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Viken har: 

• 1,2 millioner innbyggere (2021)

• 51 kommuner (2021)

• 91 folkebibliotekavdelinger (inkludert fengselsbibliotek) med 485 ansatte (2020)

• 544 grunnskoler med 156 000 elever (2020/2021)

• 58 fylkeskommunale VGS (totalt 79 inkludert private)

• med 44 000 elever (2021)

• 1238 barnehager med 63 766 barn (2020)

• 6 universitetsavdelinger (2021)

• 4 høgskoleavdelinger (2021)

• 31 fagbibliotek (fra medisinske bibliotek, diverse instituttbibliotek og små private fagbibliotek) 
(2021)
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Temastrategi for bibliotekutvikling 2022-2025: 

• Ble utarbeidet i perioden februar til oktober 2021
• Vedtatt av fylkestinget 15. desember 2021 
• Bare forpliktende for fylkeskommunen
• Bygger på tidligere planverk og kunnskapsgrunnlag for Viken  
• Basert på innspill fra bibliotek, kommuner, innbyggere og politikere 
• Sees i sammenheng med nasjonal bibliotekstrategi 
• Kan brukes i det lokale utviklingsarbeidet
• Sees i sammenheng med regional planstrategi, FNs bærekraftmål og andre 

fagspesifikke strategier i fylkeskommunen 
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Ulike former for medvirkning 

• Presentasjon av mandat for medvirkningsorganene i Viken

• Informasjon til bibliotekledere i en tidlig fase 

• Informasjonsmøte for kommuner og andre samarbeidspartnere

• Informasjonsmøte for politikere og alle interesserte 

• Interne avdelingsmøter med involvering av alle ansatte underveis 

• Spørreskjema til kommuner/bibliotekansatte 

• Digitale/hybride møter med bibliotekansatte/kommuner/ungdom/innbyggere 

• Møter med andre fagavdelinger i fylkeskommunen 

• Tilbakemeldinger fra Viken ledergruppe underveis 

• Førsteutkast – skriftlige innspill 

• Bibliotekdagene i Viken – arbeidsverksted for bibliotekansatte 
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Vår 2022

Tidslinje – medvirkning og viktige datoer

Innspill - fase 2 Revisjon av utkast

12.10. Revidert 
utkast klart

9.9. Utkast behandles i 
Fylkesråd og Fylkesting

16. desember: 
Fylkestinget behandler 
og vedtar

7.10. Frist for 
innspill 

Bibliotekdagene
i Viken

Innspill - fase 1

Juni: skrivearbeid 
begynner

17.2. Fylkesting oppstart -
tre mandater vedtatt i
Fylkesrådet 29.4.

Juni: Discord og 
web (Opinion 
rapport)

Digitale 
bibliotekbesøk

1. utkast ferdig 20.8.

1.6. Felles 
informasjonsmøte 
tre temastrategier

Vår 2021

Høst 2021

Mai: felles digital 
spørreundersøkelse

Digitale 
bibliotekbesøk

Strategien operasjonaliseres gjennom tiltak i handlingsplan. 
Økonomiplanen setter rammer for tiltakene

17.2.2022 
«Ut i verden» 

3.9. Avd. 
møte

12.5. Avd. 
møte
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Medvirkningsorganene i Viken:  

• Utforming av det fysiske bibliotekrommet

• Bibliotek er en viktig møteplass for den eldre 
befolkningen 

• Barn og unge må prioriteres! 

• Samarbeid med frivillige 

• Biblioteket som inkludering- og 
integreringsarena 

• Meråpne bibliotek – 15 år, gjerne lavere!  

• Digital veiledning og digitalt innhold 

Engasjement
!!! 
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OPPDRAGSGIVER

FORMÅL

GJENNOMFØRING

METODE

MÅLGRUPPE

UTFØRT AV

Viken fylkesbibliotek

Viken fylkesbibliotek er i gang med arbeidet med en 
temastrategi for bibliotek og har i den anledning 
behov for bistand til å kartlegge innbyggernes ønsker og 
behov når det gjelder bibliotekutvikling i Viken. 

