
Rapport Samhandlingsplan for 
Vesterålsbibliotekene 
 

Mål:  

Målet er å øke samhandlingen mellom bibliotekene i Vesterålen og ledende 

teknologibedrifter. Ved å finne nye måter å samarbeide på samt å bli en tydeligere aktør ut 

mot brukerne. Bibliotekene i Vesterålen må starte ei felles ideskapning på hvordan 

driftsformer som kan utvide bibliotektilbudet etter at det mobile bibliotektilbudet ble lagt 

ned i 2014. Bibliotekene i Vesterålen ønsker å nå alle, også de som ikke kan komme, eller 

ikke kommer til det fysiske biblioteket. Vi ønsker å videreutvikle teknologiske plattformer 

både til samhandling, formidling, gaming og digitalisering i samarbeid med ledende 

teknologibedrifter og utdanningsinstitusjoner. Prosjektet med å lage en samhandlingsplan 

mellom bibliotekene i Vesterålen er første ledd for å kunne jobbe videre med tettere 

samhandling, samarbeid og utvikling av teknologiløsninger og å lage et biblioteknettverk for 

alle bibliotekformer i Vesterålen som låner ut medier 

Samarbeidspartnere: Andøy folkebibliotek, Lødingen folkebibliotek, Bø folkebibliotek, 

Øksnes folkebibliotek og Hadsel folkebibliotek 

Fase 1 
Biblioteksjefene møtes digitalt. I denne fasen blir de å evaluere tidligere bibliotekplan, hva ble 

gjennomført, hva ble ikke, er det noe fra planen som skal tas med på veien videre. Allerede i denne 

evalueringsfasen ønsker vi å etablere samarbeid med bedrifter og utdanningsinstitusjoner. Her må 

prosjektleder ha særmøter og foreta evaluering i Bø, Øksnes, Andøya, Sortland og Hadsel. I tillegg må 

det være fellesmøter. Alternativt kan møtene gjennomføres på Teams. 

Vi brukte mye tid på å analysere tidligere regionale planer og lokale planer. Vi sorterte ut aktuelle 

samarbeidspartnere som skulle være med på idedugnad. 

Fase 2 
Brukerundersøkelse- det gjennomføres spørreundersøkelse for brukerne i sine kommuner. 

Undersøkelsen er myntet på å finne ut hva brukerne ønsker fra det framtidige bibliotektilbudet i 

Vesterålen. Prosjektleder må styre prosessen i Bø, Øksnes, Andøya, Sortland og Hadsel. 

Brukerundersøkelse ble gjennomført i alle kommunene. Vi fikk ikke mega mange svar, men 

hovedkonklusjonen var at vi skulle gjøre mer av det vi gjorde i dag. Vi fikk ingen spesielle aha-

opplevelser. 

Fase 3 
Analyse og idè dugnad: Her gås det igjennom hva man har fått som resultater på 

brukerundersøkelsen og det gjennomføres en kreativ workshop for å finne de beste løsningene for 



samhandling. Her ønsker vi allerede å ta med teknologibedrifter og institusjoner i analysearbeidet. 

Det vil også være plass for både fag- og skolebiblioteker og andre naturlige samarbeidspartnere til 

bibliotekene. 

Vi gjennomførte et heldagsseminar under ledelse av Håvard Legreid, Bergen bibliotek med fokus på 

hvilke oppgaver bibliotekene bør prioritere i fremtiden. I tillegg hadde vi flere møter hvor vi 

oppsummerte og utdypet det vi kom frem til på seminaret, fra brukerundersøkelsen og analysene. 

Hovedessensen var at vi bør gjøre det vi har gjort, og at det kanskje ikke er noen revolusjon å finne 

for fremtidens bibliotek. 

Måloppnåelse 
Vi har fått utarbeidet en ramme for Samhandlingsplan for Vesterålsbibliotekene. Prosjektet var veldig 

nyttig for å avklare hva den enkelte kommune/bibliotek selv skulle gjøre, og hva som man kan gjøre i 

fellesskap. Vi har kommet frem til flere punkter som vi skal jobbe videre med. To punkter skiller seg 

spesielt ut; vi ønsker å jobbe for at alle Biblioteksjefene skal ha en 100% stilling og vi ønsker å utvikle 

en markedsplan. 

Videre skal vi få utviklet en rammeavtale mellom oppvekst og bibliotekene med fokus på hva det 

enkelte folkebibliotek kan og skal levere til skoler og barnehager. Samtidig må det også stilles krav til 

oppvekst om hva de skal levere av blant annet økonomisk bidrag. Alle kommunene registrerer at 

skolebibliotek generelt legges ned og mer og mer ansvar skyves til folkebiblioteket. Sortland bibliotek 

har utarbeidet en slik rammeplan som vil ligge til grunn for en lik rammeplan for alle kommunene. 

Videreføring 
Vi kom frem til at vi må ha mere midler for å komme videre med planene. Et av hovedelementene vi 

kom frem til var at alle biblioteksjefene i Vesterålen må ha 100% stilling. Videre så mangler vi felles 

nettsider, plan for sosiale medier og plan for felles aktiviteter. Alt dette må kommuniseres og 

markedsføres. Vi ønsker å lage en samarbeidsavtale med oppvekst/skoler og barnehager i alle 

kommunene. Vi har derfor søkt om midler til å lage en felles markedsplan for Vesterålsbibliotekene. 

 

Vedlegg: 

1. Regnskap 


