Bibliotekplan
2014 - 2017

Våre verdier:
Vi skal ha fokus på dine behov
Du skal ha fri tilgang til informasjon
Våre tjenester skal ikke koste deg noe
Vi er åpne for nye ideer
Alle skal få lik behandling
Vi skal overraske
Vi skal inspirere
Vi skal gi deg nye muligheter
Vi skal levere tjenester av høy kvalitet

Vår visjon er at Bibliotek og byarkiv skal
være en inspirerende og engasjerende
møteplass,
og et moderne senter for formidling
av kunnskap og kultur for alle.
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Et bibliotek for alle
Bibliotekplan 2014 - 2017
1.0

Innledning

Tromsø kommune har de siste årene satset på bibliotek. Gjennom byggingen av nytt hovedbibliotek i
2005 og politiske vedtak de påfølgende år, har biblioteket maktet å bygge opp en populær og viktig
tjeneste.
En suksess varer ikke evig, og bibliotektjenesten må utvikles for å tilpasses nye behov. Byrådet er
opptatt av å bygge videre på de gode arbeidet som er gjort for å skape et godt tilbud til framtidens
innbyggere i kommunen. Denne planen belyser utfordringene og skisserer mulige tiltak. En del av
tiltakene vil være avhengige av nye bevilgninger som må avklares som en del av økonomiplanene i de
kommende år. Noen tiltak vil forutsette ekstern støtte, mens andre vil kunne gjennomføres innenfor
gjeldene rammer. Hovedbiblioteket ble av Dagbladets lesere i 2009 kåret til landets beste bibliotek.
Byrådet vil med denne planen sikre et fortsatt høyt nivå på våre bibliotektjenester med en målsetting
om fortsatt å være landsledende.
Bibliotekene har utviklet seg fra sin tradisjonelle rolle som et boklager, til en viktig aktør med et
bredere mandat i samfunnet. Biblioteket skal styrke demokratiet og ytringsfriheten, sikre tilgangen
på kunnskap og informasjon til alle,
bidra til å formidle og forvalte norsk
skriftkultur og litteratur, bidra til
utvikling av leseferdighet og leselyst,
gi tilgang til digital teknologi og være
et møtested og sosial arena for ulike
grupper. Denne utvidede
målsettingen for drift av
folkebibliotek er helt i tråd med
statlige styringssignal, bl.a. gitt i
Stortingsmelding 23 2008/2009
Bibliotek: Kunnskapsallmenning,
møtestad og kulturarena i ei digital
tid, og nylig vedtatt endring av
Bibliotekloven. Drift av folkebibliotek
er en lovpålagt oppgave, men kommunen står i fritt til å bestemme et riktig nivå på tjenesten.
Gratisprinsippet er også nedfelt i loven.
Gjennom denne bibliotekplanen ønsker byrådet å bidra til tilgang av gode bibliotektjenester til alle i
kommunen, samt å sikre at bibliotekene er i stand til å forbedre sine tjenester i tråd med offentlige
krav og brukernes behov. Det er en målsetting at flere av kommunens innbyggere benytter seg av
bibliotekets tjenester og blir aktive lånere.
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2.0 Utviklingstrekk
2.1
Samfunnsrollen
Tromsø er i dag et samfunn hvor arbeidsplassene i stor grad er kunnskapsbaserte. Kultur og
opplevelser har også blitt en større del av næringsgrunnlaget. Kommunen tiltrekker seg i større grad
utenlandsk arbeidskraft og står fram som multikulturelt samfunn. Utviklingen i Tromsø er i tråd med
internasjonale utviklingstrekk. Endringer skjer raskt og kravene til omstilling og kompetanseutvikling
er store. Man ser også større forskjeller mellom de som har ressurser til å opprettholde og utvikle sin
kunnskap og de som faller utenfor. Innbyggerne har større behov for arenaer for uformelle studier
og tilgang på nettressurser. Arbeidslivet har et økende behov for medarbeidere med god utdanning
og gode sosiale ferdigheter. Verdigrunnlaget til bibliotek bygger på tanken om at kunnskap og
utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer.
Biblioteket skal gi den enkelte mulighet til læring og personlig utvikling på egne vilkår gjennom hele
livet.
Tromsø sitt bysentrum har fått redusert betydning som et handelssenter til fordel for mer perifere
kjøpesentra på Tromsøya og i Tromsdalen. Hovedbiblioteket vil bidra til et levende sentrum.
Biblioteket samarbeider med Næringsforeningen og næringslivet om å skape aktiviteter og holde liv i
sentrum.
Et godt og bredt tilbud av attraktive bibliotektjenester bidrar også til å forsterke omdømmet av
kommunen som et bo- og studiested som gir innbyggerne god tilgang på felles resurser som kan
brukes til kompetansebygging og personlig berikelse.
Et levende samfunn trenger arenaer hvor meningsutveksling og debatt kan finne sted. Biblioteket
har her en rolle som tilrettelegger og arrangør. Biblioteket skal være et nøytralt sted, men samtidig
en arena som er åpen for ulike meningsutvekslinger og aktivitet.
Vår hverdag har blitt elektronisk og elektroniske ressurser vil gradvis ta over for den trykte boka og
annet fysisk materiale. Det vil i en periode framover være en utfordring å balansere mellom det
fysiske og elektroniske på en måte som tilfredsstiller våre brukeres behov for litteratur. Samtidig blir
det en utfordring for biblioteket å bidra til at hele befolkningen har den kompetanse de trenger for å
styre sin hverdag i et fullelektronisk samfunn. Det er ønskelig at biblioteket i større grad ivaretar
rollen som digital læringsarena for voksne. Det er en forutsetning for å kunne ivareta den enkelte
innbyggers rettigheter og delta i
samfunnet at en behersker verktøy
som e-post og internett og e-handel.
Biblioteket har sikrer alle sin
demokratiske rettighet til
informasjon og har fortrinn som
tilgjengelighet, lav terskel og gratis
tilgang.
Befolkningsveksten skjer i større grad
gjennom innflytting fra utlandet.
Mange flytter til Tromsø som
attraktiv arbeidskraft, mens andre
har et beskyttelsesbehov. Samtlige
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har et særskilt behov for å skaffe seg kunnskap om det norske samfunnet, samt å holde kontakten
med sin opprinnelige kultur. Biblioteket har satset på særskilte tiltak for denne gruppen, og har et
godt samarbeid med Voksenopplæringa for å gi et faglig og sosialt tilbud til målgruppen.