10. og 15. juni 2021

Digitale/hybride innspillsmøter

Ungdom i Viken, biblioteks- og kulturansatte og 
innbyggere

Opinion AS v/ Sara Thorvik Andersson og Tove 
Botnen
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På ukjent farvann 

• Innspillsmøte med ungdom 10. juni 2021, hybrid digital/analog på hhv. den digitale 
plattformen Discord og fysisk deltakelse i flere vertsbibliotek. Ledet av 
representanter fra Kompetanse- og ressurssenter for e-sport og datakultur (KRED) 
og Ung Kultur møtes (UKM) Viken. De deltakende bibliotekene var 
Bærum, Jevnaker, Ullensaker og Sarpsborg. Samlingen ble 
gjennomført under hashtagen «Ditt drømmebibliotek».

• Innspillsmøte for biblioteks- og kulturansatte 15. juni 2021. Avholdt på den digitale 
plattformen Webinarjam og ledet av Opinion AS.

• Innspillsmøte med innbyggere ble avlyst som live-arrangement/chat på grunn av 
lav deltakelse. Det ble åpnet for skriftlige innspill som erstatning.
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Hva sier ungdommen? 
• Ungdommer har forventinger til og ønsker for biblioteket og bibliotektilbudet som 

spenner fra lokaler og fysisk utforming av biblioteket, de som jobber der, og hvilke 
tjenester og tilbud som skal finnes der. 

• Måten de unge chatter om bibliotek på, viser at de tar det som en selvfølge at 
biblioteket og bibliotekets tilbud også skal være for deres aldersgruppe og ivareta 
deres spesifikke interesser. Dette er en positiv mulighet som temastrategien kan 
bygge videre på. 

• Ungdommenes innspill viser at biblioteket både skal tilby det man tradisjonelt sett 
forbinder med bibliotek, som godt og bredt utvalg av bøker, bokanbefalinger, 
lesesirkler, stillesoner, bokutstillinger mv., og samtidig være et sted man kan dyrke 
smalere interesser, gå på arrangementer og bare oppholde seg. 

• Videre ønsker de seg at biblioteket har noe å lære dem om deres interesser. 
Bibliotekarens rolle beskrives som en som kan inspirere, veilede og komme med 
anbefalinger, men også som tilrettelegger og er en fasilitator for det ungdommene 
selv vil bidra med. 
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Litt mer "reklame" som 

viser at det er ikke bare 

lekser og lesing, vise at 

det er andre ting man 

kan gjør der slik at folk 

ikke bare forbinder 

bibliotek med skole.

Et hengerom for folk som ønsker å 

henge på biblioteket som er et eget 

rom slik at de ikke forstyrer for andre 

på biblioteket og vise versa. Med 

sofaer og andre sitte plasser, brettspill 

og kanskje til og med minikjøleskap.

W.O.M (word of mouth) og riktige 

påvirkere

Det at andre ungdommer som man 

ser opp til, beundrer eller aspirerer 

mot snakker om biblioteket, vil være 

et effektivt virkemiddel for at flere 

skal bruke biblioteket. Det kan dreie 

seg om å få noen ambassadører -

f.eks. noen eldre ungdommer som 

deler spennende historier fra 

bibliteket eller hva biblioteket byr på. 

Selv om det er viktig at 

nøkkelpersoner, som lærere og 

foreldre, også snakker om 

biblioteket, så er det andre 

ungdommer de helst hører på. 

* Yoice er et innsiktspanel for unge 

mellom 15 og 29 år som bor i Viken. 

INNSIKT FRA YOICE*



10

Samarbeid, samhandling og partnerskap

• De bibliotekansatte er tydelige på at samarbeid med 
innbyggere og diverse grupper og aktører er en 
forutsetning for god bibliotekutvikling i årene fremover. 

• Samarbeid og samhandling kan ta mange former: 
planlegging og gjennomføring av arrangementer og 
events i partnerskap med andre, erfaringsdeling og 
kunnskapsdeling og –utvikling er viktige stikkord. 

• Bibliotekene må selv være aktivt deltakende og 
oppsøkende også utenfor biblioteksbygget, og styrke og 
profilere seg som en attraktiv samarbeidspartner. 

