek understreker bibliotekets funksjon som uavhengig møteplass og arena for 
offentlig samtale og debatt. Som møteplass skal biblioteket legge til rette både for møter mellom 
mennesker, og mellom mennesker og ulike former for ytringer, som kunst- og kulturuttrykk. 
Biblioteket har lang tradisjon for å skape møter mellom mennesker og grupper som sjelden ellers 
er i kontakt med hverandre, såkalt lavintensive møter på tvers av interesser, kulturer, 
generasjoner og sosiale lag.   
 
Rollen som uavhengig arena for offentlig samtale og debatt er mindre utviklet i bibliotekene, til 
tross for at den bygger på grunnleggende verdier som demokrati og ytringsfrihet. Forventninger 
om debatter og folkemøter i bibliotekene har kommet de senere årene, parallelt med 
framveksten av litteraturhus. Ved å sette sentrale tema på dagsorden, kan bibliotekene nå et 
større publikum og fornye sin rolle i lokalsamfunnet.  
 
Møteplassfunksjonen krever ny kompetanse, nye rutiner, fysisk tilrettelegging og gjerne 
samarbeid med andre aktører eller bibliotek. Mange steder trenger lokalene å moderniseres for å 
bli mer funksjonelle og attraktive, og det er behov for å skape tydelige soner/områder i 
biblioteket, eventuelt med skiftende innhold. Bibliotekene kan utvide sitt nedslagsfelt ved hjelp av 
virtuelle rom, og ved å formidle aktivitetene i de fysiske lokalene via strømming. 

8.1.5 Delingskultur og samarbeid 
Det er bred enighet i bibliotekmiljøet om å satse på delingskultur og samarbeid, så vel mot 
publikum som i interne arbeidsprosesser. Med delingskultur menes kultur for deling av kunnskap 
og satsning på digitale tjenester basert på åpne løsninger. Slik bidrar bibliotekene til interesse- og 
praksisfellesskap, også kalt communities, og de tar del i den teknologiske utviklingen. 
  
Den gang bibliotekets hovedoppgave var å dele knappe goder, var knappheten knyttet til de 
fysiske mediene. Fjernlånet var kjernen i samarbeidet mellom bibliotekene. Når knappheten nå er 
erstattet med overflod, må man være bevisst på at kvalitet kan "drukne" i kvantitet. En annen 
utfordring er at viktige informasjonskilder kan skjule seg bak betalingsmurer eller langt bak i 
søkemotorenes resultatlister.  
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Økonomiske og opphavsrettslige interesser hindrer foreløpig full utnyttelse av det som er 
tilgjengelig digitalt. For eksempel stenger lisensbetingelser for innlån fra universitets- og 
høgskolebibliotek. Dette rammer biblioteksamarbeidet i sin kjerne, og må løses på nasjonalt plan. 
 
Lånesamarbeid og digitale ressurser er viktig for at biblioteket skal kunne gi tilgang til materiale 
som er mindre etterspurt. 

 Interne forbedringsområder 8.2
Bevilgende myndigheter er opptatt av at institusjonene nytter sine ressurser best mulig. Ved å 
samarbeide med andre offentlige virksomheter, næringsliv og sivilsamfunn, kan bibliotekene også 
få tilført ressurser utenfra. I den grad effekten av dette kan dokumenteres, styrkes bibliotekets 
legitimitet og omdømme. Gjennom prosjekter kan bibliotekene skaffe betydelige eksterne bidrag.  
 
I dialog med folkebibliotekene har fylkesbiblioteket utpekt seks interne forbedringsområder for 
bibliotekene, som blir beskrevet nærmere i vedlegg 3: 

 Innovasjon med innbyggerinvolvering 

 Fjerne tids- og plasstyver 

 Styrke og utvide relasjoner og områder for samarbeid 

 Fra driftsorientering til utviklingsorientering 

 Kompetansebygging i praksisfellesskap 

 Åpne løsninger 

 Samfunnsmessige mål 8.3
Bibliotekene kan bidra betydelig ut over de mål som er uttrykt i kommunenes planer, som påpekt 
i kapittel 5.1. Effekten av denne innsatsen er beskrevet innenfor politiske målområder i vedlegg 4: 

 Kunnskapskultur og grunnleggende ferdigheter for alle 

 Levende lokaldemokrati og samfunnsdeltakelse 

 Rikere lokalt kunst- og kulturliv 

 Nyskaping i samfunns- og næringsliv 

 Fylkesbibliotekets rolle 8.4
Fylkesbibliotekene skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og bibliotekutvikling, mens ansvaret 
for tjenester direkte ut mot publikum ligger hos kommunene.39 Fylkesbiblioteket skal først og 
fremst være en utviklingsaktør innen tjenester og kompetanse, og fremme samarbeid med 
utgangspunkt i felles interesser. I den grad fylkesbiblioteket skal påta seg driftsoppgaver, skal det 
være for å bli en bedre utviklingsaktør eller fordi en viktig fellestjeneste ytes best på regionalt 
nivå. Fylkeskommunens fireårige handlingsprogram vil sammen med strategien gi retning og 
ramme for prioritering av fylkesbibliotekets ressurser. 
 
Fylkesbiblioteket yter et spekter av tjenester som spenner fra veiledning av enkeltbibliotek til 
nasjonale konferanser og prosjekter. I likhet med andre regionale bibliotek bidrar Buskerud 
fylkesbibliotek til utvikling ut over egen region. Fylkesbiblioteket bør fortsatt påta seg oppgaver av 
nasjonal karakter og samarbeide med andre fylker. Det må skje som ledd i felles løft og med vekt 
på nytteverdien for bibliotekene i eget fylke. Lokal og nasjonal utvikling kan med fordel gå hånd i 

                                                           
39

 Lov om folkebibliotek, kap. 3, § 6 
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hånd, blant annet fordi det styrker kompetansen i fylket. Som bindeledd mellom det nasjonale og 
det lokale nivået kan fylkesbibliotekene arbeide for at nasjonale aktører tar et overordnet ansvar 
på enkelte områder, for eksempel e-lån.40 
 
Ved siden av å jobbe tett på bibliotekene, skal fylkesbiblioteket bidra til å forene krefter i 
funksjonelle kommuneregioner eller tilsvarende konstellasjoner. Samarbeid med bibliotek i 
utdanningssektoren må forankres i skolens ledelse. Som fylkeskommunale virksomheter er 
fylkesbiblioteket og bibliotekene i videregående skole naturlige samarbeidspartnere. Samarbeidet 
med skolen kan også involvere andre aktører, som foreldreutvalg, skolemyndigheter eller 
lærerutdanninger. Fylkesbiblioteket bør søke nye samarbeidspartnere utenom bibliotekene, og 
bidra til å utvikle og prøve ut nye samarbeidsformer.  
 
Fylkesbiblioteket vil prioritere: 

 Å bidra til tjenesteutvikling i tråd med visjon og satsningsområder, forankret i gjensidig 

stimulerende og forpliktende samarbeid 

 Å fremme biblioteket som innsatsfaktor og virkemiddel i overordnede planprosesser 

 Å bidra til mer effektiv tjenesteproduksjon og bedre dekning av prioriterte målgrupper 

 Å bidra til profesjonalisering og omlegging fra samlingsorientert til prosessorientert og 

relasjonsskapende bibliotek 

 Å stimulere tettere samarbeid mellom bibliotek, og allianser mellom bibliotek og andre 

 Å bidra til kunnskapsallmenningen, for eksempel ved å gi tilgang til informasjonsressurser 

gjennom konsortier (avtaler på vegne av flere), åpne kilder og søkeverktøy 

 Å arbeide mer oppsøkende, og bygge kompetanse i praksisfellesskap 

 Å fremme kunnskapsbasert praksis og delingskultur, ikke minst ved å være et godt 

eksempel 

 Å innhente og dele relevant kunnskap 

 Å legge til rette infrastruktur i form av kommuniserende nettsider, organiserer faglige 

møteplasser og konferanser, og dele informasjonsressursene, for eksempel ved bruk av 

video og strømming 

For å nytte ressursene best mulig, må arbeidsoppgavene prioriteres og samordnes bedre. 
Prosjekter og tiltak relatert til satsningsområdene vil bli prioritert. Kompetansen må kontinuerlig 
styrkes i tråd med de prioriterte områdene.  
  