2.2
Ny biblioteklov gir klare signaler om fremtidens bibliotek
Med bakgrunn i arbeidet med Stortingsmelding nr. 23- 2008/2009 Bibliotek: Kunnskapsallmenning,
møtestad og kulturarena i ei digital tid, har Kulturdepartementet fremmet forslag om endringer i
bibliotekloven for å tilpasse den til bibliotekenes nye samfunnsrolle.
§ 1. skal etter departementets forslag lyde:
Målsetting
«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til
disposisjon for alle som bor i landet.
Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
De enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og
aktualitet.»
Den nye lovteksten er i samsvar med den funksjon og rolle som det nye biblioteket i Tromsø har hatt
siden etableringen i 2005. Samtidig er lovteksten klarere på den doble rollen bibliotekene har som
kultur- og litteraturhus og som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt, eller
«torgfunksjonen» som noen også har kalt det.
2.3
Signaler fra bibliotekplanen til Troms fylkeskommune
Fylkesbiblioteket har en koordinerende og støttende rolle å spille i forhold til folkebibliotekene i
kommunene. Fylkeskommunen og fylkesbiblioteket samarbeider med folkebiblioteket i Tromsø på
flere områder. Den fylkeskommunale boksamlingen inngår i bibliotekets bokstamme. I de siste årene
har om lag en tredel av bøkene blitt kjøpt for fylkeskommunale midler. Bøker og medier blir
distribuert til alle kommuner i Troms. Fylkeskommunen bidro også med et tilskudd til finansieringen
av hovedbiblioteket.
For første gang vedtok Fylkestinget i 2011 en bibliotekplan. Bibliotekplan for Troms 2011-2014 tar
stilling til hvordan bibliotekene i Troms skal ivareta sin samfunnsrolle.
Som det største biblioteket i fylket, er det naturlig at Tromsø også samarbeider for å realisere deler
av denne planen og tar den med i arbeidet med vår bibliotekplan.
Bibliotekplan for Troms fremhever spesielt det utviklings- og forbedringsarbeidet som har funnet
sted ved Bibliotek og byarkiv i Tromsø. De ønsker å utnytte denne erfaringen og kompetansen for
videreutvikling av tjenestene i hele fylket. Det er blant annet ønskelig å:
•
•
•

Utvikle Tromsø til et ressursbibliotek.
Etablere et prosjekt mellom Tromsø og Lenvik for å utvikle et bedre tilbud innen psykisk helse
for barn og unge.
Etablere Eplebibliotek (bibliotektjenester for barn med nedsatt funksjonsevner) etter modell
fra Tromsø i alle kommuner i fylket.
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•

Fylkesbiblioteket skal også være i forkant og vil raskt tilby digitale bøker. Dette vil medføre en
omlegging av finansieringsordningen for tradisjonelle bøker som biblioteket i Tromsø har
dratt nytte av.