• Naturlige samarbeidspartnere for bibliotekene er blant 
annet: 

‒ Innbyggere

‒ Kommunale virksomheter og tjenesteområder som 
NAV, frivillighetssentral, ungdomshus, helsetjeneste

‒ Andre bibliotek

‒ Skoler

‒ Næringsliv

Inkludering, integrering og deltakelse

• Unge og unge voksne er en viktig målgruppe for 
bibliotekene. For å nå dem må bibliotekene jobbe 
proaktivt, oppsøke ungdom der de er og utvikle 
tilbudet i biblioteket i tråd med hva de unge ønsker og 
har behov for. 

• Samarbeid med aktører som allerede har kontakt med 
ungdom, f.eks. fritidsklubber, kan få flere unge til å 
oppdage bibliotekenes tilbud. Ungdom bør selv få 
slippe til som arrangører og medskapere av 
arrangementer. 

• Biblioteket er også en integreringsarena og skal være et 
«safe space» uavhengig av etnisitet, identitet og 
religion. 

Vi har lenge hatt planer om å gå ut i nærmiljøet 

og møte folk der de er for å fortelle om hva vi 

holder på med. Det skal vi starte med så snart 

det er mulig i forhold til covid. 

En nøkkelfaktor for vellykkede samarbeid er jo å bli 

invitert med og inn. Da må biblioteket være synlig 

og oppleves som relevant og attraktiv partner.



11

Bibliotekarens rolle

• Innspillene viser at forventingene til bibliotekaren er 
høye og at bibliotekets ansatte må kunne fylle 
mange forskjellige roller. 

• Bibliotekarkompetanse og litteraturkunnskap som 
basisen. 

• Bibliotekaren må også ha gode egenskaper overfor 
bibliotekbrukere og publikum, som 
formidlingskompetanse, søkekunnskaper, 
kompetanse i brukermedvirkning og kundeservice. 

• Bibliotekaren må ha evne til å omstille seg og endre 
måten å jobbe på, eksemplifisert gjennom 
endringsvilje og endringskompetanse, fleksibilitet og 
vilje til å sette seg inn i nye ting. 

Jeg tror mange av bibliotekene har kjent seg mer alene i korona-tid, 

selv om vi har hatt digital kontakt. Så FB må bygge opp mer 

fellesskap og sammenheng. Jeg tror fagkolleger på andre 

bibliotek kan være helt avgjørende for at mitt bibliotek 

kan gjøre en god jobb i oppgaver vi kanskje står alene i.

Viktig at alle som jobber i bibliotek er fleksible og 

villige til å sette seg inn i nye ting og oppgaver. Vi 

må hele tida være i utvikling.

Fylkesbibliotekets rolle

• Bibliotekene beskriver fylkesbibliotekets rolle som en 
utviklingsaktør både av konkrete tjenester, 
kompetanse og konsepter som bibliotekene kan la 
seg inspirere av og gjøre til sitt eget. Noen eksempler 
er: 

• Utvikling av kurskonsepter og kurskatalog

• Prosjektstøtte/bistand til gjennomføring av 
aktiviteter

• Fremme samarbeid og bidra til å etablere 
partnerskap mellom bibliotekene og mellom 
bibliotek og andre samarbeidspartnere

• Teknisk kompetanse og –støtte i gjennomføring av 
aktiviteter

• «Ambulerende fagteam» som bistår i kritisk viktige 
faser av et prosjekt eller en aktivitet



FIRE
VIKTIGE 

INNSIKTER
FRA 

INNSPILLS-
MØTENE 

Biblioteket som møteplass for unge: Dersom ungdom og unge voksne skal bruke biblioteket aktivt, må det 
oppleves som et sted for dem. Lokaler og fasiliteter må invitere til både uformelt og «kravløst» samvær med 
venner, men også tilby tjenester, arrangementer og aktiviteter som er tilpasset en ung målgruppe. I 
ungdommens beskrivelse er biblioteket et slags aktivitetshus der man kan møtes, utfolde seg, lære og 
oppleve noe. Aktiviteter mot en ung målgruppe krever tilpasning både i innhold, markedsføring og 
gjennomføring. Ungdom selv kan og bør tas med i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for sin egen 
målgruppe.

