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Bibliotekplan Vestfold 2015-2018 er en felles plan for utvikling 
av folkebibliotekene i samarbeid med fylkesbiblioteket i 
Vestfold. Planen er en rullering av Vestfolds første bibliotek-
plan som dekket perioden 2011-2014. Sammen med Strategisk 
kultur- og idrettsplan for Vestfold vil Bibliotekplan Vestfold 
være et viktig verktøy for samarbeid og utvikling på bibliotek- 
området. 

Med endringene i Lov om folkebibliotek fra januar 2014 
har folkebibliotekene fått et forsterket samfunnsoppdrag 
knyttet til bibliotekene som arenaer og møteplasser for 
samtale og debatt. Loven vektlegger også en aktiv formidling 
av bibliotekenes innhold av alle slag og på ulike arenaer. 
Dette er sentrale områder som Vestfoldbibliotekene har 
startet arbeidet med og som får et sterkt fokus i arbeidet 
videre. 

Vestfoldbibliotekenes visjon Mennesker møter muligheter 
videreføres i ny planperiode. Visjonen er meningsfull med 
tanke på bibliotekplanens hensikt: Et variert og bredt 
bibliotektilbud med høy kvalitet til Vestfolds innbyggere.

Planarbeidet har vært organisert med en styringsgruppe 
bestående av representanter fra folkebibliotekene og 
kommunene i Vestfold. Styringsgruppen har vært ledet av 
fylkesbiblioteksjef Unni Minsås. En dialogkonferanse for alle 
interessenter og samarbeidspartnere markerte oppstarten 
av planarbeidet i desember 2013.

Utkast til bibliotekplanen ble i juni 2014 vedtatt sendt på 
høring i kommunene og til andre interessenter. Samtlige 
kommuner sluttet seg til planutkastet. Jeg er svært glad for 
at bibliotekplanen gjennom høringsrunden fikk en så positiv 
mottakelse og at biblioteksamarbeid på tvers av kommune-
grensene sees på som viktig for å sikre gode og riktige 
bibliotektjenester i alle kommuner. Bibliotekplan Vestfold 
2015-2018 ble enstemmig vedtatt i Fylkestingets møte 
11. desember 2014.
Vestfold fylkeskommune vil takke alle involverte i plan-
prosessen for gode og konstruktive innspill og et positivt 
engasjement. 

Per-Eivind Johansen
fylkesordfører

Forord



4



5

INNHoLd
DEL 1
Bibliotekplanarbeidet i Vestfold side  6
Innledning side  7
Lov om folkebibliotek side  9
Målet med en felles bibliotekplan side 10
Organisering og gjennomføring av planarbeidet side 10

DEL 2
Fokusområder, strategier og tiltak side 12

Fokusområde 1: 
Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena  side 13
Fokusområde 2:
Biblioteket som kunnskaps- og inspirasjonsrom side 16
Fokusområde 3:
Det synlige og åpne bibliotek side 18
Fokusområde 4:
Kompetanse, organisering og samdrift side 20

«Mennesker
møter muligheter »



6

Del 1  
BIBLIotekpLaNarBeIdet

I vestFoLd



7

Visjonen ble utarbeidet i forkant av den første bibliotekplanen 
som ble vedtatt i 2010. Gjennom strategier og tiltak i perioden 
2011–2014 har de 13 folkebibliotekene i samarbeid med 
Vestfold fylkesbibliotek arbeidet målrettet for mer aktive og 
synlige bibliotek i fylket. I Bibliotekplan Vestfold 2015–2018 
videreføres det systematiske utviklingsarbeidet for å sikre et 
best mulig bibliotektilbud både lokalt og regionalt. Vestfold-
bibliotekene som betegnelse er brukt og brukes både for 
det løpende samarbeidet og i arbeidet med å bygge en felles 
merkevare for folkebibliotekene. 

Bakgrunn
De kommunale folkebibliotekene er et lovfestet tilbud til alle 
som bor i Norge. Bibliotekene skal ikke bare sikre tilgang til et 
bredt spekter av informasjon, kunnskap, litteratur- og kultur-
opplevelser, men også aktivt formidle disse ressursene. 

Folkebibliotekene er sentrale institusjoner i forhold til 
ytringsfrihet og demokrati. Det å gi alle mennesker mulighet 
til fritt å skaffe seg nødvendig informasjon og kunnskap legger 
grunnlaget for den enkeltes plass i et demokratisk samfunn. 
Deltakelse bygger demokratiet og er identitetsskapende. 
Folkebibliotekene er terskelfrie og gode sosiale møteplasser 
som ønsker alle velkommen. Gjennom litteratur- og kultur-

opplevelser kan flere mennesker oppleve økt livskvalitet og en 
bedre helse. Bibliotekene er en viktig del av det kommunale 
folkehelsearbeidet. 
 