2.4
Sterkere fokus på brukeren
Bibliotekekene har gjennomgått en lang utvikling. Et sterkt faglig fokus var opprinnelig rettet mot
forvaltningen av boksamlingen. Etterhvert fikk bibliotekene mer fokus på utlån og på ønsket om å
rette oppmerksomhet mot brukernes behov. Skal biblioteket overleve som institusjon i et samfunn
hvor innbyggerne i stadig større grad verdsetter sin individuelle frihet og etterspør personlige
løsninger, er det nødvendig for biblioteket å finne en god balanse mellom effektiv forvaltning og
personrettede løsninger. Det vil også i større grad bli nødvendig for biblioteket å finne nye
brukergrupper gjennom markedsføring. I dag har biblioteket et sterkere fokus på å gi publikum
informasjon og veiledning om god litteratur.
Biblioteket må tilrettelegges på en måte som gjør det enkelt og inspirerende for brukeren både å
finne seg til rette på biblioteket og lett finne det man leter etter. Utformingen av lokalet er viktig,
men det er også viktig å utvikle de ansattes kompetanse i å veilede og hjelpe brukerne.
Biblioteket har derfor
behov for å vite mer
om brukeren og
behovene. Det
gjennomføres derfor
årlige
brukerundersøkelser.
Bibliotekloven gir
bibliotekene pålegg
om å legge vekt på
kvalitet. En må derfor
bygge opp en variert
samling, som både
fokuserer på
bestselgere bredde
som gir plass både til
det som er sært og har
ei smal målgruppe.
2.5
Erfaringer fra brukerundersøkelser
For å få vite mer om bibliotekbrukerne gjennomføres to ulike brukerundersøkelser. Den ene
undersøkelsen er en telling gjennom åpningstiden for å få kunnskap om hva brukerne gjør, den andre
er en brukerundersøkelse vi gjennomfører i samarbeid med Bedrekommune.no. Undersøkelsene gir
oss tall på hva brukerne bruker biblioteket til i dag og hva de ønsker av biblioteket i fremtiden.
Gjennomsnittlig bruker 1.550 personer hovedbiblioteket og det lånes ut 860 medier hver dag, Hvert
bibliotekbesøk varer i gjennomsnitt 35 minutter på hverdager. På søndagene varer
bibliotekbesøkene i 50 minutter.
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Hva gjør bibliotekbrukerne?
Bibliotekets trafikktelling (et øyeblikksbilde) viser at blant brukerne har biblioteket registrert
følgende aktiviteter:
25 %
9%
30 %
15 %
14 %
7%

sitter, går, står alene eller er i en gruppe som ikke forholder seg til medier eller personale
ser i hyllene
sitter og leser eller skriver uten pc
sitter med egen PC
sitter ved bibliotekets PC
foretar seg andre ting

Dette viser at biblioteket har allsidige brukere som både bruker biblioteket til tradisjonelle tjenester
som lån, men at mange også bruker biblioteket som møteplass, studieplass, arbeidssted og sted for
opplevelse og kultur.
Tallene er i samsvar med tall fra andre storbykommuner som viser at 46 prosent er på biblioteket i
forbindelse med lån eller levering. Resten gjør andre ting. Men det er også en overlapping. Mange
som låner medier, bruker også tid på å studere eller arbeide på biblioteket, de bruker datamaskiner
og/eller er sammen med andre.
Antall aktive lånekort forteller hvor mange brukere biblioteket har
I 2012 hadde biblioteket 16 511 aktive lånere (at lånekortet blir brukt minst en gang i løpet av året).
Dette tallet er lavere enn det som har vært normalt siden det nye hovedbiblioteket åpnet i 2005.

Hva ønsker bibliotekbrukerne?
Brukerundersøkelsen gir også konkrete tilbakemeldinger. Av negative kommentarer er det meldinger
om for mye støy, for korte åpningstider, for få leseplasser, ustabilt trådløst nett, for få stikkontakter
og dårlig skilting, og noen er misfornøyde med renhold og vasking av toalett. Andre gir
tilbakemelding om det flotte bygget, et profesjonelt og hjelpsomt personale, godt utvalg av medier
og fine eventyrstunder for barn. Vår gjennomsnittlige bruker er fornøyd med våre tjenester og med
biblioteket. Brukerne av bibliotekene i Kroken og Tromsdalen er veldig fornøyde med tilbudet i disse
to bydelene.
Våre bibliotektjenester sammenlignet med andre storkommuner
ASSS (Aggregerte Styringsdata fra Sammenlignbare Storkommuner) sammenligner også ulike
styringsdata for bibliotekdrift som en del av kultursektoren. De viktigste indikatorene er årlig besøk
pr. innbygger, utlån pr. innbygger og netto driftsutgifter pr innbygger.
Tromsø utmerker seg ikke i forhold til de andre kommunene i forhold til netto driftsutgifter pr
innbygger. Flere kommuner bruker mer penger på sin bibliotektjeneste enn Tromsø. Imidlertid har
biblioteket i flere år hatt et bedre besøk enn de andre storbyene. I fjor besøkte en gjennomsnittlig
innbygger i Tromsø biblioteket 8,5 ganger. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene var 5,4 besøk. På
utlånssiden ligger Tromsø nært et landsgjennomsnitt.

7

3.0 Presentasjon og analyse av bibliotekets ulike
satsningsområder
3.1

Ressurser og virkemidler

3.1.1 Samarbeid og prosjektarbeid for å utvikle bedre tjenester
Biblioteket i Tromsø har et høyt aktivitetsnivå. Det høye nivået kan gjennomføres på grunn av et
utstrakt samarbeid med både offentlige og private institusjoner, lag og frivillige organisasjoner, som
tar ansvar for deler av aktivitetene. Noen av disse tiltakene er samarbeidsprosjekter, hvor alle
deltakerne har et felles ansvar for de ulike oppgavene et arrangement medfører, mens andre ganger
er biblioteket bare den fysiske arena for tiltaket.
Biblioteket har god tradisjon på å benytte seg av prosjektmidler til utvikling av tjenester og
programtilbud. Prosjektmidlene har gitt økonomisk mulighet til å utvikle nye spennende tilbud.
3.1.2 Biblioteket er et desentralisert tilbud i Tromsø
Tromsø kommune dekker et stort område. For å kunne gi et likeverdig bibliotektilbud til alle
innbyggere, er det derfor nødvendig å ha et desentralisert tilbud. Dette er spesielt viktig for barn som
har behov for jevn tilgang av bøker og litterære opplevelser, knyttet både til leseopplæring,
opplevelse og samfunnsforståelse.
Biblioteket driver i dag følgende
desentrale tilbud:
•
•
•
•

