
Samspillmodell 4 fylkesbibliotek

Prosjektsamarbeid 

Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold 
med støtte fra ABM-utvikling 2010



Mål for prosjektet

• Utrede nye muligheter og måter for framtidig 
regionalt samarbeid mellom fylkesbibliotek 
rundt Oslofjorden.

Samspillmodell 
fylkesbibliotek

Akershus

Østfold

Vestfold

Buskerud



Dette ønsker vi svar på:

• Bør vi regionalt rundt Oslofjorden tenke større enheter- et felles 
Oslofjordbibliotek? 

• 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? 
• 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 Staten til vårt arbeid?



Framdriftsplan
Engasjere utreder 01.06.2010 31.12.2010

Planleggingsmøte 
organisering

01.06.2010 30.06.2010

Intervju/kartleggings-
arbeid fylkesbibliotekene

01.08.2010 30.09.2010

Prosessmøte 
fellesnevnere 

01.10.2010 31.10.2010

Rapportskriving plan 01.10.2010 30.11.2010

Høringsrunde justering 
fylkesbibliotekene

01.12.2010 15.12.2010

Sluttrapport ferdig 31.10.2010 31.12.2010



Budsjett – hva gjør vi?

Utgifter:

Engasjement utreder kr 110.000

Reisekostnader kr     5.000

Totale utgifter: kr 115.000

Inntekter:

ABM-utvikling kr   75.000

Oslofjordfondet? Kr  ?

Egne midler? Kr ?



Prosjektorganisering

• Styringsgruppe: Fylkesbiblioteksjefene 

• Involvere andre: ABM-u? HIO el BI, HIØ, HVE 
lokal? (Oslofjordalliansen?) 

• Prosjektleder: 
1. Tone Moseid 
2. Rannveig E. Eidet

• Referansegruppe: Egne ansatte



Samarbeidsområder - eksempler

• FOKUSOMRÅDER – må prioritere og spisse – se siste foil
• Transportsamarbeid

- regionalt samsøk Oslofjorden
• Kompetanseutvikling og –deling
• Kommunikasjon/felles markedsføring Oslofjordbibliotekene
• Barn/unge 
• Kurs 
• Organisasjonsutvikling 
• Sosiale teknologier 
• Digitale løsninger 
• Litteraturformidling



Kartlegging av samarbeid - eksempler

• Bokgilde - årlig 4 fylker 
• 23-ting om Web2.0 - 3 fylker 
• Ung 3.0 - 2 fylker 
• Kulturnett - 3 fylker 
• Nettverksjobbing DKS og litteraturformidling  4 fylker
• Nasjonalt seminar om fylkesbibliotekenes rolle i lys av 

Bibliotek 2014 -3 fylker
• Felles fagdag for barnebibliotekarer årlig - 4 fylker 
• Prosjekt E-dikt for voksne - 3 fylker 
• Prosjekt Lesekalender - 3 fylker
• Samarbeidsprosjekt Polen – 3 fylker



Fokusområder 

• Vår egen økonomi og muligheter/utfordringer 
innenfor dagens/morgendagens ramme?

• Vår rolle/omdømme innen egen 
fylkeskommune?