                                                           
40

 Stortingsmelding 23 (2008-2009) fremmet forslag om å etablere en ordning med frivillige 
samarbeidsavtaler om bibliotekutvikling mellom staten og fylkeskommunene. Avtalene skal tjene som 
verktøy for å gjennomføre nasjonal politikk og stimulere til fylkeskommunale og kommunale bibliotekplaner 
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9. Implementering 

 Strategien evalueres etter 5 år 

 Strategien følges opp med årlige handlingsplaner for fylkesbiblioteket, knyttet opp mot 

Buskerud fylkeskommunes handlingsprogram 

 Strategien følges opp av konkrete gjennomføringsavtaler med kommunene så langt det er 

mulig 

 Strategien kan tjene som modell for kommunale strategier 

 Vedlegg 5 til strategien gir en oversikt over vellykkede tiltak og fungerer som idébank 

10. Vedlegg 

Vedlegg 1 – Statistikk 
Vedlegg 2 – Strategikart  
Vedlegg 3 – Interne forbedringsområder 
Vedlegg 4 – Samfunnsmessige mål 
Vedlegg 5 – Idébank 
 
 
 
Bildet på forsiden er tatt av Massive Rhino AS på vegne av ABM-utvikling 
http://flickr.com/photos/abmu/4324309881  
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Vedlegg 1 – Statistikk  

Statistikk er kunnskap. Bibliotekene og deres eiere har god nytte av statistiske data når de skal 

tilpasse og utvikle virksomheten. Etterspørselen etter detaljert og systematisk informasjon øker 

raskt, og alle bibliotek er pålagt å levere statistikk til staten ved Nasjonalbiblioteket (NB).  

 

Bibliotekstatistikken inneholder all kvantitativ informasjon som er tilgjengelig.1 Utvikling og drift av 

statistiske systemer forutsetter god teori og gode metoder for operasjonalisering, datainnsamling, 

databearbeiding, tolking og formidling. Revidering av den nasjonale statistikken for folkebibliotek ble 

startet våren 2014. Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek deltar i arbeidsgruppen, som skal 

levere forslag til endringer sommeren 2015. Endringer i statistikken vil tidligst komme i 2015.  

KOSTRA 

KOSTRA-systemet er et viktig verktøy for folkebibliotekene. Det er tilrettelagt for gjenbruk og 

inneholder data fra 2002, som gjør det enkelt å lage tidsrekker. Selv om KOSTRA registrerer mange 

sider ved kommunenes virksomhet, fanger det ikke opp alle. For bibliotekene betyr dette at mange 

tjenester ikke dekkes av KOSTRA. Både kommunepolitikere og bibliotekarer må derfor bruke 

KOSTRA-tallene varsomt. De er utvilsomt nyttige, men de gir ikke et fullstendig bilde av 

folkebibliotekenes drift.  

 

Utlånstallene har inntil nylig dekket både førstegangslån og fornyelser. I en tid der brukerne i stor 

grad fornyer lån selv gjennom selvbetjeningsløsninger, blir dette bruttotallet misvisende. 

Statistikkrapporteringen til NB skiller nå mellom førstegangslån og fornyelser. Dessverre er ikke 

denne endringen gjennomført i KOSTRA, som kun viser bruttotallene.  

 

En annen svakhet ved KOSTRA er rapporteringen på økonomidata. Her ønsker NB at tallene hentes 

fra kommunenes rapportering framfor tallene NB innhenter fra bibliotekene. Unntaket er 

rapportering på mediebudsjettet. Et annet problematisk område er rapportering av husleie, som er 

ulik i den enkelte kommune. Det totale tallmaterialet er derfor ikke sammenlignbart.  

Nasjonale indikatorer 

Nasjonalbiblioteket har utviklet et sett nasjonale indikatorer for å måle utviklingen i sentrale 

variabler over tid. Indikatorene er et verktøy for styring og evaluering av eget bibliotek, og for 

sammenlikning med andre bibliotek. Indikatorene sier noe om biblioteket som samfunnsinstitusjon, 

læringsressurs og læringsarena, litteratur- og kulturformidler samt arena for kulturelt mangfold. 

 

Det har vært en utfordring å få bibliotekene til å ta i bruk indikatorsettet. I Buskerud er det i 2014 

bare fylkesbiblioteket som har brukt deler av indikatorene.  

  

                                                           
1 http://www.nb.no/Bibliotekutvikling/Tall-og-fakta/Statistikk-for-norske-bibliotek 
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Tiltak i Buskerud 

Buskerud fylkesbibliotek har satset på kompetansehevende tiltak for å øke bruken av statistikk. 

Bibliotekene samler inn store mengder tall. Utfordringen er å analysere materialet og anvende 

statistikken for å utvikle bibliotekene og synliggjøre deres verdi overfor eierne. På engelsk omtales 

dette som "advocacy". 

 

Fylkesbiblioteket har også ansvaret for et statistikknettverk på Facebook. Statistikknettverket i Nedre 

Buskerud har blant annet jobbet med trafikktellinger som måler hva brukerne gjør når de er på 

biblioteket, og hvor lenge de oppholder seg der. Bibliotekindeks Buskerud er et pilotprosjekt som skal 

presentere bibliotekstatistikken i en form som egner seg for praktisk bruk.2 Nyheter om statistikk og 

regneark blir også presentert på fylkesbibliotekets egne nettsider.  

 

Fylkesbiblioteket har utviklet en egen modell for å måle kvalitet på bibliotektjenester, kalt "Buskerud   

Measuring Model beta".3 Paperet "Double force: Applying indicators and qualitative measuring to 

the public library learning space" ble presentert på IFLA-konferansen i 2013 og viser hvordan man 

kan kombinere modellen med bruk av indikatorer.4   

Nett-trafikk for Webløft-bibliotekene 

Måling av nett-trafikk er relativt nytt i norske folkebibliotek. Et utvalg bibliotek i Buskerud har målt 

nett-trafikken siden 2012, og besøkstallene på nett har holdt seg stabile. Målingene ble påbegynt i 

forbindelse med fylkesbibliotekets Webløft-prosjekt, som tilbyr alle folkebibliotek nettsider basert på 

Wordpress. Etter hvert som flere bibliotek knytter seg til Webløft, 15 av 21 kommuner per juni 2014, 

utvides også bibliotekenes tilbud og tjenester på nett.  

Eksempel på nettsidetrafikk i perioden 2012-2014 for Ål folkebibliotek 

 

 

  

                                                           
2
 https://sites.google.com/site/bibliotekindeksbuskerud/ 

3
 http://buskerud.fylkesbibl.no/2012/10/09/buskerud-measuring-model-manual/  ISBN: 978-82-93182-01-6 

4
 http://library.ifla.org/206/  
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Vedlegg 2 – Strategikart 

Strategikartet under består av fem perspektiver. De henger logisk sammen på en måte som tilsvarer 

leddene i en verdiskapingskjede: ressurser  produksjon  resultat  effekt. Forbedringer i det ene 

leddet skal forårsake en tilsiktet virkning i neste ledd. Pilene uttrykker middel/mål-sammenhenger 

mellom forbedringsområdene.  

 

 Samfunnsperspektivet viser til ønsket effekt av bibliotekenes ytelser, for enkeltmennesker 

og samfunn. Målene kan være eksplisitt eller implisitt uttrykt gjennom politiske beslutninger. 

SMIL-modellen peker her i retning av styrking/empowerment og  innovasjon. 

 Brukerperspektivet er det primære. Det handler om hvordan biblioteket skal framstå for 

brukerne og hva som skal skje i bibliotekets regi, for eksempel opplevelse, 

oppdagelse/læring, deltakelse og skapende virksomhet. Etterspørsel er en nøkkelfaktor. 

