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15. Januar 2015

KOMMUNEREFORMEN 2014 - 2020
Bibliotekledermøte - Askim rådhus – 15. januar 2015
Seniorrådgiver Tormod Lund og prosjektleder Torleif Gjellebæk fra fylkesmannen i Østfold

Bli en anonym minimumsvirksomhet som lever i 
kraft av bibliotekloven?
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Gylden Gylden mulighet til å posisjonere biblioteket som en viktig 
faktor i kommunens oppdrag som samfunnsutvikler!

Enten:

Eller:



Biblioteket i samfunnsutviklingen

o Kommunereformen aktualiserer kommunenes rolle som samfunnsutvikler

o Stedet hvor vi bor, lokalsamfunnet og nærmiljøet, er viktigere enn kommunen 

o Behovet for gode offentlige møteplasser og «offentlige rom»

o Tiltak for bygging av identitet og tilhørighet

o Integrering

o Stedsutvikling ved samlokalisering av ulike tilbud og aktiviteter

o Større kommuner kan gi grunnlag for sterkere satsning på lokalsamfunn og 
nærmiljøer, men det forutsetter bevisst politikkutvikling
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Innspill fra biblioteksjefene

o Sambruk og samhandling

o Det moderne, lokale bibliotek – vårt eget nærmiljøsenter

o Robuste og omstillingsdyktige bibliotek



Prosjektorganisering

o Styringsgruppe: 
– Maren Hersleth Holsen, samfunnsplanlegger Eidsberg
– Linda I. Karlsen Duffy, rådgiver, plan- og miljøseksjonen, 

Samfunnsplanavdelingen, Østfold fylkeskommune. 
– Kathrine Walthinsen, leder NBF Østfold

o Prosjektledelse:
– Anne Berit Brandvold, leder
– Elin Westgård Hansen, prosjektmedarbeider

o Prosjektgruppe:
– Biblioteksjefene i Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Marker, Trøgstad



o Hva er drømmebiblioteket og hvordan får vi det?

o Hvilken kompetanse har vi, hva har vi behov for?

o Hvordan kan biblioteket bli en del av stedsutviklingen i de tettstedene 
som finnes i Indre Østfold? 



Kick-off til Oslo – Tøyen og Furuset





Hva er et godt bibliotek? 



Studietur til Aarhus og Herning 7.-10. juni 2017

o Stedsutvikling

o Lokaler

o Organisering

o Brukermedvirkning



Den nye kommunen

o Hobøl

o Spydeberg

o Askim

o Eidsberg

o Trøgstad



Workshop og teambuilding på Oscarsborg 28.-29. august 2017

o Bli kjent, skape et 
godt fellesskap

o Få erfaringer med å 
arbeide i nye team

o Planlegge konkrete 
samarbeidsoppgaver

o Leke – bl a Perfect 
escape! 



Modell for strategisk kompetanseplanlegging

http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/arbeidsgiverpolitikk/rekruttering-og-kompetanse1/verktoy-for-strategisk-kompetanseplanlegging/


Bibliotek og stedsutvikling



BYLIVsenteret utarbeider stedsanalyse sammen 
med bibliotekene



Brukermedvirkning og mulighetsverksted  



Prosjektavslutning 23. mai 2018



Avslutning med prosjektgruppen 20.6.19

De viktigste konklusjonene 

o Styrket samhold. Alle begynner å se det store bildet

o Mere vi-tenkning. Utålmodige på å komme i gang

o Vil jobbe for likeverdige avdelinger – ikke hovedbibliotek- filialer

o Bruke kompetanseplanen i organiseringen

o Satsing på bibliotek er ulik i eksisterende kommuner. Mål: finansiering av 
bibliotekene må ligge på minimum landsgjennomsnittet pr. innbygger.

o Bibliotekportal  

o Felles biblioteksystem 









Vi ser spent inn i fremtiden. Takk for meg! 
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