Bibliotekene befinner seg i et marked med mange aktører 
som konkurrerer om brukernes oppmerksomhet. Den tekno-
logiske utviklingen med økende digitalisering av informasjon 
og opplevelser gir store utfordringer. Bibliotekene har et viktig 
ansvar for å sikre alle brukere fri og uhindret tilgang til trykte 
og digitale informasjonsressurser. Kunnskapen om hvordan 
man tilegner seg den digitale informasjonen er sentral, og 
leseferdigheter og digitale basiskunnskaper må ha fokus for 
å motvirke et digitalt skille i befolkningen.

Bibliotekplan Vestfold 2015–2018 bygger på mål og strategier 
i Strategisk kulturplan for Vestfold 2015–2018. Strategisk 
kulturplan har et overordnet samfunnsperspektiv med 
visjonen «kultur bygger og beveger samfunnet». 
Gjennom strategier og tiltak rettet mot å nå flere menne-
sker, prege by- og stedsutviklingen og å skape stolthet og 
tilhørighet skal kulturplanen styrke kulturens rolle og plass 
i vestfoldsamfunnet, inkludert bibliotekområdet. Strategisk 
kulturplan og bibliotekplanen sikrer en helhetlig bibliotek-
utvikling i planperioden. 

INNLedNINg
FoLkeBIBLIotekeNe I vestFoLd arBeIder For eN FeLLes vIsjoN: 
VestfoldBiBliotekene – mennesker møter 

muligheter
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Lov om folkebibliotek er førende for folkebibliotekenes 
virksomhet, og med endringen i lovens formålsparagraf av 
1. januar 2014 fikk folkebibliotekene et forsterket samfunns-
oppdrag. Bibliotekene skal ta en aktiv formidlingsrolle 
samtidig som de skal være uavhengige møteplasser og 
arenaer for offentlig samtale og debatt:

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

Biblioteklovens formålsparagraf skaper en ramme for hvilke 
funksjoner og bibliotektjenester innbyggerne i hver enkelt 
kommune kan forvente seg, og den fremstår som en 
standard for det kommunale bibliotektilbudet. 

Endringen i formålsparagrafen understreker bibliotekene som 
viktige offentlige rom i et demokratisk samfunn. Bibliotek-
ene brukes i stadig større grad som møtested og kultur- og 
læringsarena. Bibliotekbrukerne speiler et mangfoldig og 
flerkulturelt samfunn, og brukerperspektivet må stå sentralt 
i utviklingen av bibliotekene for å sikre bibliotektilbud med 
størst mulig relevans i lokalsamfunnet. 

Folkebibliotekene har lang tradisjon for å arbeide spesifikt 
med tilbud og tjenester til barn og unge. Dette anses som 
en viktig kjerneoppgave og skal fremdeles vektlegges under 
arbeidet med de ulike strategiene og tiltakene i Bibliotekplan 
Vestfold 2015-2018.

Personalet, samlinger, lokaler, plassering og tilgjengelighet 
er vesentlige ressurser for at bibliotek skal kunne fylle sin 
samfunnsrolle. Samlingene av fysisk og digitalt materiale skal 
være relevante, aktuelle, varierte og ha god kvalitet. Tjenest-
ene må utvikles parallelt i det fysiske biblioteket og på nett, og 
bibliotekene skal fungere både som en sosial arena og et sted 
for opplevelse og læring. En aktiv formidling av innhold skal 
stå sentralt. 

loV om folkeBiBliotek
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Vestfold er og skal fortsatt være et ledende 
bibliotekfylke. Gode mediesamlinger, høye tall for 
utlån og besøk samt et systematisk utviklingsarbeid 
har preget regionen. Vestfoldbibliotekene er ulike 
i størrelse og ressurstilgang. 
Samfunnsoppdraget skal oppfylles på en tyde-
lig måte i alle bibliotekene gjennom samarbeid, 
fellesløsninger og lokal forankring og tilpassing.

