
FIA Styringsdokumenter

• Fylkesbiblioteket – driftsform, lokalisering, 

tilgjengelighet Hovedutvalg for 

kultur.5.6.2003

• Biblioteklov og standardreglement for 

fylkesbibliotek

• AFK årsbudsjett 2011og økonomiplan for 

2011 - 2014



Fylkesbiblioteket – driftsform…

• Hovedutvalget mener det er en god balanse 

mellom fokus på basisoppgavene, fjernlån, 

mobilbibliotektjeneste, kompetansesenter 

og utviklingsopgavene



Fra økonomiplanen 1

Fylkesbiblioteket: 11,5 mill. kr, dvs uendret nominell 
ramme fra 2010. I tillegg får fylkesbiblioteket 1,1 
mill. kr i tilskudd fra staten, slik at total brutto 
tilskuddsramme utgjør 12,6 mill. kr i 2011. 
Midlene går til å finansiere drift av 
fylkesbiblioteket, samt to bok-busser. 
Fylkesbiblioteket har ansvaret for drift av en felles 
bibliotekløsning for 14 kommuner på Romerike i 
en partnerskapsavtale, i tillegg til drift av 
biblioteksystem for skoler i flere kommuner. 



Fra økonomiplanen 2

Utlån av bøker, video, musikk og lydbøker, samt 

internettbaserte tjenester er den dominerende 

aktiviteten. Dokumentasjonssenter for musikk er 

et samarbeid med Akershus musikkråd og 

inneholder CDer, litteratur og noter til bruk for 

musikklivet i fylket og for befolkningen. 

Katalogisering, markedsføring og tilgjengelighet 

vil være hovedsatsingen i ØP-perioden. 



FIA Fakta 1

• 18 ansatte = 16 årsverk

• Ca 12,5 mill kr

• 2 bibliotekbusser. 20 ruter 76 stoppesteder

• Ca 130.000 medier

• 210.000 utlån i 2010

• 1100 deltakere i 40 arrangementer

• Drift av biblioteksystem for 14 kommuner og 100 

skoler



FIA Fakta medier

• 100.000 bøker

• 9.000 lydbøker

• 13.000 musikk CDer

• 13.000 filmer

• 6.000 andre medier (språkkurs med mer)

• 650 klassesett a 15 bøker til utlån i skolene



FIAs organisasjon

• Vi er en del av virksomheten 

kultur.akershus 

• Vi arbeider i team 

• Vi har 6 team pluss en teamledergruppe

• Dette er en forsøksordning 2010 - 2012

• Teamlederne er her



FIAs team 2010 - 2011

Teamene er:

– Samling og lånesamarbeid

– Bibliotekbussene

– Administransjon

– Musikk

– Kompetanse og markedsføring

– IKT



Organisatoriske utfordringer

• Skjer det noe med fylkeskommunene eller 

kommunene?

• Bibliotekmeldinga?

• Bibliotekloven?

• Samarbeid med Nasjonalbiblioteket?



Teknologiske utfordringer

• Kompetanse

– Fylkesbibliotekene

– Folkebibliotekene

– NB, UBer, fagbibliotekene

• Tilgjengelighet

– Opphavsrett

– Hvem, Hva, Hvor

– Konvergens



Vi har enorme økonomiske 

utfordringer.

• Bibliotekenes andel av 

kulturbevilgningene i 

kommunene har vært 

fallende de siste 10 åra



Vi samarbeider 

• Nå

– Kurs, seminarer, konferanser

– Transport av medier

• Framtid

– Praktiske infrastrukurtiltak,

– Kompetansebygging, egen og andres

– Om å kostnadseffektivere tiltak og tjenester

– Spesialisering



Samarbeidsutfordringer

• Hindringer

– Oss 

• kan vi skape vinn vinn situasjoner?

– Komplekse samarbeidsrelasjoner i og mellom 
fylkeskommuner (Byråkrati)

– Økonomi

• Fremmer samarbeid

– Forskjelligheten

– Felles utfordringer og mulige felles oppgaver

– Stor samlet kunnskap og kompetanse


