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STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR FOLKEBIBLIOTEK I VESTAGDER 2012-2020
Fylkesrådmannen anbefaler SAM-utvalget/Fylkesutvalget å råde Fylkestinget til
å fatte slikt vedtak:
1. Fylkestinget vedtar Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder
2012-2020.
2. Økonomiske tiltak behandles og prioriteres i arbeidet med fylkeskommunens
økonomiplaner.
3. Nødvendige midler til økt bemanning dekkes inn ved en omprioritering
innenfor rammebudsjettet for Arkiv-, bibliotek- og museumsseksjonen.
Vedlegg:
Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020
Oppsummering av høringsuttalelser
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Bakgrunn for saken
Stortingsmelding 23 (2008-2009) Bibliotek : kunnskapsalmenning, møtestad og
kulturarena i ei digital tid legger opp til at det skal lages regionale bibliotekplaner i alle
fylker. Departementet legger ansvaret for å koordinere bibliotekutviklingen i sin
region til fylkeskommunene. Det innebærer bl.a. å utarbeide en bibliotekplan for
folkebibliotek i regionen og legge den fram til politisk behandling.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet en sak om oppstart og fremdriftsplan for planarbeidet i møte 10.03.2010 (sak 29/10). Med bakgrunn i utvalgets
innspill, ble planperioden kortet ned med et halvt år, og planen ble sendt på høring i
mars 2011.
I Regionplan Agder 2020 legges en strategi for utvikling i Agder-fylkene. Strategisk
handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder er en konkretisering av regionplanen for
folkebiblioteksektoren. Folkebibliotekene bidrar i stor grad til å gjøre landsdelen
attraktiv for bosetting gjennom å være den mest besøkte lokale kulturarenaen, og er
et godt utgangspunkt for stedsutvikling. Regionplanens kulturkapittel påpeker at
Agder trenger et rikt kulturliv med et mangfold av ulike arrangementer, blant annet
innenfor litteratur. Litteraturformidling er en sentral oppgave for folkebibliotekene, og
fylkeskommunen bidrar til å styrke dem i denne rollen.
Statlige føringer for utvikling av biblioteksektoren kommer til uttrykk i St.meld. nr. 23
(2008-2009) Bibliotek : kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid.
Planen som nå foreligger tar utgangspunkt i denne stortingsmeldingen i tillegg til
Regionplan Agder. Utvikling av bibliotekene som kulturelle møteplasser som også
kan brukes til andre typer kulturarrangementer passer inn både med statlige og
regionale føringer.

Saksopplysninger
Hovedmålet for Vest-Agder fylkeskommunes arbeid på bibliotekfeltet er å sikre hele
befolkningen i Vest-Agder likeverdig tilgang til oppdaterte bibliotektjenester av høy
kvalitet.
For å nå dette målet er det satt opp tre strategiske mål:
Mål 1:
utjevning av forskjeller i tjenestetilbudet ved folkebibliotekene i VestAgder.
Mål II:

tilrettelegging for kompetanseutvikling blant folkebibliotekansatte i VestAgder.

Mål III:

samarbeid med statlige, regionale og lokale partnere om utvikling av
bibliotektilbud og tjenester for befolkningen.

Alle tiltakene i planen kan tilbakeføres til disse strategiske målene, og mål og
delmål under hvert innholdskapittel er konkretiseringer som bygger opp under
strategiene.
Kompetanseutvikling er pekt ut som VAFs hovedprioritering på bibliotekfeltet. Ut
over dette pekes det ut andre utviklingsområder som er i tråd med stortingsmeldingen og regionplanen, og som det ligger i fylkeskommunens rolle å gjøre
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noe med. Det er ikke prioritert mellom disse utviklingsområdene, og det vil være
naturlig å arbeide parallelt på flere områder.

Vurderinger
Innspill gitt i høringsuttalelsene spenner fra at dette er en ambisiøs plan til en
etterlysning av høyere ambisjoner. Etter vår vurdering gir dette en indikasjon på at
planen er relativt balansert, med utgangspunkt i eksisterende rammebetingelser.
Vi mener at planen er nøktern og realistisk å gjennomføre. Den tar utgangspunkt i
det vi ser som presserende utviklingsbehov på folkebiblioteksektoren i Vest-Agder og
som det ligger i fylkeskommunens rolle å gjøre noe med.
Prosjektmidler kan være et viktig virkemiddel for stimulering til utviklingsarbeid i kommunene. Hvert år lyses det ut nasjonale midler til større, nyskapende utviklingsprosjekter i biblioteksektoren. Det kan ofte være vanskelig for mindre prosjekter å få
nasjonale utviklingsmidler, og vanligvis forutsetter nasjonale prosjektmidler en lokal
og/eller regional delfinansiering. Vi mener derfor at det vil være hensiktsmessig å
budsjettere med regionale midler som kan stimulere og motivere til utvikling i
folkebibliotekene, delvis til mindre prosjekter og delvis som delfinansiering av
prosjekter som får nasjonale midler.
I høringsuttalelsene ble det blant annet understreket at det er svært viktig for lokale
folkebibliotek med begrensede ressurser å ha et aktivt fylkesbibliotek som støtte for
det lokale arbeidet. Det har gjennom flere år vært en vesentlig underdekning av
behovet når det gjelder personalressurser i VAF til oppfølging av biblioteksektoren.
Når vi ser på lønnsutgifter til eget personell i fylkeskommunen, brukt til oppfølging av
biblioteksektoren fra 2008 og fremover, er det bare Rogaland som kommer svakere
ut enn Vest-Agder på landsbasis. Dette er tilfelle enten man måler i forhold til antall
kommuner eller antall ansatte i folkebibliotekene. (I 2006 og 2007 lå VAF svakest an
av alle fylkeskommunene i landet.) Med et noe forhøyet ambisjonsnivå som planen
legger opp til, er det behov for å øke den bibliotekfaglige kompetansen i fylkeskommunen til oppfølging av planen og folkebibliotekene i fylket med et årsverk.
Oppfølging av bibliotekplanen er et viktig virkemiddel for å oppfylle mål i Regionplan
Agder 2020. Samtidig sikrer tiltakene en koordinering med nasjonale føringer. For at
VAF skal kunne sikre en god oppfølging av planen er det behov for å øke bemanningen. Vi mener egne personalressurser er den viktigste faktoren for oppfølging av
planen, og bør prioriteres.

Økonomiske konsekvenser
Økt bemanning til oppfølging av planen dekkes inn ved en omprioritering innenfor
rammebudsjett for Arkiv-, bibliotek- og museumsseksjonen fra og med 2012.
Økonomiske tiltak behandles og prioriteres i arbeidet med fylkeskommunens
økonomiplaner. En ordning med utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler prioriteres
opprettet tidlig i planperioden.
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Kristiansand, 5. mai 2011
fylkesrådmann
avdelingsleder/enhetsleder
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