Bibliotekplan Vestfold skal:
• Sikre alle innbyggere i Vestfold et godt og attraktivt 
 bibliotektilbud
• Sikre en strategisk og systematisk bibliotekutvikling 
 gjennom samarbeid og fellesløsninger med fokus på 
 brukernes og lokalsamfunnets behov
• Bidra til at bibliotekenes samfunnsoppdrag ivaretas 
 på best mulig måte
• Utvikle bibliotekene til lokale kraftsentra og 
 samfunnsaktører
• Være en del av beslutningsgrunnlaget for bibliotek-
 utvikling i kommunene

Planarbeidet startet høsten 2013. 
Det ble oppnevnt en styringsgruppe med 
følgende medlemmer: 

Mette Kristin Gjerdrum, biblioteksjef Larvik
Hans I. Gjerløw, bibliotek- og kulturhussjef Sandefjord
Tone Eli Moseid, biblioteksjef Tønsberg og Nøtterøy
Silje Eggum, biblioteksjef Horten
Hilde Ditmansen, biblioteksjef Tjøme
Richard Madsen, biblioteksjef Holmestrand
Beate Apall-Olsen, kultursjef Andebu
Unni Minsås, fylkesbiblioteksjef
Vigdis Gjelstad Jakobsen, rådgiver Vestfold fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteksjef Unni Minsås har ledet arbeidet og 
Vigdis Gjelstad Jakobsen har ført planen i pennen. 

Det ble i desember 2013 avholdt en dialogkonferanse 
med representanter fra alle bibliotektyper, kommuner og 
samarbeidspartnere. Konferansen resulterte i konkrete 
innspill til planens tiltaksdel.
 

mÅlet med felles 
BiBliotekPlAn for 
Vestfold

orgAnisering og 
gjennomføring 
AV PlAnArBeidet
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Folkebibliotekene har med endringen i bibliotekloven fått et 
forsterket samfunnsoppdrag som en uavhengig møteplass 
og arena for offentlig samtale og debatt. Samfunnsoppdraget 
gjelder for store og små bibliotek, og det er et kommunalt 
ansvar å sikre at lovens intensjoner følges opp. Alle bibliotek 
må ta en aktiv aktør- og redaktørrolle i forhold til å tilrette-
legge og initiere offentlige samtaler og debatter, og det fysiske 
bibliotekrommet må tilrettelegges for nye aktiviteter. 

Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena skal utvikles 
i en tydelig og hensiktsmessig form i alle folkebibliotekene 
i Vestfold i årene framover. En slik utvikling må tuftes på god 
lokalkunnskap og i samarbeid med ulike aktører.  Det vil være 
behov for ny kompetanse og økt profesjonalisering i forhold 
til bibliotekenes oppgaver. Nye formidlingsformer og -kanaler  
må tas i bruk for å formidle bibliotekenes mangfoldige 
samlinger av informasjons- og kulturressurser. Litteraturuka 
i Vestfold skal fremdeles ha en sentral rolle i formidlingen av 
litteratur og forfattere, og på denne måten gi så mange som 
mulig gode litteraturopplevelser og leseglede. 

StratEgi 1.1 arEna For y tringSFrihEt  
og DEmokrati
tiltak 1 
Videreutvikle bibliotekene i Vestfold som lokale litteraturhus-
bibliotek og uavhengige møteplasser for engasjement, 
deltakelse og demokrati ved å:
a. profesjonalisere arrangør- og redaktørrollen
b. være en attraktiv samarbeidspartner for lokale og 
 regionale miljøer, interessegrupper og foreningsliv
c. sette aktuelle samfunnstema på dagsorden og legge 
 til rette for offentlig samtale og debatt

tiltak 2 
Styrke bibliotekenes fokus på ytringsfrihet ved å formidle 
og være en arena for forfulgte forfattere

FokusoMråde 1:
BiBlioteket som litterAturhus og sAmfunnsArenA
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«Offentlig samtale  
 og debatt »

StratEgi 1.2 aktiV FormiDLing aV kunnSkap 
og kuLtur
tiltak 1 
Drive en aktiv og målrettet formidling av bibliotekenes inn-
hold i det fysiske og digitale rom ved å:
a. bygge ny kompetanse innen formidlingsmetodikk 
 og -teknikk
b. bringe formidlingen ut på nye arenaer og vise nye sider 
 ved bibliotekrommet som formidlingsarena
c. formidle mangfoldet av trykte og digitale ressurser

tiltak 2 
Legge til rette for brukernes egen deltakelse i formidlings-
arbeidet

StratEgi 1.3 LESEgLEDE For aLLE
tiltak 1 
Fremme leseglede for alle ved å gjennomføre målrettede 
lesekampanjer og lesetiltak

tiltak 2 
Videreutvikle Litteraturuka i Vestfold ved hjelp av målrettet 
arena-, innholds- og publikumsutvikling

