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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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Eksisterende oppgaver

• Koordinering og effektiv ressursutnyttelse:
– Logistikkløsninger / fjernlån
– Transportordninger
– Kassering og samlingsutvikling
– Mobil bibliotektjeneste

• Koordinering og veiledning
– Litteraturformidling
– Lesestimulering
– DKS
– Digitale verktøy
– Prosjektarbeid / prosjektsøknader
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Eksisterende oppgaver

• Utviklingsoppgaver:

– Planarbeid

– Merkevarebygging og markedsføring

– Digitale medier

– Digital kompetanse og livslang læring

• Kompetansebygging og nettverk:

– Kurs og konferanser

– Kompetansekartlegging
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Nye oppgaver?

• Dokumentasjon og utredningsarbeid

• Helhetlig regional planstrategi

• Effektiv ressursutnyttelse, samdriftsløsninger, 
ansvars- og oppgavefordeling

• Kompetanseutvikling, aktiv rolle

• Utformingen av en regional infrastruktur

• Produkt- og tjenesteutvikling

• Regionalt konsortium / lisensforhandlinger
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Visjon for ”De fire store”

• En nasjonal utviklingsaktør med stor 
gjennomslagskraft

• Samdriftsløsninger og effektiv 
ressursutnyttelse 

• Spisskompetanse

• Synlighet
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Samspillmodell

• Utveksling

• Koalisjon / allianse / entreprenørskap

• Partnerskap

– hvor ligger disse langs aksen for grad av 
forpliktelse?
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Samarbeidsmodell 1
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Motstand mot samarbeid

• Krav om autonomi

• Konkurranse fra omgivelsene

• Skifte i institusjonens fokus

• Økonomiske begrensninger

(Gorman & Cullen 2000)
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Kriterier for å lykkes

1. Skap en følelse av nødvendighet for endring

2. Etabler en koalisjon av villige som vil støtte endringen

3. Utvikle en strategi og visjon for tiltaket – for ledelsen

4. Kommuniser visjonen ut og ned i organisasjonen

5. Gi makt til de ansatte (empower)

6. Vis frem kortsiktige resultater

7. Konsolider stillingen og sørg for mer endring

8. Forankre endringen i en ny bedriftskultur
(Kotter 1995)
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Gruppearbeid

1. Hvilke eksisterende oppgaver egner seg for et 
regionalt samarbeid?

2. Hvilke nye oppgaver egner seg for et regionalt 
samarbeid?
Plasser dette inn i Samspillmodell 1 (Sanda)
Diskuter også plassering på den loddrette aksen

3. Hvilken modell for samarbeid egner seg for 
oppgavene?  (Utveksling, allianse, partnerskap)
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