Tromsdalen bibliotek
Kroken bibliotek
Mobilt bibliotek – bokbussen
Kombinasjonsbibliotek i
samarbeid med skolene på
Brensholmen og på Lakselvbukt

Bibliotekene i Kroken og Tromsdalen
dekker viktige behov i bomiljøene og har
godt utlån og besøk. Det var opprinnelig
planlagt og bygd lokaler til bibliotek på
Stakkevollan. Det er aldri blitt åpnet. Det
har også i en periode vært drevet en
folkebibliotekfilial ved Mortensnes skole.
Den ble nedlagt på slutten av 90-tallet.
Bokbussen er i første rekke et tilbud for
skoler og barnehager i distriktet og alle
skolene på Kvaløya. Bussen drives at to
bibliotekansatte som deler oppdragene i
løpet av uka. Bussen besøker også Karlsøy
kommune og er delvis finansiert med
tilskudd fra Fylkesbiblioteket og Karlsøy
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kommune. Bussen er gammel, bygd i 1997 (15 år) og bør byttes ut.
Kombinasjonsbibliotekene på Brensholmen og i Lakselvbukt driver folkebibliotekvirksomhet etter
avtale med Bibliotek og byarkiv og får et årlig tilskudd for å gjøre dette. Ordningen fungerer godt og
sikrer befolkningen et godt bibliotektilbud.
Kommunen har ikke et likeverdig bibliotektilbud til alle bydeler. Spesielt Kvaløysletta peker seg ut
som et område med dårlig tilbud. Her bor mer enn 10 000 innbyggere som ikke har noe
folkebibliotek i sitt nærområde.
3.1.3 Åpningstid ved bibliotekene
Hovedbiblioteket er et populært tilbud som blir besøkt av om lag en halv million brukere i året.
Ønsket om lengere åpningstid har fulgt virksomheten siden åpningen i 2005, og biblioteket har i
denne perioden økt åpningstiden fra 42 timer pr. uke til 56 timer pr. uke (+33 %). Åpningstiden er:
mandag – torsdag
fredag
lørdag
søndag

09.00 – 19.00
09.00 – 17.00
11.00 – 15.00
12.00 – 16.00

Filialene i Kroken og Tromsdalen har en mer begrenset åpningstid.
mandag og torsdag
tirsdag-onsdag
lørdag

13:00-19:00
09:00-15:30
10:00-15:00

Brukerne ønsker ytterligere økning av åpningstiden, og byrådet har i sin tiltredelseserklæring tatt til
orde for en økning. Basert på ny teknologi, er det utviklet en ny ordning med selvbetjente bibliotek
som er åpne for brukere ved hjelp av elektroniske adgangskort og videoovervåkning før og etter
bibliotekene er betjente. En slik ordning vil kunne innføres på alle bibliotekene i Tromsø og gjøre
bibliotekene tilgengelige for registrerte brukere fra f.eks. 8.00 til 22.00 hele uken. I så tilfelle vil den
samlede åpningstiden ved hovedbiblioteket, Kroken og Tromsdalen øke fra 116 timer pr. uke til 294
timer pr. uke. En økning på 178 timer pr. uke (+153 %). Ordningen krever investering i nytt utstyr og
noen bygningsmessige endringer, samt en mindre økning av driftsutgiftene. Ordningen kan realiseres
allerede i 2014. I utgangspunktet kan den betjente åpningstiden være den samme som nå, men en
nødvendig medvirkningsprosess med de ansatte kan endre noe på dette.
Slike ordninger finnes allerede i mange danske bibliotek og på initiativ av byråd for kultur har en
startet arbeidet med å utrede innføring av en slik ordning i Tromsø. Det har vært gjennomført en
studietur til Danmark i februar 2014. I Danmark har ordningen ført til økning av besøket og en 20 %
økning av utlånet. Stadig flere danske bibliotek innfører nå et slikt system. Erfaringen er at det ikke
medfører store ordensproblemer eller belastning på inventar og utstyr. En har en aldersgrense på 15
år. Barn har alltid adgang i følge med foreldre eller andre voksne. I Norge finnes ordningen så langt i
bare ett lite bibliotek i Stavern.
En har ikke rukket i detalj å planlegge tiltaket. De driftsmessige konsekvensene som innbefatter både
renhold, bygningsdrift og bibliotekdrift er ikke så langt utredet, men i forhold til den forventede
positive effekten er ikke dette et dyrt tiltak.
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3.1.4

Et sprengt bibliotek

Hovedbiblioteket har et besøk på om lag 500 000 brukere pr. år. I perioder er det mange som leter
etter en plass å sitte, uten å finne noe ledig. På kort sikt er problemet forsøkt løst gjennom å tilby
flere sitte-, studie- og arbeidsplasser, men plassmangel for aktiviteter er et reelt problem. Biblioteket
må også redusere egne kulturelle aktiviteter og litterære arrangement av samme årsak. Det klages på

støy fra våre aktiviteter for barn og voksne. Derfor savnes et lokale med en scene som ikke forstyrrer
den øvrige virksomheten. Biblioteket kunne også ha bidratt med mer aktivitet og voksenopplæring
med egnede lokaler til formålet. Biblioteket har siden det ble åpnet i 2005 hatt nesten 5 millioner
besøkende. Slitasjen medfører behov for i løpet av planperioden utskifting og oppgradering.