 Internperspektivet forvaltes av de ansatte og er todelt. Den ene delen fokuserer på 

læring/utvikling, eller evnen til forandring og forbedring. Sentrale faktorer er ansattes 

kompetanse, bedriftskultur og teknologi. Den andre delen retter seg mot prosesser knyttet til 

produksjon av tjenester av tilbud, for eksempel hensiktsmessig utforming av  de fire 

mulighetsrommene i SMIL-modellen.  

 Eierperspektivet, eller økonomiperspektivet, handler om krav og forventninger til utnyttelse 

av de ressursene som bevilges. 
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Vedlegg 3 − Interne forbedringsområder 

Innovasjon med innbyggerinvolvering 
For å kunne møte publikums ønsker og behov må bibliotekene evaluere og forbedre sine tjenester. 

Enkelte tjenester må avvikles for å gi plass til nye. Å utvikle nye tjenester og nå nye brukergrupper 

omfatter mer enn å utforme nye enkelttilbud, og krever både evne, vilje og tid. Bibliotekenes 

begrensede ressurser gir  ekstra motivasjon til å lære av danske bibliotek, som i stor grad har lykkes 

med å sette brukeren i sentrum når de har utviklet nye løsninger, såkalt "brugerdrevet innovation".5 

Det er behov for kreativ nytenking på en rekke områder. Eksempler på dette er: 

 Redesign av lokaler, for eksempel skape soner 

 Berike tradisjonelle tjenester som søking med interaktivitet 

 Etablere biblioteket som arena for debatt og skapende virksomhet 

 

Innbyggerinvolvering innebærer å innhente brukervurderinger og kunnskap om publikum, og å 

inkludere både brukere og ikke-brukere i selve utviklingsprosessen. I praksis kan det være krevende å 

involvere et representativt utvalg av befolkningen.  

 

Respekten for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi som skal gjenspeiles i likeverdig, 

individuell behandling. For at tilbudene skal oppleves som relevante, kan de ikke rettes mot alle, men 

mot utvalgte målgrupper. Et eksempel på dette er Popkult, et tilbud som retter seg mot bestemte 

interesser, snarere enn kriterier som alder og etnisitet.6 De samme prinsippene ligger til grunn for 

prosjektet Ny i Buskerud. Kartlegging og prioritering av interesser forutsetter tette, faglige relasjoner 

til publikum.  

Fjerne tids- og plasstyver 
Alle virksomheter har behov får å gjennomgå sine arbeidsoperasjoner regelmessig og systematisk. 

Dette er viktig for å forbedre kvaliteten på tjenestene, skape mer tid til kjerneoppgaver og ikke minst 

skape handlingsrom for utviklingsarbeid. Hensikten må være å nytte ressursene bedre, ikke å 

redusere tilgangen på ressurser. Det handler også om å forenkle samhandlingen med publikum, slik 

statens kampanje for å redusere og fjerne tidstyver understreker.  

 

Både utadrettede og interne rutiner bør gjennomgås. Forbedring kan skje ved bruk av IKT, gjennom å 

organisere samarbeidet utad bedre, og ved å følge "null-sum"-prinsippet, som innebærer å fjerne en 

eksisterende oppgave for hver ny oppgave som blir innført. Differensiert publikumsbetjening kan 

erstatte tradisjonelle rutiner for "skrankevakter". Det enkelte bibliotek må vurdere tidsbruk knyttet 

til sine tilvekstrutiner, men størst effektiviseringsgevinst oppnås med nasjonal påføring av metadata 

og andre sentrale tiltak.  

 

En viktig oppgave for fylkesbiblioteket er å  legge til rette for tidsbesparende samarbeid, som felles 

løsninger for publisering på nettsider, e-lån og transportordning. Fylkesbiblioteket kan dessuten 

videreføre sin satsning på kassering og samlingsutvikling basert på  gode erfaringer med 

                                                           
5
 Se http://brugerdrevetinnovation.wikispaces.com/Opsamling+p%C3%A5+workshop+1.+februar  

6
 Se presentasjon av Popkult http://www.youtube.com/watch?v=fXN6f2DInQQ  
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"Buskerudgeriljaen", som blant annet har som mål å skape plass til bedre eksponering og mer 

aktivitet. 

Styrke og utvide samarbeidsrelasjoner 
Bibliotekene kan ikke lenger oppfylle sitt samfunnsoppdrag uten samarbeidspartnere og allierte på 

flere hold og nivåer. Kommunene endrer seg, og det etableres stadig flere interkommunale 

samarbeid. I Buskerud er kommunalt samarbeid i mindre skala mer naturlig enn fylkesvis 

samordning, som har fungert godt i Vestfold. Midtfylkebiblioteket (Modum, Krødsherad og Sigdal) 

viser én vei å gå, med felles biblioteksjef og samordnet database og litteratursøk. Folkebibliotekene i 

Meland og Lindås i Hordaland foregriper en ventet kommunesammenslåing med å fordele ansvar og 

oppgaver seg imellom, men beholde to sjefer. 

 

Lokalt kan det være aktuelt å forsterke samarbeidet mellom bibliotek og skole, inkludert foreldrenes 

arbeidsutvalg. Andre naturlige partnere er barnehage, studieforbund og andre kultur- og 

utdanningsaktører samt bedrifter. Målet er å nå bredere ut, bruke offentlige midler mer produktivt 

samt å dele og overføre kompetanse i større grad. Ikke minst skal samarbeidet skape bedre vilkår for 

å utvikle mulighetsrommene i tråd med SMIL-modellen.   

 

Involvering av frivillige i norske bibliotek har særlig vært knyttet til leseombudsordningen, i 

samarbeid med Leser søker bok. I danske bibliotek bidrar frivillige til verdiøkning på mange områder. 

Frivillig innsats må imidlertid skje i tråd med bibliotekets retningslinjer og krever gjensidige avtaler. 

Innsatsen skal ikke erstatte arbeidet til det faste, profesjonelle personalet, men fungere som et 

supplement. 

 

Fjernlånet har vært kjernen i biblioteksamarbeidet, og hemmes nå av at UH-sektorens lisenser for 

digitalt materiale begrenses til institusjonens egne ansatte og studenter. Utlånet av trykt faglitteratur 

stagnerer på landsbasis, mens behovet for forskningsbasert faglitteratur i befolkningen antas å øke. 

Allmenn tilgang må først og fremst sikres på nasjonalt plan, med nasjonale lisenser og tilbud av typen 

helsebiblioteket.no.7 

 

I Buskerud skal fylkeskommunale virksomheter skape resultater gjennom samhandling, og 

fylkeskommunens egne bibliotek går foran med et godt eksempel. Bibliotekene i videregående skole 

følger en felles handlingsplan som knyttes opp mot foreliggende bibliotekstrategi, i tillegg til skolenes 

egne planer. Fylkesbiblioteket kan også legge til rette for samarbeid mellom folkebibliotek og 

grunnskole.  

 

Fylkesbiblioteket har generelt en nøkkelrolle når det gjelder å bygge samarbeidsrelasjoner og prøve 

ut nye samarbeidsformer. Det inkluderer samarbeid med andre fylkesbibliotek og andre institusjoner 

på regionalt og nasjonalt plan. 

Fra driftsorientering til utviklingsorientering 
Bibliotekene fokuserer i stor grad på daglig drift, og både drift og utvikling  er ofte basert på 

erfaringer. Samfunnsutviklingen krever ikke bare en sterkere vilje og evne til å endre seg, men også 

                                                           
7
 Se http://www.helsebiblioteket.no/ 
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at endringen skjer på et mer kunnskapsbasert grunnlag. Utviklingsarbeidet forutsetter tydelig ledelse, 

klare mål, analyse, evaluering, samarbeid og ikke minst tid.  

 

Bibliotekene må koble seg tettere til kommunenes mål. Statistikk, trafikktelling, brukerundersøkelser 

og andre metoder kan dokumentere resultater og effekter, og kommer blant annet til nytte når 

politisk og administrativ ledelse skal ta beslutninger om ressurstilgang. Synliggjøring av bibliotekene 

og deres bidrag må bygge opp under de kvalitetene som tradisjonelt kjennetegner biblioteket som 

merkevare − kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

Kompetansebygging i praksisfellesskap 
Bibliotekenes viktigste kapital er de ansattes kompetanse og profesjonalitet. Fylkesbiblioteket har et 

særlig ansvar for å bidra til faglig utvikling og kompetanseheving i bibliotekene i Buskerud.  

