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Partnerskap og samarbeid

• Større enheter?

• Spesialisering og fordeling av ansvar?

• Samordning og effektivisering?

• Optimal organisering av samarbeidet?

• Utfordringer i forhold til endrede rammebetingelser

• Fylkesbibliotekets rolle / omdømme i egen 
fylkeskommune

2



”Like motherhood and apple pie, 
cooperation is universally regarded
in the library and information field

as a Good Thing.”

(Pilling, S. & Kenna, S. 2002)

Wikimedia Commons
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Motherhood_and_apple_pie.jpg


Fylkesbiblioteket – et barn av sine 
foreldre?

• Fra samlinger, kontroll og 
publikumstjenester til 
verktøy for 
bibliotekutvikling og 
gjennomføring av den 
nasjonale 
bibliotekpolitikken

Forsidebilde: Jacques Carelman, gjengitt fra 
Surrealisme. En antologi. (1980) Oslo ,Gyldendal
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Nasjonale føringer

”Det vert tilrådd å fjerne lovkravet om at det skal 
finnast eit fylkesbibliotek i kvart fylke, og i 
lovverket vil ein i staden leggje vekt på dei
oppgåvene som skal løysast på fylkeskommunalt 
nivå.” 
(Bibliotekmeldingen, s 12)
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Nasjonale føringer

… fylkesbiblioteka bør utviklast til 
regionbibliotek med rettleiings-, 
koordinerings- og utgreiingsoppgåver, og … 
vanlege driftsoppgåver bør overlatast til 
folkebiblioteka. Fylkesbiblioteka kan byggje
opp nettverk og kompetanse og forankre 
biblioteksektoren i regionale politiske 
planprosessar .
(Bibliotekmeldingen, s 101)
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Fylkesbiblioteket – et barn av sine 
foreldre?

• Fra driftsoppgaver til 
regional utviklingsaktør

• Helhetlig regional 
planlegging

• Ulike prioriteringer og 
ulike rammevilkår
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Fylkesbiblioteket – et barn av sine 
foreldre?

• Utjevning mellom ressurs-
svake og ressurssterke 
kommuner?

• Kompensasjon for 
manglende ressurser og 
kompetanse lokalt?

• Krykke eller coach?

Buskerud fylkesbibliotek
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Fylkesbiblioteket – et barn av sin tid?

• Effektiv ressursutnyttelse

• Nettverkssamfunnet

• Tverrsektorielt samarbeid
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Samarbeidsutfordringer

• Endringer i oppgaveportefølje og organisering

• Store forskjeller mellom de regionale 
bibliotekenes rammebetingelser og ressurser

• Ulike forventninger og krav fra 
interessentene

• Samarbeid dreier seg om å bygge
ned barrierer

• Målet er bedre ressursutnyttelse 
og bedre tjenester til sluttbruker 
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Det vanskelige samarbeidet

Sanda (2001)
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Samarbeidsmodell 1
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Modeller for samarbeid – begrep

• Utveksling (exchange): at to eller flere 
institusjoner drar nytte av hverandres 
ressurser eller goder

• Koalisjon: mer formalisert samarbeid mellom 
to eller flere institusjoner

• Allianse: avtale som skal være til 
gjensidig nytte for alle parter

• Partnerskap
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Partnerskapsbegrepet

• En form for politisk styring for å løse analytiske og 
praktiske problemer

• Deltakende parter må kunne fatte forpliktende 
beslutninger på vegne av andre

• Arrangement av en viss varighet og stabilitet
• Partene må bidra med noe, og investere 

materielle og/eller immaterielle resurser i 
partnerskapet (risiko)

• Viss grad av formalisering eller etablering av 
organisatorisk overbygning

(Andersen & Røiseland 2008)
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Partnerskapstyper

• Byttebasert: felles interesser og behov, men 
ulike ressurser å bidra med

• Koopterende partnerskap: offentlige 
myndigheter tar ansvar for samarbeid og 
koordineringsoppgaver fordi de vil styrke sin 
posisjon innen et område

• Institusjonelle partnerskap: form for 
nettverksstyring, basert på felles behov og 
forståelse av problem, og gjensidig tillit
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Samarbeidsmodell 2
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