3.1.5 Profilering og markedsføring
Selv om biblioteket er godt besøkt, er det en stor del av befolkningen som ikke er brukere av
tjenestene. Man teller hvert år hvor mange som har lånekort og har brukt det til lån siste året. Rundt
20 % av byens befolkning er aktive lånere. Norske bibliotek har ikke vært flinke til å bruke aktiv
markedsføring som virkemiddel, i like stor grad som kommersiell virksomhet. For å få best mulig
effekt av de kommunale investeringer på området, er det viktig i større grad å prioritere å gjøre
tjenestene bedre kjent.
Bibliotekene bør derfor i større grad bruke aktiv markedsføring som et virkemiddel på å nå nye
brukere og brukergrupper. Bibliotekene har tradisjonelt drevet lite med markedsføring, men har
forholdt seg til brukere som kommer på besøk. Det er behov for en bevisst markedsstrategi og en
markedsplan for å øke utlån og bruk av tjenestene. Den nye digitale låneordningen krever god
markedsføring for å utnytte sitt potensiale.
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3.2
Utvikling av tilbudet til skoler og barnehager
Det er et særdeles godt
samarbeid mellom
grunnskolene og biblioteket.
Det er utviklet en egen
skoletjeneste som driver
opplæring og nettverksarbeid
for lærere og
skolebibliotekarer. Om lag
6000 elever besøker årlig
bibliotekene på planlagte
besøk med egne pedagogiske
opplegg blant annet gjennom
«Den kulturelle skolesekken»,
der biblioteket har oppgaven
som fagsenter for litteratur.
Samarbeidet med skolene er
ikke bare viktig for barns litterære opplevelse. Det er også en viktig del av leseopplæringen.
Samarbeidet mellom folkebiblioteket og grunnskolene i Tromsø er basert på «Strategiplan for
skolebibliotekutvikling i Tromsø kommune 2011 – 2014» og «Samarbeidsavtale mellom
skolebibliotek og folkebibliotek i Tromsø kommune.
Biblioteket besøkes også av mange barnehager. Vi arrangerer også en rekke arrangement ment for
barn i førskolealder, men samarbeidet er ikke like godt organisert som for grunnskolen. Det er
ønskelig å lage en tilsvarende kvalitativ god tjeneste for barnehagene som for grunnskolen.
Barns møter med bøker er verdifulle. Leseaktiviteter gir opplevelser, skaper umiddelbar glede og det
ligger stor verdi i den språklige samhandlingen lesing fører med seg. Gjennom leseaktiviteter utvikler
barna sin språkkompetanse. Systematisk språkstimulering i førskolealder har stor betydning barnets
videre språkutvikling. Biblioteket ønsker å sette fokus på sammenhengen mellom språkstimulering og
leseaktiviteter i barnehagen. Målet er å etablere en kultur for lesing i barnehagen ved å:
•
•
•
•

Styrke barnehagens arbeid med språkstimulering gjennom leseaktiviteter.
Øke de voksnes refleksjoner rundt språkstimulering og leseaktiviteter.
Gi tilgang til ny og aktuell litteratur gjennom bibliotekfilialer i barnehagen.
Etablere lesevaner hos barn og foreldre i barnehagen.

3.3
Tilbud til utsatte grupper av barn og ungdom
Basert på prioriteringer i forrige bibliotekplan har biblioteket satset på å lage et spesielt
bibliotektilbud til utsatte grupper med spesielle behov:
3.3.1 Eplebiblioteket
Høsten 2008 ble det første norske Eplebiblioteket i Norge innviet – i Tromsø. Dette er ei egen
avdeling i bibliotekets barneavdeling som tilbyr bøker og medier tilpasset barn med nedsatt
funksjonsevne.
Denne nyetableringen kom i stand ved hjelp av prosjektmidler støttet av ABM-utvikling.
Alle barn har rett til bøker! Men alle bøker passer ikke til alle barn.
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Ei eplehylle bidrar til at barn med nedsatt funksjonsevne får bedre tilgang til biblioteket. Den gir også
mulighet for møte med andre barn. Og den kan fremme forståelse for hverandres ulikheter og innsikt
i hva som er felles hos alle barn. For voksne kan eplehylla være en kilde til kunnskap og inspirasjon i
arbeidet med bedre tilgjengelighet.
Målet med prosjektet har vært å skape et modellbibliotek som tilbyr gode bibliotektjenester til barn
med nedsatt funksjonsevne og som kan være til inspirasjon for andre bibliotek til å gjøre det samme.
Alle barn skal kunne få et likeverdig tilbud ved sitt lokale bibliotek, alene eller sammen med venner,
familier eller skolekamerater.
Eplebiblioteket ble avsluttet som et prosjekt i 2009 og har siden da vært opprettholdt innen
bibliotekets vanlig drift. For at kompetansen og erfaringene med eplebiblioteket skal opprettholdes,
og at tilbudet skal videreutvikles, ønsker biblioteket å satse mer med økte ressurser til
eplebiblioteket.
3.3.2 Prosjektet [Stærkere] psykisk helse for barn og unge i Troms
Prosjektet er et samarbeid mellom Troms fylkesbibliotek, Lenvik bibliotek og Tromsø bibliotek og
byarkiv. [Stærkere] vil gjøre barn, unge, pårørende og andre ressurspersoner i deres omgivelser
oppmerksomme på de tjenester som bibliotekene kan yte og de tilbudene bibliotekene har.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i barn og unges perspektiv på psykisk sykdom, det være seg egen
sykdom eller spørsmål rundt psykiske problemer, hvordan man kan støtte venner som sliter og
hvordan det er å leve med foreldre med psykisk sykdom.
Prosjektets hovedmål er å synliggjøre informasjons- og litteraturtilbudet rundt temaet psykisk helse
for barn og unge i folkebibliotekene i Troms. Gjennom utarbeidelse og formidling av en nettbasert
mediesamling, videreutvikling av nettsiden På skråss og bibliotekturné med teaterforestillingen Et
rart brev, er ønsket å oppnå:
•
•
•