Erfaringene er at kunnskap, ferdigheter og holdninger bygges best i en sosial og praktisk 

sammenheng. Læringsutbyttet blir større med praksisnære tiltak av typen verksted og 

kollegaveiledning enn med tradisjonelle kurs. Tiltak som tar utgangspunkt i felles praksis og 

interesser, vil derfor bli prioritert.  

 

Kompetanseheving bør skje på flere plattformer. Digital teknologi egner seg til å dyrke fram 

"communities" − til selv å lære, produsere og dele nettbasert kunnskap. Fylkesbiblioteket strømmer 

for eksempel videoproduksjoner som bearbeides for opplasting til Internett. 

 

Bibliotekenes muligheter og utfordringer peker i retning av innsats på følgende områder: 

 Ledelse, særlig av endring og prosesser, inkludert "advocacy" og politisk saksbehandling  

 Bokkunnskap, som forutsetning for samlingsutvikling og formidling 

 Litteraturformidling og kuratering 

 Bibliotekspedagogikk og relasjonskompetanse 

 Fysisk tilrettelegging av biblioteklokaler, for eksempel soner, aktiviteter, selvbetjening  

 "Programmering" og gjennomføring  av arrangement  

 Kunnskap om eget lokalsamfunn og publikum, som ledd i publikumsutvikling 

 Strategisk og praktisk IKT-kompetanse 8 

Åpne løsninger 
Statlige institusjoner i Norge og flere andre land oppfordrer til bruk av åpne standarder og fri 

programvare, spesielt for å unngå at innbyggerne må betale for tilgang til offentlig informasjon. Fri 

programvare sikrer at alle kan benytte seg av programvaren og bidra til å forbedre den.9
 

 

Bibliotekene har behov for nettsider med fleksibel plattform og designtilpasning for å kunne møte 

den store endringen i publikums medievaner. Siden 2011 har Buskerud fylkesbibliotek satset på 

Wordpress, som i 2014 er verdens mest anvendte nettløsning basert på fri programvare. I 2014 

benytter 2 av 3 bibliotek i Buskerud denne løsningen. Wordpress knytter de lokale løsningene 

sammen i en geografisk uavhengig infrastruktur, som kan benyttes til "dugnad" på innhold, tjenester 

og kompetanse. 

                                                           
8
 Se KS:  http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-forum/Strategi-ledelse-og-kompetanse/  

9
 Jf. Norwegian Unix User Group http://www.nuug.no/ 
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Vedlegg 4 – Samfunnsmessige mål 

Når publikum bruker bibliotekets tilbud og tjenester skapes verdier både for den enkelte og 

samfunnet. I det følgende presenteres noen av de viktigste effektene som strategien skal bidra til. 

Kunnskapskultur og grunnleggende ferdigheter for alle 
Kunnskapssamfunnet stiller store krav til befolkningens kompetanse, og kravene endres raskt. For å 
opprettholde velferd for alle, er det behov for gode læringsmiljøer på flere arenaer, og samarbeid 
dem imellom. Kunnskapsnivået heves blant annet ved at livslang læring forenkles og stimuleres. 
Tidlig innsats forebygger frafall og gir den enkelte store fordeler. En sterk kunnskapskultur skaper 
ønskede effekter på mange samfunnsområder. 
 

Bibliotekene kan minske kunnskapskløfter og spre kunnskap på flere nivå.  Folkebiblioteket fungerer 

som en uformell læringsarena for alle, uavhengig av alder og sosial bakgrunn. Tatt i betraktning at 

1/3 av befolkningen anslås å ha lesevansker, er det viktig at bibliotekene fremmer leselyst og møter 

det økende behovet for lesekompetanse. Andre sentrale bidrag gjelder informasjonskompetanse og  

digitale ferdigheter.10  

 

Folkebiblioteket både bistår og supplerer utdanningsinstitusjonene. Evalueringer bekrefter at selv 

beskjedne investeringer i skolebibliotek øker læringseffekten betraktelig. Synergien som utløses ved 

samarbeid mellom skole og bibliotek, tas hensyn til når Buskerud fylkeskommune i 2014 utarbeider 

en ny regional plan for kunnskapssamfunnet. 

Levende lokaldemokrati og samfunnsdeltakelse 

Bibliotekene har særlige forutsetninger for å kunne bidra til økt gjensidig tillit og sosial kapital. Med 

mandatet om å "være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt", kan 

folkebibliotekene styrke den enkeltes mulighet til å ha en aktiv innflytelse over sin situasjon, enten 

det er sitt arbeid, sin bedrift eller sin helse. I helsepolitikken løftes begrepene "styrking" eller 

"empowerment" til samfunnsplan – en enkelt kommunes, en folkegruppes eller et lands innflytelse 

over innbyggernes helse .11 

 

I biblioteket er alle bibliotekbrukere. Den enkelte blir ikke kategorisert etter yrke, eller som 

arbeidsledig, pasient eller klient. Denne kvaliteten bidrar til å inkludere flere sosiale grupper og til å 

motvirke at mennesker i en vanskelig livssituasjon blir marginalisert.12 Biblioteket blir brukt av folk fra 

alle grupper og samfunnslag, som føler at biblioteket tilhører dem.  

 

Norge trenger myndige og deltakende borgere, og lokalsamfunnene trenger sammenhengskraft, 

bæreevne, bolyst og blilyst. Ikke minst må  folkestyre og samfunnsutvikling stadig fornyes gjennom 

                                                           
10

 Se Medietilsynet: http://www.medietilsynet.no/Mediekompetanse/Mediekompetanse-for-voksne/ Se også 
KS om Innbyggerdialog og elektroniske tjenester http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/KS-IKT-
forum/Innbyggerdialog-og-elektroniske-tjenester/ 
11

 Jf. kap. 7.1 i strategien. Se også kap. 3. 
12

 I 2014 er 14,7 prosent av befolkningen i Buskerud innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere. Andelen 
i den enkelte kommune varierer fra 5 til 26 prosent. Kilde: ssb.no 
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åpen meningsbrytning. Som fylkesordfører Morten Eriksrød uttalte under åpningen av en 

plankonferanse i 2012: "By- og stedsutvikling er avhengig av dialog og møteplasser".  

Rikere lokalt kunst- og kulturliv 
Mennesket skal ikke bare ha noe å leve av, men også noe å leve for. Uløselig knyttet til den 
personlige utviklingen går utviklingen av lokalsamfunnets kulturelle liv. Et mangfoldig kulturliv både 
bidrar til og kjennetegner et livskraftig samfunn. Ved å kjenne sin kulturarv kan man møte 
utfordringen fra globaliseringen. Å kjenne sin egen kulturarv gjør det enklere å forstå andres. 
Biblioteket dokumenterer kulturarven og er selv kulturarv.  
 

Ved å legge til rette for aktiviteter i tråd med SMIL-modellen og satsningsområdene,  kan 

bibliotekene få fornyet kraft som levende og allsidige kulturhus, med appell til alle lag i befolkningen. 

I tråd med dette har Buskerud fylkeskommune som mål å bidra til "et rikt kulturliv gjennom målrettet 

satsing på profesjonalitet, kulturelt mangfold og publikumsutvikling". 