 tiltak 3
Utvikle bibliotekenes rolle i Den kulturelle skolesekken slik at 
elevene blir kjent med sitt lokale bibliotek og inspirert til å bli 
aktive lesere

tiltak 4
Styrke bibliotekenes formidling av lyrikk og støtte opp om 
utviklingen av Larvik som Norges poesihovedstad
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Menneskers behov for kunnskap og læring for personlig ut-
vikling vil alltid være til stede, og behovet for ny kompetanse 
vil øke. Bibliotekene skal stimulere til uformell læring på 
mange vis. Interaksjon med brukerne og representanter for 
ulike målgrupper, for eksempel lokale ungdomsråd, vil stå 
sentralt. Bibliotekrommet må legges til rette for skapende 
aktiviteter, utforskning, opplevelse, engasjement og 
deltakelse gjennom fleksible løsninger. 

Bibliotekenes samlinger av digitalt og trykt materiale skal 
gjøres tilgjengelige og formidles til alle målgrupper. 
Bibliotekene skal videre legge til rette for at alle skal få uhin-
dret tilgang til så mye som mulige av det digitale 
kildeuniverset.
 
Det skjer en økende digitalisering av trykte kilder samt en 
sterk vekst i digitalt skapt materiale. Videre blir stadig flere 
offentlige tjenester digitale. Dette betyr et økende behov for 
digital kompetanse i befolkningen. Bibliotekene har sammen 
med andre offentlige aktører et ansvar for å sette brukerne 
i stand til å nyttiggjøre seg digitale informasjonsressurser og 
-tjenester. Kunnskap om nettnavigering og kildekritikk er av 
stor betydning både for innbyggerne og ansatte i bibliotekene. 

StratEgi 2.1 kunnSkap, DELtakELSE og Læring
tiltak 1
Sikre publikum fri og uhindret tilgang til, og opplæring 
i å benytte et bredt spekter av kvalitetssikrede informasjons-
ressurser

tiltak 2 
Stimulere til læring og utvikling ved å tilrettelegge 
bibliotekene som uformelle læringsarenaer og inspirasjons-
rom med fokus på kreative verksteder og bruk av digitale 
verktøy

tiltak 3
Initiere utviklingsprosjekter med fokus på aktiv medvirkning 
fra ungdom i alderen 15-25 år for å sikre et relevant bibliotek-
tilbud og øke gruppens bibliotekbruk

tiltak 4
Fremme inkludering og deltakelse gjennom målrettede 
tjenester til voksne med minoritetsbakgrunn

StratEgi 2.2 DigitaL DELtakELSE
tiltak 1 
Sikre økt digital deltakelse i vestfoldsamfunnet ved å styrke 
den digitale basiskompetansen gjennom videreutvikling av 
Eborgerskap-konseptet og opplæringstilbud i regi av 
bibliotekene

StratEgi 2.3 BiBLiotEkrommEt
tiltak 1
Skape attraktive og inspirerende rom i bibliotekene gjennom
 å reorganisere og utvikle det fysiske bibliotekrommet

FokusoMråde 2:
BiBlioteket som kunnskAPs- og insPirAsjonsrom

--------Hvem kan låne e-bøker?
Alle med lånekort knyttet til et 
bibliotek i  Vestfold - også i 
videregående skole.

        Hvordan låne e-bøker?
 �          Last ned appen 
      eBokBib fra App Store 
           eller Google Play - 
            og sett i gang!

   
                                                       

                                 Lån en e-bok og 
                                  les hvor du vil,              
                                       når du vil
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Endringer i brukeratferd og behov er sentral kunnskap for ut-
vikling av bibliotekene. Bibliotekundersøkelser de siste årene 
viser at mange ikke kjenner til bibliotekenes brede spekter 
av innhold og tilbud. Internettbruk og styrket kjøpeevne er 
kjente årsaker til at noen ikke bruker biblioteket. 

Det er et mål med synlige, åpne og tilgjengelige bibliotek 
for alle målgrupper. I dette ligger et systematisk arbeid for 
å opprettholde og styrke bibliotekenes gode omdømme, 
samt markedsføre innhold og tjenester. God kommunikas-
jonsplanlegging, profesjonell markedsføring av innhold og 
et personale med bred og relevant faglig kompetanse må 
vektlegges. Bibliotekenes åpningstid vil nødvendigvis variere 
ut fra bibliotekenes størrelse og ressurser, men alle bibliotek 
skal sikre en best mulig åpningstid ut fra brukernes behov og 
bibliotekets mulighetsrom. 