Større åpenhet rundt barn og unges psykiske helse
Synligere bibliotektilbud omkring psykisk helse
Bedre livskvalitet for barn, ungdom og pårørende som har en hverdag preget av at noen
sliter med sin psykiske helse

Arbeidet med mediesamlingen er i full gang, og det jobbes med involvering av fagmiljø og
interessegrupper der dette finnes. Rimfrost teaterensemble med tilholdssted på Senja har
gjennomført turné med teaterforestillingen.
3.4
Voksen læring og opplevelse
I de kommende årene vil andelen eldre innbyggere øke. De eldre vil utgjøre en gruppe med store
ressurser, men også med nye behov. Det er en utfordring for biblioteket å bidra på ulike måter til god
livskvalitet for denne aldersgruppen. Mange av dem har ikke brukt biblioteket i den fasen av livet
hvor hjem og arbeid tok en stor del av tiden. Gruppen vil trenge nye sosiale fellesskap, tilgang på ny
læring og inspirasjon til et aktivt liv. I tillegg ønsker biblioteket å bidra til at de eldre kan være en
ressurs for fellesskapet.
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I samarbeid med Den Kulturelle
Spaserstokken gjennomføres
skrivekurs for alderspensjonister.
Disse kursene er populære. Det er
behov for å utvide tilbudet til
denne gruppen i regi av
biblioteket. Det er ikke minst et
stort behov for å bidra til at
gruppen har den datakompetanse
som er nødvendig å ha i dagens
samfunn.
3.5
Aktiv litteraturformidling for voksne
Et av de områdene som biblioteket har prioritert å utvikle er den aktive litteraturformidlingen til
voksne. Dette gjøres gjennom enkeltarrangement og festivaler som «Spark»- poesifestival og
gjennom samarbeid med Ordkalotten. Nye format som e-boka, gjør at det må tenkes nytt, og nye
publikumsvennlige og spennende måter å formidle må finnes. Litteraturformidling er en viktig del av
det samfunnsoppdraget som bibliotekloven gir bibliotekene.
3.6
Satsing på digital framtid
En rekke digitale tjenester er allerede tilgjengelige på biblioteket. Nå er også e-boka tilgjengelig
gjennom et samarbeid med fylkesbiblioteket for Troms. Det er rettighetsproblematikken som har
medført at det har tatt lang tid å gjøre slike bøker tilgjengelige. Utviklingen på dette området er bare
i sin spede begynnelse og vil bli utviklet i planperioden.
I løpet av de kommende år vil biblioteket få erfaringer med ulån av e-bøker og annet digitalt
materiale. Disse erfaringene vil danne grunnlag for de vurderinger som må gjøres i forhold til hvilken
andel av bokbudsjettet som skal brukes til e-bøker. Dette er brytningstid hvor ingen kan ha oversikt
over hvordan de elektroniske medier vil bli mottatt. Biblioteket vil derfor løpende vurdere utviklingen
og gjøre innkjøp i forhold til de erfaringer vi høster.
I de seneste årene har nye tjenester som Wimp og Spotify endret publikums bruk av musikk. Mange
løsninger for nedlastning av spillefilmer har kommet og vil bli introdusert i tiden som kommer.
Biblioteket har de seinere årene merket en nedgang i utlånet av musikk og film. Bibliotekets musikkog filmsamling er CD-basert. Dette formatet er i ferd med å fases ut. Utlån av film og musikk kan i
fremtiden flyttes over nettbaserte plattformer. Dette må i så fall gjøres i samarbeid med Troms
fylkesbibliotek og alle bibliotekene i Troms,
ettersom vårt digitale utlån er et
samarbeidsprosjekt for Troms. Endringer i
brukervaner og muligheter for nye format vil
i planperioden medføre endringer i
bibliotekets utlånsstrategi for musikk og film.
3.7
Flerkulturelt ressurssenter
Biblioteket ser på det flerkulturelle miljøet
som en ressurs og en berikelse i samfunnet
og på biblioteket. Med bakgrunn i dette
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utgangspunktet har en utviklet en samarbeidsmodell, hvor både den enkelte og ulike institusjoner
deltar. Biblioteket og Voksenopplæringa har en unik samarbeidsavtale.
Alle elever på Voksenopplæringa får en grundig innføring i tilbudet og bruk av biblioteket. De føler
seg trygge her, ettersom de har en kontaktperson som de kjenner. Det flerkulturelle miljøet er
storforbrukere av mange av våre tilbud som pc-er, tidsskrifter og bøker. Det tilbys også faste tilbud
som leksehjelp og litteraturgrupper, både for kvinner og menn. Det arrangeres også spesielle tiltak
som «Levende bok», hvor en tilbyr en samtale med et utvalg personer som kommer fra andre land.
Dermed kan de som deltar få bedre kunnskap og forståelse for den situasjonen som flykninger og
innvandrere er i.
3.8
Trygg havn for truede forfattere – Fribyordningen
Tromsø kommunestyre vedtok i 2005 å være friby for truede forfattere og søke medlemskap i ICORN
- International Cities Of Refuge Network. Dette er en ordning for å beskytte ytringsfriheten, hvor
kommunen får ansvar for å tilby sikkert bosted for en forfatter som har blitt forfulgt. I Tromsø er
ordningen et
samarbeid mellom
universitetet og
fylkeskommunen og
det er biblioteket som
utfører det operative
arbeidet.
Fribyordningen gir
biblioteket tilgang på
et stort nettverk av
internasjonale
forfattere som blir
brukt for å gi våre
brukere informasjon
om ytringsfrihetens
kår rundt om i verden, og tilgang på litteratur som er vanskelig tilgjengelig.