Nyskaping i samfunns- og næringsliv 
Nyskaping eller innovasjon er en kritisk suksessfaktor for utvikling av næringslivet. Buskerud 
fylkeskommune har som mål å bidra til å "styrke konkurransekraften i fylkets næringsliv". 
Bibliotekene kan bidra i flere sammenhenger og nå flere målgrupper enn de gjør i dag. De kan for 
eksempel stimulere interessen på vitale kunnskapsfelt som med Devotek lab i Kongsberg. I Buskerud 
kan vertskapsattraktivitet for turistdestinasjoner være et mål, og kanskje kan bibliotekene bidra. De 
forteller suksesshistorier om bistand til frilansere og gründere, til ansatte med etter- og 
videreutdanningsbehov og  til bedrifter på jakt etter forskningsresultater. Inspirasjon fra kunst og 
kultur kan dessuten bidra til forløsning av kunnskap og nye løsninger. 
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Vedlegg 5 – Idébank 

Satsningsområder 

Aktiv formidling 

 Programmering  

o "Løvelørdag" (formidling til barn hver lørdag i ØE) 

o Drammensbiblioteket(2009) 

http://visitdrammensregionen.no/images/uploads/Program_v%C3%A5r_2009.pdf  

o Og synliggjøring: http://tnb.no/images/pdf/Hovedprogram-Litteraturhus-v14-2.pdf  

 Fysisk/ digital formidling. Se også Digitale tjenester 

o Strømming av arrangementer 

o Aktive hyller http://digital.deichman.no/blog/2013/05/27/aktive-hyller-promovideo/  

 Synliggjøring 

o Popkult https://www.youtube.com/watch?v=fXN6f2DInQQ  

o = aspekt ved andre tiltak under Aktiv formidling. Se også Digitale tjenester som 

Seniorgamer 

 Oppsøkende tjenester: 

o "Pop-up-bibliotek" (utendørs på festivaler, innendørs messer etc) 

o Bibliotekaren kommer http://buskerud.ksys.no/produksjon_13057  

o Garderobebibliotekar http://foreningenles.no/fotball/idrett-og-lesing-2006-

2008/aktiviteter/inspirerende-a-besoke-idrettslag  

 Lesekampanjer (obs: ferietid)  

o Sommerles i Ringerike: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Sommerles---

leselystkampanje-for-barn/  

o Sommerles i Øvre og Nedre Eiker: http://www.eikernytt.no/nyhet.cfm?nyhetid=9364  

o Vinterles i Nord-Østerdal http://www.vinterles.no/ 
o Boklek i Oppland (samarbeid Fyb, 26 folkebib + Norsl litt.festival): 

http://boklek.blogspot.no 
o Sommerles i Vestfold: http://vestfoldbibliotekene.wordpress.com/2014/05/22/bok-

og-spenning-med-sommerles-2014/  

 Leseombud http://www.lesersokerbok.no/?menu=75 

Digitale tjenester 

 E-lån 

o eBib.no  https://ebib.no/choose  

 Formidling til publikum via digitale plattformer 

o Webløft http://webloft.no/ 

o Buskerudbibliotekenes julekalender 

http://buskerud.fylkesbibl.no/bibliotekutvikling/litteraturformidling/buskerudbibliot

ekenes-julekalender-2013/ 

o Modumbibliotek.no http://modumbibliotek.no/  

 Opplæring i bruk av digitale medier 

o "Lær kidsa koding" (kodeklubber for barn) http://www.kidsakoder.no/ 
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o Digital deltakelse 2017 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/nyheterKMD/2013/starter-digital-

deltakelse-2017.html?id=746453  

 Eldreomsorg og omsorgsteknologi 

o http://youtu.be/OfSko8i-ptI 

o Seniorgamer: www.seniorgamer.no 

o se også Seniornett 

Læring fra 0-100 

 Lesestimulering 

o Bokbamsen som modelltjeneste http://bokbamsen.no/  

 Digitale ferdigheter 

o Seniorsurf http://www.seniornett.no/Seniornett/Lokalklubb/Buskerud/Hoenefoss ; 

http://namdalsbibliotekene.wordpress.com/nettressurser/dataopplaeringseniorsurf/  

 Leksehjelp http://www.deichman.no/side/leksehjelp  

 Prosjektet Ny i Buskerud  

 Forskningsormidling/ popularisering 

o Kunnskap til lunsj http://buskerud.fylkesbibl.no/2014/01/29/braksuksess-for-

kunnskap-til-lunsj-pa-kongsberg/  

Møteplass og debattarena 

 Inkludering: 

o Prosjektet Ny i Buskerud  http://www.nyibuskerud.no/  

 Møteplass/ samtale/ inkludering 

o Lesesirkler 

o Språkkafé 

 Faste programposter http://buskerud.fylkesbibl.no/2014/01/29/braksuksess-for-kunnskap-

til-lunsj-pa-kongsberg/ ; http://www.kongsberg.kommune.no/Aktueltarkiv/Kunnskap-til-

kvelds-Elektronisk-sikkerhet/  

 Debatt 

o Drammensdebatten  (se bilder: 

https://www.google.no/images?hl=no&q=drammensdebatten&gws_rd=ssl&sa=X&oi

=image_result_group&ei=MPe0U6zJC8b_ygO0qICAAQ&ved=0CDUQsAQ)  

 Strømming av arrangementer 

 Møteplass/ aktivitet 

o Seniorgamer http://seniorgamer.no/ 

 Bevisst, evt. skiftende innredning (eks. Reiselivssone, årstidssone, lokalsamlingssone) 

o Rom for deltakelse i Nedre Eiker http://romfordeltagelse.wordpress.com/ 

Delingskultur og samarbeid 
Se også øvrige satsnings- og forbedringsområder 

 "Litteraturhus Lillehammer" http://litteraturhuslillehammer.no/blogg/  

 Samarbeid for og med seniorer 

http://www.ringerike.kommune.no/Global/Livsgledeuka/Livsglede_brosjyreWeb.pdf  
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 Bokelskere.no https://bokelskere.no/  

 Kongsberg vitensenter Devoteket (i biblioteket) 
http://www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Kultur/Ungdomskontor/Devo/  

 Skapende rom, som Makerspaces offentlig tilgjengelige (lokaler der allmennheten får 
benytte spennende teknologi til å skape sjøl), se  ressurssamlingen ”A Librarian’s guide to 
Makerspaces: 16 resources” http://oedb.org/ilibrarian/a-librarians-guide-to-makerspaces/ 

 Utviklingsprosjektet "Buskerudbibliotekene som møteplass" 
http://buskerud.fylkesbibl.no/2014/03/28/debattmidler-til-buskerud/  

 Prosjektet "Historien her vi bor". Formidling av lokalhistorie til barn. Et samarbeid mellom 

Ringerike bibliotek, Hole bibliotek, Jevnaker folkebibliotek, Ringerike Historielag, Hole 

historielag og Jevnaker historielag http://www.hervibor.no/  

Interne forbedringsområder 

Innovasjon med innbyggerinvolvering 

 Publikumsutvikling. Kommunikasjon med og analyse av målgrupper, segmentering og 
prioritering 

 Skape rom og rammer for borgerinitierte aktiviteter 

 "Finn boka med telefonen" UiO utvikler nye tjenester med hjelp av studenter 
http://www.forskerforum.no/wip4/fraa-boksamling-til-moeteplass/d.epl?id=2176425  

 Mer/bedre selvbetjening (som frigjør personale til mer relevante oppgaver) 

 Dansk utviklingsarbeid  
o http://brugerdrevetinnovation.wikispaces.com/Opsamling+p%C3%A5+workshop+1.+

februar  
o  Designantropologisk metode 

http://fremtidensbiblioteker.dk/temaer/designantropologisk-pilotprojekt/  

Fjerne tids- og plasstyver 

 Samarbeid/ samordning: markedsføring, transportordning mm 

 Prinsipp om 0-sum: oppgave inn = oppgave ut  

 Gjennomgang av alle rutineoppgaver, f.eks. med "LEAN"-metoden: 
http://www.slideshare.net/loriayre/ayre-leaning-your-librarys-materials-handling-workflows 

 Revurdere vaktplaner og vurdere differensiert betjening  

 Fjerne skranken og ta i bruk veiledningspunkter og "frittgående bibliotekarer"  
http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&view=article&id=811:det-
skrankelbibliotek-i-kongsberg&catid=57:nr-4-2008 ; 
http://jangamre.wordpress.com/2011/08/22/ipad-pa-lindas-bibliotek/  