Fylkesbiblioteket - støttespiller og utvikler: Fylkesbiblioteket har en viktig rolle i å bidra i utvikling av både 
tjenester og kompetanse. Rollen kan bestå i interessepolitisk arbeid inn mot Nasjonalbiblioteket og 
myndigheter, nettverksbygging og kompetanseutvikling. Utviklingsarbeid har et stort spenn, fra 
arbeidsmetodikker, prosjektarbeid, prosjektstøtte, etablere og opprette kontakt bibliotekene imellom, og 
mellom bibliotek og andre aktører. 

Hybrid tilstedeværelse: Fremtidens bibliotek vil finne nye møter å interagere med brukere, individuelt eller 
kollektivt, med teknologi. Brukerne vil ønske seg og forvente nye former for lærings- og 
underholdningsopplevelser. Hybrid tilstedeværelse blir mer normalt og man vil få en digital dimensjon i 
samspill med den fysiske. Interaksjon og deling av innhold kan skje i sanntid eller asynkront, for eksempel ved 
at innhold blir opprettet og gjøres tilgjengelig for bruk senere. Biblioteket som hybrid møteplass forutsetter 
fleksible lokaler, tekniske fasiliteter og kompetanse, ressurser og kapasitet i bibliotekene og relevante 
samarbeidspartnere. 

Bibliotekaren utfordres: Bibliotekene må styrke sin posisjon som samarbeidspartner og bibliotekaren må ut 
av biblioteksbyggene, ut av komfortsonen og ha vilje til å endre og utvikle seg. Bibliotekarrollen blir mer 
kompleks og rommer mer enn den tradisjonelle bibliotek- og bokkompetansen. Bibliotekaren må ikke 
nødvendigvis vite noe om alt, men ha kunnskapen til å veilede brukere og publikum frem til det man leter 
etter. 



Til hvert MÅL, flere STRATEGIER

VISJON
Bibliotekene i Viken viser vei

Klima og miljø

Bærekraftig og rettferdig økonomisk system

BARN OG UNGE

Fire MÅL for bibliotekutvikling i Viken
• Bibliotekene i Viken skaper flere og bedre lesere

• Bibliotekene i Viken bidrar til at flere lærer hele livet

• Bibliotekene i Viken fremmer likeverd, fellesskap og folkehelse

• Bibliotekene i Viken deltar i bærekraftig utvikling av samfunnet



MÅL: Bibliotekene i Viken skaper flere og bedre lesere

• bidra til at barn og unge har god 
tilgang til litteratur

• prioritere formidlingskompetanse 
rettet mot barn og unge

• utvikle felles verktøy for 
litteraturformidling som skaper 
leselyst

Viken fylkeskommune skal



MÅL: Bibliotekene i Viken bidrar til at flere lærer hele livet

• utvikle og støtte litteratur- og kulturformidling i 
bibliotekene

• bidra til at bibliotekene stimulerer innbyggerne 
til kritisk tenkning og kunnskapsdeling

• bidra til at det blir utarbeidet en utviklingsplan 
for bibliotek i videregående skole, som 
forsterker bibliotekenes rolle som pedagogisk 
læringsarena

• bidra til økt samarbeid mellom folkebibliotek 
og bibliotek i skole og høyere utdanning

Viken fylkeskommune skal



MÅL: Bibliotekene i Viken fremmer likeverd, fellesskap og folkehelse

• bidra til mangfoldige kulturelle opplevelser for 
barn i barnehagealder

• bidra til at bibliotekene stimulerer innbyggerne 
til aktiv samfunnsdeltakelse

• være pådriver for åpen tilgang til litteratur, 
kunnskap og forskning

• bidra til at bibliotekene hever digital 
kompetanse hos innbyggere

• fremme mangfold, likestilling og inkludering i 
utviklingsprosjekter

Viken fylkeskommune skal



MÅL: Bibliotekene i Viken deltar i bærekraftig utvikling av samfunnet

• bidra til at bibliotekene er uavhengige 
møteplasser som styrker lokaldemokratiet

• styrke biblioteket som samskaper og utvikler 
i lokalsamfunnet

• videreutvikle delingskulturen i bibliotekene

• stimulere til samarbeid mellom kommuner, 
frivillighet og andre relevante aktører

• prioritere strategiske, innovative og 
bærekraftige anskaffelser

Viken fylkeskommune skal



Her ligger den https://vikenfylkesbibliotek.no/temastrategi/

https://vikenfylkesbibliotek.no/temastrategi/