3.9
UNESCO Cities of Litterature
Byrådet har vedtatt å søke om medlemskap i nettverket UNESCO Cities of Litterature. De godkjente
Litteraturbyene arbeider sammen for å bygge sterke globale partnerskap gjennom å oppmuntre til
litterær utveksling, skape tverrkulturelle tiltak og utvikle lokale, nasjonale og internasjonale litterære
bånd. Hver by skal være ambassadører for litteratur på et lokalt nivå og engasjere innbyggerne i for å
skape oppmerksomhet og interesse rundt litteratur.
Byrådet har oppnevnt en komité som skal utarbeide en søknad til UNESCO og biblioteket deltar i
arbeidet.
3.10 Lokalhistorisk senter
Ved innflytting i det nye biblioteket, ble det opprettet et lokalhistorisk senter. Sentret har
opparbeidet seg en trofast brukergruppe som finner interessante opplysninger i forbindelse med
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slektsgransking og historieskriving. Senteret hjelper også elever med opplysninger til
oppgaveskriving. En samler og katalogiserer litteratur av lokalhistorisk interesse, og publiserer
artikler om gamle Tromsø i en historisk wikipedia. Ved inngangen til 2013 bestod samlingen av omlag
11 200 titler, fordelt på bøker, lydbøker, musikkinnspillinger og filmer. I tillegg kommer
Tromsøavisene i original, fra 1838 fram til nå.
I planperioden vil senteret utvikle nye metoder for å formidle historisk stoff til brukerne, både digitalt
og gjennom mer tradisjonelle formidlingsopplegg. Skolene vil bli tilbudt tilgang på vårt historiske
materiale gjennom spesialtilpassede opplegg. Lokalhistorisk senter deler lokaler med byarkivet. Det
er en målsetting å bidra til en sterkere integrering av byarkivet og lokalhistorisk senter.

4.0

Behov for prioritering av kvalitet og kompetanse

Den viktigste forutsetningen for gode og fremtidsrettede bibliotektjenester er velutdannede
medarbeidere. Enheten har i dag om lag 30 medarbeidere med ulik bakgrunn og solid utdanning. Å
drifte et moderne bibliotek og tilfredsstille fremtidens behov, krever ansatte med sammensatt
fagbakgrunn. Det vil bli mer behov for kompetanse innen data, litterær formidling, arrangement,
prosjektstyring, informasjon og service. Brukerne forventer at ansatte skal ha oppdatert høy og bred
kunnskap på alle områder og være i stand til å veilede ut fra den enkeltes behov.
Brukerundersøkelser viser at brukerne er fornøyde med den hjelpen de får, men for å sikre gode
bibliotektjenester i framtiden, er det viktig på en rekke områder å øke de ansattes kompetanse.
Dette gjelder spesielt for å sikre at biblioteket har de nødvendige ferdigheter til å tilby nye tjenester,
som for eksempel på det digitale området og for å ha tilstrekkelig kompetanse på service.
Økt kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne videreutvikle det populære bibliotektilbudet
kommunen driver. Kompetansearbeidet må være målrettet og planlagt i forhold til de vedtatte
utfordringene for enheten.
Biblioteket ønsker også å ha fokus på brukernes sikkerhet. Et stort besøk gjør at de ansatte må ha
kompetanse og utstyr må være tilstede for å takle uforutsette hendelser.
For å være oppdatert på internasjonal bibliotekutvikling, har biblioteket arrangert to fellesturer for
de ansatte til København/Malmö (2008) og London/Cambridge (2010). Her ble det gjennomført et
faglig program som gav oversikt over faglig utvikling innen området. Turene ble finansiert gjennom
samarbeid med personalforening, betaling av egenandel og over bibliotekets budsjett.