 "Buskerudgeriljaen" http://buskerud.fylkesbibl.no/prosjekter/buskerudgeriljaen/  

 Bruk av statistikk i kassering    

 Samarbeid/ samordning: innkjøp, markedsføring, transportordning, gjenbruk  mm 

Styrke og utvide samarbeidsrelasjoner 

 Midtfylkebiblioteket 
http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/web/default.aspx?db=modum-fb&unit=6465  

 Eikerdebatten 
https://www.google.no/search?hl=no&source=hp&q=eikerdebatten&gws_rd=ssl  

 Karriereveiledning i biblioteket (OPUS/Ringerike)  
https://www.youtube.com/watch?v=siSmkqoj44w  
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 Advokatvakten 
http://www.advokatenhjelperdeg.no/artikler/advokatvakten/advokatvaktene-i-buskerud/  

 Leksehjelp i biblioteket http://www.bibliotekrom.no/nb/enkeltbibliotek/ralingen-
bibliotek/2665-leksehjelp-pa-biblioteket 

 Meland/ Lindås-samarbeidet (en videreutvikling av samarbeidet mellom 
Nordhordlandsbibliotekene)  

 Prosjektet "Samarbeid gir synergi" http://buskerud.fylkesbibl.no/2011/02/07/samspill-gir-
synergi/   

 Kongsberg vitensenter Devoteket i Kongsberg bibliotek 
http://devotek.com/sider/tekst.asp?side=163&valgtmenypunkt=142  

 Seniorgamer www.seniorgamer.no  

 Skole – bibliotek http://skolebibliotek.uia.no/skolebibliotekressurser/offentlige-dokumenter-
planer/nasjonale-dokumenter/kommunale-dokumenter/modum-kommune-buskerud ;   

 Sambibliotek/ Kombinasjonsbibliotek http://no.wikipedia.org/wiki/Drammensbiblioteket ; 
http://kongsberg-kkp.no/portal/artikkel/kategori/biblioteket  

 Biblioteket som "utstillingsvindu" for andre institusjoner og organisasjoner (se også Ny i 
Buskerud) 

 Konsortium for innkjøp av e-bøker https://www.bibsyst.no/produkter/ebokbib/  

Fra driftsorientering til utviklingsorientering 

 Kurs i skriving av politiske saker  

 Økt bruk og analyse av bibliotekstatistikken 
https://fylkesbiblioteket.stfk.no/upload/Fylkesbiblioteket/Bibliotek%20i%20forandring/Statis
tikk_Trondheim.pdf  

o Ta i bruk målstyringsmetoder som Nasjonalbibliotekets indikatorsett og 
Buskerudmodellen http://buskerud.fylkesbibl.no/wp-
content/uploads/2012/10/Bibarenarapport-medomslagFERDIG.pdf  

o Presentasjon av statistikken for politikerne i den enkelte kommune 
http://samstat.wordpress.com/2012/01/20/st-412/  

 Kurs/ verksted i "advocay" (markedsføring i vid forstand) 
http://www.bibliotekforum.no/article.php?id=2241  

o Tekstproduksjon (pressemeldinger osv) http://www.ntb.no/kurs.asp 

 Fagbibliotek fra boksamling til læringsarena http://www.forskerforum.no/wip4/fraa-
boksamling-til-moeteplass/d.epl?id=2176425  

 Ledelsesutvikling: se Kompetansebygging  

Kompetansebygging i praksisfellesskap 
 Praksisfellesskapet av litteraturformidlere på Ungdomsbokgildet 

http://buskerud.fylkesbibl.no/prosjekter/ungdomsbokgildet/  
 "Gamebrarians": nettverk av biblioteker som jobber med dataspill i bibliotek 

http://slq.nu/?article=finland-happy-campers-create-innovation-from-cooperation-helsinki-
midwinter-darkness-camp  

 Lederutvikling. For eksempel:  
o Mentorordning. http://www.uib.no/filearchive/svandis_benediktsdottir.pdf  
o Lederutvikling i kommunal regi 

https://www.drammen.kommune.no/Global/Enhetenes%20egne%20bilder/Prosjekt
et%20Drammensskolen%20%20Norges%20Beste%20Skoler/Dokumenter/Vedlegg%2
018%20-%20Lederskolen%20i%20Drammen.pdf  

 Frie tilbud på nett http://www.mooc.no/course/smart-laering-2/ 
 Biblioteksdidaktikk (høgskoletilbud i samarbeid med flere fylker) 

http://www.hedmark.org/Hedmark-fylkeskommune/Om-fylkeskommunen/Fag-stab-og-
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serviceenheter/Kultur-bibliotek-og-
kompetanse/Fagomraader/Fylkesbiblioteket/Studietilbud-for-bibliotekarer-i-videregaaende-
skole  

 Utvikle egenledelse vha kollegaveiledning o.l. 
 Se også Webløft 

Åpne løsninger 

 Webløft (basert på Wordpress http://buskerud.fylkesbibl.no/prosjekter/webloft/ ); 
http://www.friprog.no/delingshistorier/   

 Utprøving av åpen biblioteksystemer som KoHa 
http://buskerud.fylkesbibl.no/2012/11/07/det-frie-biblioteksystemet-koha/  

 Portal for fri programvare  
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0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - 
GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM  
 
Arkivsaksnr.: 14/357  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
33/14 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.09.2014 
/ Formannskapet 16.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_397 detaljregulering for Hønen Gård. 
 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_397 detaljregulering av Hønen Gård, tas det sikte 
på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 11 Norderhov som vil erstattes av ny 
plan. Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for 
Hønen gård, datert 14.07.14, samt planprogram for detaljreguleringa ut på høring 
og offentlig ettersyn. 

 
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2.  
 
 
 
Sammendrag 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har på vegner av grunneier og forslagstiller Hønen Terrasse AS 
v/Jan Ole Jørgensen, søkt om oppstart for detaljregulering for eiendom gnr. 86/521 og gnr. 
86/798, med henblikk på å bygge konsentrert småhusbebyggelse, med bevaring av 
eksisterende bygg til boligformål.  
 
Kommunestyre i Ringerike kommune har i sak 33/14, vedtatt at eiendom gnr./bnr. 86/251, 
86/521 og 86/798 skal vurderes som tomt når kommunen skal bygge ny barnehage i 
Hønefoss; eiendommen er 1 av 8 aktuelle byggetomter og avgjørelsen er ikke tatt. I påvente 
av endelig vedtak om valg av egnet barnehagetomt, har Ringerike kommune båndlagt 
området. Utbygger ønsker likevel å starte opp detaljregulering av eiendommen. Utbygger 
har gjort en vurdering av konsekvensene omkring bygging av barnehage på eiendommene. 
 
Område som ønskes bebygd grenser til jernbanelinje i øst, kommunal vei Hønen Terrasse i 
vest, 2-etasjes leilighetskompleks i nord. Mot sør ligger kommunalt friområde som 
inkluderer et automatisk fredet gravminne, Kongshaugen. 
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  Sak 33/14 s. 2 
 

Innledning / bakgrunn 
  
Forslagsstiller og eier av gnr. 86/521 og 86/798 har tatt initiativ til å detaljregulere omsøkte 
eiendommer til boligbebyggelse. Hønen Terrasse AS v/ Jørgensen kjøpte område med 
henblikk på å bygge boliger. Forslagsstiller mener planlagt bebyggelse vil falle naturlig inn i 
det øvrige boligområdet.  
 
Forslagsstiller er av Ringerike kommune bedt om å gjøre en vurdering omkring en alternativ 
bruk av eiendommen, da området er båndlagt til bruk som barnehage. I sak 33/14 vedtok 
Kommunestyre at Kongshaugen /Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798 er 1 av 8 
tomtealternativer som foreslås innarbeidet som aktuelle sentrumsnære barnehagetomter i 
kommuneplan som nå er under revidering. 
 
Jørgensen Bygg AS mener at plassering av ny barnehage på eiendommene blir helt feil da 
området ligger langt fra hovedvei og at trafikkbilde i nærområdet er svært dårlig tilrettelagt 
for kjøring til/fra barnehage. Gatene er smale og der er ingen fortau, påpekes det i 
vurderingen til Jørgensen. Videre mener Jørgensen at av- og påstigning for barnehagebarn 
ikke er forsvarlig tilrettelagt. 
 
