
PROSJEKT SOM MASTERMODUL – VÅR 2011 

SAMSPILLMODELL MELLOM FYLKESBIBLIOTEK 
 

Tone Eli Moseid, 15. november 2010 

Godkjent av styringsgruppa i møte 25. januar 2011 

1. Innledning 
Ifølge studieplan for masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap1 kan et prosjektarbeid utgjøre 

ett av de valgfrie emnene i vårsemesteret. Målet er å oppnå ytterligere fordypning innenfor blant annet 

emnet Bibliotek og Samfunn, og å tilegne seg teori og praksis for å kunne delta i eller lede senere 

prosjekter. Prosjektet skal resultere i et produkt eller en rapport. Prosjektet skal godkjennes av faglærer, 

og det skal gis faglig veiledning. En veiledningsavtale skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 

prosjektet.  

 

2. Prosjektbeskrivelse 
De fire fylkesbibliotekene i Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud har fått prosjektmidler fra ABM-

utvikling/Nasjonalbiblioteket for å gjennomføre prosjektet ”Samspillmodell mellom fylkesbibliotek”. 

Prosjektet er definert inn under utviklingstemaet ”Partnerskap og samarbeid”, og har fokus på: 

 faglige nettverk og partnerskap 

 samarbeid regionalt, over sektorgrenser eller forvaltningsnivå 

 samordning av biblioteknettverket 

Ifølge prosjektbeskrivelsen er målet for prosjektet å utrede nye muligheter og måter for framtidig 

regionalt samarbeid mellom fylkesbibliotek rundt Oslofjorden. Det stilles en rekke spørsmål som man 

ønsker svar på: 

 Bør vi regionalt rundt Oslofjorden tenke større enheter? 

 Hva representerer ulikhet og likhet mellom fylkesbibliotekene i framtida? 

 Hvordan kan vi dekke opp behov i bibliotekmiljøet lokalt gjennom spesialisering og samarbeid 

om fordeling av mulige oppgaver/områder? 

 Kan vi mer permanent fordele ansvar for ulike kompetanseområder mellom oss og dekke et 

større geografisk område? 

 Kan vi samordne koordineringsoppgaver og prosjekt mer? 

 Hvordan kan vi få til gode fellesløsninger? 

 Hvordan finne optimal organisering, samarbeid, kompetanseutvikling for en mulig 

Oslofjordallianse? 
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 Kan vi oppnå kostnadsgevinster (eks: IT-systemer, transportavtaler osv)? 

 Er partnerskap en mulig løsning? 

 Hva gir størst uttelling økonomisk for oss? 

 Hva utløser penger fra Statens side? 

Altså spørsmål som først og fremst dreier seg om å oppnå et bedre tjenestetilbud gjennom 

effektivisering. I prosjektbibliotekenes egen presentasjon av prosjektet, identifiseres to fokusområder: 

 Egen økonomi og muligheter/utfordringer innenfor dagens/morgendagens rammer 

 Fylkesbibliotekets rolle/omdømme innen egen fylkeskommune 

 

3. Organisering 
Styringsgruppe: fylkesbiblioteksjefene 

Referansegruppe: egne ansatte 

Prosjektleder: Tone Moseid 

Faglig veiledning av prosjektleder: JBI/HiO 

Potensielle samarbeidspartnere: HiVe, HiØ, HiAk, NB, KS 

Undertegnede har inngått avtale med Vestfold fylkesbibliotek, på vegne av de samarbeidende fylkene, 

om å ”lede prosessen med gjennomføring av prosjektet Samspillmodell mellom fylkesbibliotekene i 

Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold, herunder: 

 Kartlegge samarbeidsrelasjoner 

 Lage opplegg for fellessamling med gruppearbeid 

 Foreslå tiltak som har overføringsverdi til andre fylker  

 Skrive rapport ”2 
 
Oppdraget antas å ha et omfang på mer enn 350 timer. 
 

4. Framdriftsplan 
Prosjektet er noe forskjøvet i tid, i forhold til opprinnelig søknad. Forslag til oppdatert framdriftsplan: 

Oppstart:     01.12.2010 

Kartleggingsfase:    01.12.2010 – 01.02.2011 

- samarbeidsrelasjoner 

- statistikk, politiske styringsdokumenter, fakta 

- teoretisk bakgrunnsmateriale 

Formulere overordnet problemstilling:  01.01.2011 

Utkast rammedokument:   15.01.2011 

Møte med styringsgruppe:   januar 2011 

Fellessamling 1:     februar 2011 
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 Hentet fra avtalen mellom Vestfold fylkesbibliotek og Tone Moseid 



Utkast prosjektrapport:    01.03.2011 

Møte med styringsgruppe:   15.03.2011 

Fellessamling 2:     april 2011 (etter påske) 

Utkast endelig rapport:    01.05.2011 

Møte med styringsgruppe:   07.05.2011 

Godkjenning endelig prosjektrapport:  15. 05.2011     

Avslutning prosjekt / presentasjon:  30.06.2011 

 

5. Leveranse 
Underveis i prosjektperioden: 

- Utkast rammedokument, til styringsgruppe 

- Utkast prosjektrapport 1 og 2, til styringsgruppe 

- Underlagsmateriale for fellessamlinger 

Endelig rapport, inneholder: 

o Problemstilling, underproblemstillinger 

o Mål med prosjektet 

o Teoretisk grunnlagsmateriale 

o Kartleggingsresultater, resultater fra fellessamlinger 

o Drøfting og konklusjon på problemstilling 

o Forslag til konkrete tiltak 

 