Synlige bibliotek på nett og i sosiale medier er avgjørende 
for å nå flere mennesker. Bibliotekenes nettsider skal speile 
bibliotekenes aktiviteter og tilby tidsmessige nettjenester.  

StratEgi 3.1 tiLgjEngELighEt
tiltak 1 
Sikre innbyggerne i Vestfold tilgjengelige bibliotektjenester 
av høy kvalitet ved å: 
a. øke antall åpningstimer totalt i Vestfold
b. gjøre tjenestetilbudet attraktivt og tilgjengelig gjennom  
 brukervennlige og framtidsrettede nettsider
c. utarbeide en felles serviceerklæring for 
 Vestfoldbibliotekene

Strategi 3.2 SynLighEt
tiltak 1 
Videreutvikle Vestfoldbibliotekene som en merkevare med 
fokus på strategisk markedsføring og felles aktiviteter for å øke 
bibliotekenes synlighet på ulike arenaer

Strategi 3.3 kommunikaSjon
tiltak 1 
Utarbeide en strategisk kommunikasjonsplan tilpasset felles-
skapet i Vestfoldbibliotekene og det enkelte biblioteks behov 
med fokus på kommunikasjonskanaler, innhold og målgrupper

FokusoMråde 3:
det synlige og ÅPne BiBliotek
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Bibliotekene må ha et kritisk blikk på egen virksomhet for 
å sikre mest mulig effektiv drift og robuste enheter. Riktig 
organisering, felles ressursutnyttelse og en videreutvikling 
av biblioteknettverket vil være av stor betydning for å utvikle 
bibliotekene i tråd med nye føringer i bibliotekloven. 
Bibliotektjenestene skal utvikles og utformes i et helhetlig 
perspektiv og med fokus på brukernes behov og opplevelser. 

Tverrfaglig samarbeid om utviklingsprosjekter vil bidra til et 
økonomisk handlingsrom for strategisk utvikling av betydning 
lokalt, regionalt og nasjonalt.

Et systematisk kompetanseprogram skal videreføres for å sikre 
riktig kompetanse i bibliotekene. Det å kunne fastslå ektheten 
i digital informasjon vil bli viktigere. Den tradisjonelle rollen 
som veileder er i forandring og knyttet tettere opp mot 
digitale informasjonsressurser. 

I arbeidet med bibliotekenes samlingsutvikling må det 
tas høyde for at e-bøker og andre digitale ressurser vil øke 
i omfang og bruk. Samlingene skal ha en lokal tilpassing, 
men samtidig inngå i et helhetlig perspektiv i Vestfold med 
en riktig balanse mellom trykte og digitale ressurser. 

StratEgi 4.1 innoVaSjon
tiltak 1 
Sikre en innovativ bibliotekvirksomhet ved å igangsette 
forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til nye samdriftsløsninger 
for bibliotekene i Vestfold

tiltak 2
Sikre at innbyggernes behov for bibliotektjenester blir et 
sentralt element i tjenesteutviklingen ved å ta i bruk metodikk 
for tjenestedesign og brukermedvirkning

tiltak 3
Styrke arbeidet med den digitale utviklingen i Vestfold-
bibliotekene ved å etablere et fagnettverk med ansvar for 
planlegging og utvikling av felles digitale tjenester 

FokusoMråde 4:
komPetAnse, orgAnisering og sAmdrift
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StratEgi 4.2 SamLingSutVikLing
tiltak 1 
Utarbeide en felles plan for utvikling av Vestfoldbibliotekenes 
samlinger av trykte og digitale ressurser med vekt på lokal 
tilpasning og helhetlig perspektiv

StratEgi 4.3 kompEtanSEutVikLing
tiltak 1 
Videreutvikle et systematisk program for å sikre relevant 
kompetanse i Vestfoldbibliotekene i tråd med statlige føringer, 
vedtatte strategier og lokale behov

tiltak 2
Videreutvikle bibliotekene som profesjonelle kunnskaps-
arenaer med økt fokus på informasjonskompetanse gjennom 
samarbeid med universitet, høyskoler og utdanningssektoren 
i fylkeskommunen

«Har du en hage 
 og et bibliotek, da 
 mangler du intet »CiCero
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Andebu • Hof • Holmestrand • Horten • Lardal • Larvik • Re • Sande
Sandefjord • Stokke • Svelvik • Tjøme • Tønsberg/Nøtterøy
i samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek.
www.vfk.no

tønsberg 2015     isBn 978-82-990586-9-8
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