Gjeldende plan er fra 1942 og kan ikke lenger benyttes som styringsdokument. Gjeldende 
Kommuneplan har avsatt området til Bygning med særskilt allmennyttig formål – 
Nåværende. Ny reguleringsplan må utarbeides dersom utvikling i området skal realiseres. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Dagens situasjon 
Eiendommen var tidligere eid og drevet av Norges Blindeforbund. Gnr.86/521 er ubebygd 
grøntområde. Gnr 86/798 er bebygd, bygningstype er annen bygning for bofelleskap. Denne 
bygning er av kommunen vurdert å ha høy verneverdi. Omsøkt areal ligger i nærheten av 
Kongshaugen, der det er registrert et automatisk freda kulturminne (gravminne fra 
Jernalder).  
 
Planer under arbeid i området 
Ny områderegulering for 0605_271 Øvre Hønengata er nå ute til offentlig ettersyn. 
Kongshaugen/Hønen gård inngår ikke i dette planområde, men grenser inntil planområdet 
mot øst. I forbindelse med planarbeidet til Øvre Hønengata har spørsmål om barnehage 
vært diskutert. I forslag til bestemmelser, som nå er ute på høring, foreslås det for 
planområdets østligste del, BB3 at innen det tillates utbygging, skal det i detaljregulering 
gjøres behov- og mulighetsstudie for etablering av barnehage. Det har vært diskutert om en 
plassering av barnehage i nærhet av planområdet Øvre Hønengata er tilstrekkelig for å 
utfylle behovet for det nye planområdet. Det er ikke konkludert med noe omkring dette. 
 
Utviklingsbehov og mulige planformål 
Forslagsstiller har investert i tomta med hensyn til bygging av boliger. 
Arealet av de omsøkte eiendommer utgjør ca. 6 930 m2. Område for konsentrert 
småhusbebyggelse i henhold til innsendt omsøkt material er ca. 3 500 m2, resterende deler 
av eiendommen er tenkt skilt ut til eksisterende bygning på eiendom gnr. 86/798.  
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  Sak 33/14 s. 3 
 

Nye bygg er tenkt bygd som småblokker; en med 8 leiligheter og en med 6 leiligheter. 
Leilighetene er prosjektert med bruksareal på omkring 80-95 m2. Det skal være frittstående 
carporter samt gjesteparkering tilhørende småblokkene. 
 
Kommunestyre i Ringerike kommune vedtok i sak 33/14, 27.03.14 at gjeldende eiendom 
skal vurderes som tomt når kommunen skal bygge ny barnehage i Hønefoss. Eiendommen 
er 1 av 8 som er båndlagt inntil det konkrete tomtevalg er gjort.  
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag under reguleringsplan nr. 11, Norderhov fra 30.10.1942. Se utrykt 
vedlegg nr. 2. Reguleringsplan 11. er en gammel plan som ikke kan brukes som 
styringsdokument i dag. Det er dermed Kommuneplanens arealdel som fastsetter 
overordnet bruk av eiendommen til Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende.   
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. En detaljregulering skal legge til rette for konkret 
gjennomføring av tiltak. I utgangspunktet skal en detaljregulering brukes for å følge opp 
kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. 
Detaljregulering kan også skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. 
 
Oversiktskart på side 1 i søknadsdokument, datert 14.07.14 viser foreslått planavgrensning. 
Forslagstiller foreslår at varslingsområde blir eiendomsgrensene for gnr. 86/521 og 86/798, 
samt midten av tilliggende gate som er Hønen Terrasse.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene: gnr.86/521 og 86/798. Eiendommen eies av 
initiativtager Hønen Terrasse AS v/ Jan Ole Jørgensen. 
 
Planprogram for Hønen Gård 
Innholdet i planen vil i følge forslagstiller følge standard planinnhold. De anser at de 
viktigste temaer i planen er det bygningsmessig uttrykk, landskap, støy, grønt-/lekeområde 
og trafikk; Graden av utredningene vil variere. Alternativ bruk for eiendommer er diskutert 
under punktet Prinsipielle avklaringer. 
 
Boligene skal tilrettelegges for barnefamilier og andre, og skal falle naturlig inn blant den 
øvrige bebyggelsen. Utfordringer i planarbeidet vil i følge forslagstiller være å løse 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet og støy fra jernbanen. Området har god tilgang til 
grøntområder. Grunnforholdene skal være alminnelig gode. Planområdet ligger 25 m over 
elvenivå og skal ikke være flomutsatt. 
Området har offentlig vann og avløpssystem og i følge forslagstiller har dette systemet stor 
nok kapasitet og vanntrykk for å betjene utbyggingen. 
 
Forholdet til overordnede planer 
 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Bygning med særskilt 
allmennyttig formål – Nåværende. Omsøkt detaljregulering er ikke i tråd med gjeldende 
Kommuneplan. 
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Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med en del verdi.  
 
Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med interesser for gående og 
syklende 
 
Juridiske forhold  
  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 
skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret 
for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 
mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 
en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 
 

Generelt om krav til planprogrammet 
Tiltaket utløser krav om planprogram og konsekvensutredning forskrift om 
konsekvensutredninger, vedlegg 2, pkt. 2. Planprogrammet skal ligge til grunn for 
utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. 
 
I forskrift om konsekvensutredninger § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram for 
overordnede planer. Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og 
premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset 
omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å 
omfatte. Planprogrammet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil 
bli vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses 
nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
 
Økonomiske forhold 
 
Ringerike kommune har avsatt område til allmennyttig formål og inntil aktuelle planer 
iverksettes vil det ikke utløses noen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  
Dersom Ringerike kommune fastsetter bygging av barnehage ved Kongshaugen/ Hønen 
Gård vil man kunne anta at det i samband med utbygging vil oppstå noen økonomiske 
konsekvenser for Ringerike kommune med tanke på infrastruktur, og i form av sosiale 
tjenester. 
Kommunen skal ikke bekoste utredninger i samband med den foreliggende søknad om 
detaljregulering.  
 
Det må lages en avtale som sikrer at Hønen Terrasse AS v/ Jan Ole Jørgensen står ansvarlig 
for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til planprogrammet. 
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Alternative løsninger 
 
Alternativt forslag til vedtak: 
  

1. Ringerike kommune vedtar ikke oppstart av 0605_397 detaljregulering for Hønen 
Gård nå. 
 

2. Ringerike kommune vedtar ikke å legge søknad om oppstart av regulering for Hønen 
gård datert 14.07.14, samt planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 

3. Ved oppheving av Ringerike kommunes båndlegging av eiendom 
Kongshaugen/Hønen gård gnr. 86/251, gnr. 86/521 og gnr. 86/798, og evt. frafall av 
planer om bygging av barnehage på gjeldende eiendom, vil saken kunne tas opp på 
ny. 

 
Prinsipielle avklaringer 
 
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i sak 33/14, 27.03.14, at eiendom gnr./bnr. 
86/251, 86/521 og 86/798 skal vurderes som tomt nå kommunen skal bygge ny barnehage i 
Hønefoss. Dette ble fattet på bakgrunn av et arbeid som Hovedkomiteen for Oppvekst og 
kultur tok initiativ til å la utforme arbeid med en helhetlig barnehageplan for Ringerike 
kommune. Arbeidet ble fullført i februar 2014 og Kommunestyre tok denne planen til 
orientering 27.03.14.  
 
Barnehageplanen inneholder en grundig vurdering av 8 aktuelle tomter for oppføring av 
barnehage i sentrumsnære områder, og der ble konkludert med at Kongshaugen/Hønen 
Gård inngikk som en blant disse, og at området var et egnet og reelt alternativ på 
mellomlang sikt (fra 5-12 års perspektiv).  
Det ble antatt at en barnehage ved Kongshaugen/Hønen Gård vil kunne gitt 150 
barnehageplasser. Jernbanen sperrer for tilkomst til Hovsenga som ligger i nærheten, det er 
relativt stor avstand til friluftsområder og kino/bibliotek. Ulemper for barnehage i dette 
området ble i hovedsak ment å være støy og støv fra jernbane og kornsiloene. I tillegg ble 
det konkludert med at det ville kreves tilstrekkelig sikring mot jernbanen og 
trafikkforholdene måtte utbedres.  
 
Med hensyn til båndleggingen av gnr./bnr. 86/251, 86/521 og 86/798 har Rådmannen gjort 
en ny vurdering av de 8 båndlagte byggeområdene. Oppvekst skriver 19.08.14 at tomten er 
i minste laget for det arealet som bør bygges barnehage på, det finnes miljøulemper i 
området som kan være en utfordring i forhold til barnehagebygging, tomten ligger også 
inne som et alternativ mellomlangsikt, her har vi flere alternativer samt at det er for tiden 
tilfredsstillende dekning nord i byen.  
 
Forslagsstiller mener eiendommen ikke egner seg til den foreløpige båndlagte bruken. 
Blant annet nevnes det at prisen eiendommene er kjøpt for, henspeiler boligbygging, ikke 
offentlig utbygging. Forslagsstiller mener også at de trafikale forholdene ikke er optimale; 
barnehage vil generere mye trafikk inn i et tettbebygd boligstrøk morgen og ettermiddag, 
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gatene er smale og det skal heller ikke være tilrettelagt for av- og påstigning for 
barnehagebarn.    
 
Rådmannens vurdering 
  
Plantype og avgrensning 
I utgangspunktet skal en detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel 
og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kommuneplanen har avsatt 
området til Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende.  Omsøkt plan er ikke i 
tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Nærliggende området er for øvrig i kategori konsentrert småhusbebyggelse. Eiendommen 
som ønskes bebygd har en skjermet men sentrumsnær beliggenhet, noe som gjør den 
attraktiv som boligområde.  
 
Det er i all hovedsak båndlegging for arealene for evt. fremtidig bruk som barnehage, som 
på nåværende tidspunkt kan hindre en ny detaljregulering for område Hønen Gård. 
Kommunestyre vedtok 27.03.14 at omsøkt planområde skal vurderes som tomt når 
kommunen skal bygge ny barnehage, dette på bakgrunn av en vurdering gjort i 
Barnehageplan for Ringerike kommune 2014-2030, denne planen ble tatt til orientering av 
Kommunestyre 27.03.14. Kommunalsjefen for Oppvekst har nå gjort en ny vurdering av 
eiendommene som tilsier at tomten ikke lenger er like aktuell for oppføring av barnehage. 
 
Verneverdig bebyggelse 
Eksisterende bygg på 86/798 er registrert med høy verneverdi; evt. endret bruk av dette 
bygget må avklares med Buskerud Fylkeskommune i det videre planarbeidet. Formål og 
bestemmelser må vurderes nærmere. 
 
Flomfare 
Grunnforholdene skal være alminnelig gode. Planområdet ligger 25 m over elvenivå og skal 
ikke være flomutsatt. Dette skal utredes nærmere i det videre planarbeidet. 
 
Eksisterende grøntstruktur / Idrett og friluftsliv 
Det kommunale friområdet Kongshaugen, ligger rett sør for omsøkt planområde. Det er 
registrert et automatisk freda kulturminne på Kongshaugen (gravminne). I henhold til Lov 
om kulturminner skal Ingen - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å 
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 
skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.  
Dette krav må sikres.  
Området kan fungere som et godt grøntområde. 
 
Omsøkt detaljregulering anses ikke å være i konflikt med målet i Ringerike kommune sin 
grønne plakat. Omsøkte tiltak anses ikke å være i konflikt med andre idrett- eller 
friluftsinteresser. 
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Lekearealer 
Viser til Kommuneplanens § 1.1.3 for krav til lekeareal ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner. I boligområder skal minimum 25 m2 pr bolig avsettes til lekeplass, og 
denne skal være støyskjermet i hht. T1442. Det stilles krav til tre ulike typer lekearealer som 
tilfredsstiller de ulike alderstrinnene fra 2-10 år og oppover. Ved etablering av 5-19 
boenheter stilles det bl.a. krav om nærlekeplass. Maksimal avstand fra bolig til en 
nærlekeplass skal være 50 m og det stilles krav til dets innhold. Dette skal nærmere 
fastsettes og gjøres rede for i det videre planarbeidet. 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Veinettet som fører til eiendommene har typiske smale gater; Trafikale endringer vil gi det 
kommunale veinettet økt belastning.  
Det er ikke tilrettelagt for gang- og sykkelsti, men det er tilrettelagt for bussforbindelse fra 
Hønefoss sentrum til Hønen gård med 6 avganger i hverdagene, i helgene er 
bussforbindelse svært redusert. I planarbeidet skal det også avklares evt. veitiltak som 
tiltaket vil kreve. Dette kan f.eks. gjelde gang- og sykkelforbindelse. Vegareal som vil bli 
berørt bør inngå i planavgrensningen, f.eks. atkomst- og parkeringsareal. 
 
Forhold knyttet til teknisk infrastruktur, bland annet vann og avløp, overvann, brannvann, 
må avklares i prosessen. Dersom det blir krav om fortau i Hønen Terrasse bør det vurderes 
å kreve sanering og separering av det som ligger i bakken. Dette vil i så fall bli del av en 
utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. 
 
Forholdet til Jernbanelinjen, som ligger øst for omsøkt planområde, vil bli tema i det videre 
planarbeidet; Med hensyn til støy og evt. fremtidig byggegrense. 
 
Samlet vurdering 
Rådmannen har vurdert den aktuelle båndleggingen opp i mot helhetsvurdering av omsøkte 
eiendommer og de foreløpige planer presentert i søknadsmaterialet til Hønen Terrasse AS; 
Området har i dag preg av småhusbebyggelse og trafikkbilde med en økning i overkant av 
14 boenheter vil i utgangspunktet vurderes som en mindre belastning.  
 
Da Rådmannen har gjennomført nye vurdering av de båndlagte arealene ved 
Kongshaugen/Hønen Gård, og at konklusjonen faller på at tomtens størrelse og beliggenhet 
ikke innehar de kvaliteter som ønskes for en barnehage på mellomlangsikt, foreslår 
Rådmann at båndleggingen oppheves for disse aktuelle tomtene og at det nå kan varsles 
oppstart for detaljplanen for Hønen gård.  
 
Vurdering av planprogrammet 
Søknadsdokumentene er ikke formulert som planprogram, men som søknad om oppstart og 
varsel om igangsetting av detaljregulering. Rådmann har likevel tatt dokumentene til 
etterretning. I samband med en evt. 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal 
planbeskrivelse og konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-
2.  
 
Det skal i samband med utarbeidelse av planbeskrivelse og konsekvensutredning gjøres en 
vurdering av konsekvensen av fortetting i dette område; i sær med hensyn til infrastruktur 
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og tilgang til området for myke trafikanter. Det bør også vurderes å utvide planområdet slik 
at Hønen gård kan knyttes opp i mot gangareal som vil etableres i det nye planområdet i 
vest, 0605_271 Øvre Hønengata. I et evt. utvidet planareal bør det inngå gangtrase som 
sikrer ferdsel for de myke trafikantene i nærmiljøet.  
 
 
Saksdokumenter 
 

1. Kartutsnitt: 
http://kart.ringerike.kommune.no/geoinnsyn/?zoom=15&lat=6671980&lon=570809
&srs=EPSG:32632 

2. Søknadspapirer for 0605_397 detaljregulering for Hønen gård, datert 14.07.14 

3. Plankart (Eldre reguleringsplan kan ikke lenger benyttes som styringsdokument). 
Kommuneplanen overstyrer. 

4. Uttalelse fra Oppvekstkontoret, vedrørende båndlegging av Kongshaugen/Hønen 
Gård til formål barnehage. 

 
 
 Ringerike kommune, 22.08.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
Enhetsleder: Heidi Skagnes 
Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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