5.0

Tiltaksplan

Tromsø kommunes satsing på bibliotek i samhandling med Troms fylkeskommune har skapt et godt
bibliotektilbud med mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Vårt bibliotek har rukket å bli en
inspirasjon for andre kommuner som ønsker å skape et moderne og populært bibliotek. En fortsatt
positiv utvikling forutsetter god ressursnyttelse og fokus på samarbeid på alle nivå:

Hovedmål 1. Bedre de fysiske betingelser for god bibliotekdrift
1. Byrådet ønsker å opprettholde dagens bibliotekstruktur med en avdeling i Kroken og en i
Tromsdalen samt distriktsfilialer i Lakselvbukt og Brensholmen. Aktivitetene på begge steder
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bør endres for å gi et utfyllende tilbud til hovedbiblioteket og ikke bare være en kopi av det
som kan tilbys i sentrum. Samtidig vil en i planperioden å utrede muligheter for å etablere et
bibliotek på Kvaløya.
2. Det foreslås allerede i 2014 å innføre en ordning med selvbetjente bibliotek ved
hovedbiblioteket og filialene i Kroken og Tromsdalen. Det investeres i et nytt adgangskontroll- og kundebehandlingssystem som muliggjør selvbetjente perioder om morgenen og
kvelden. På filialene vil systemet gjøre det mulig å holde biblioteket åpent også på dager som
biblioteket i dag ikke er åpent. I Kroken medfører dette behov for en mindre utbygging av ny
inngang med toalett. I sentrum og i Tromsdalen medfører tiltaket ikke behov for fysiske
endringer i lokalet, men det skaper behov for bedre sikring av deler av lokalet som ikke skal
være tilgjengelig for publikum. Tiltaket vil også kreve en mindre økning av driftsrammer fra
2015. Dette vil bli utredet som en del av innføringsarbeidet.
3. For å øke kvaliteten på tilbudet til barn i ytterområdene i kommunen, vil dagens bokbuss bli
byttet ut. Bussen er utslitt og de årlige vedlikeholdsutgiftene er store. Bussens beskaffenhet
sliter også fysisk på bibliotekarene som både kjører og betjener bussen. Den er heller ikke
lenger et attraktivt tilbud til brukerne.
4. For å øke arealet for publikum ved hovedbiblioteket og tilbudet av tjenester, vil en utrede
bygging av en frittstående administrasjonsfløy på ledig areal opp mot Vestregata.

Hovedmål 2: Videreutvikle det digitale biblioteket
I samhandling med Troms fylkesbibliotek og de andre kommunene i Troms, vil biblioteket
videreutvikle tilbudet med elektronisk utlån (e-bøker). På bakgrunn av de erfaringer som en gjør, vil
en søke å utvide tilbudet i tråd med de økonomiske rammer som finnes.

Hovedmål 3: Bedre tilbudet til spesielle brukergrupper
Biblioteket har prioritert å gi spesielle brukergrupper et særlig godt tilbud. Mye av dette arbeidet er
utført med finansiell støtte fra, og i samarbeid med eksterne aktører.
1. Det etableres ei fast stilling som får til oppgave å videreutvikle vårt tilbud på ulike områder:
•
•
•

Eplebiblioteket
Psykisk helse for barn og ungdom - [Stærkere]
Koordinering av vårt tilbud til barnehager.

2. Bibliotekets samarbeid med Voksenopplæringa for å gi flykninger og innvandrere et
spesialtilpasset tilbud videreføres. En vil arbeide for å utnytte de resurser brukergruppen har,
og bidra til integrering i samfunnet.

Hovedmål 4: Bidra til økt bruk av biblioteket
1. Under forutsetning av ekstern finansiering, planlegges en større kampanje for å øke antall
lånere. Mulig innretning kan være en lesekampanje, hvor hele byen leser samme bok.
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2. Alle medlemmer av kommunestyret forplikter seg til å ha lånekort til biblioteket, samt årlig å
bruke dette kortet.
3. Biblioteket skal intensivere sitt arbeid for å øke utlånet. Nye metoder for litteraturformidling
og markedsføring skal utvikles og utprøves.
4. Hovedbiblioteket skal være en pådriver for et aktivt bysentrum. Samarbeidet med
Næringsforeningen videreutvikles.
5. Biblioteket skal utvikle det litterære tilbudet gjennom nye tilbud som hyllevandring og bedre
eksponering av bøker og annet materiell. Nye digitale trykkfølsomme informasjonstavler skal
prøves ut.
6. Biblioteket skal på eget initiativ og i samarbeid med andre søke å øke bruken av biblioteket til
spesielle arrangement utenom den ordinære åpningstiden.
7. Biblioteket vil fortsette samarbeidet med Ordkalotten for å bidra til at festivalen blir en viktig
formidler av kvalitetslitteratur til kommunens befolkning, både for barn og voksne.
Hovedmål 5: Bidra til å etablere Tromsø som en litteraturby
1. I samarbeid med Universitetet i Tromsø og Troms fylkeskommune, vil
Fribyforfatterordningen og medlemskapet i ICORN videreføres. Biblioteket vil fortsatt ivareta
den administrative oppfølgingen av ordningen. Målsettingen er til enhver tid å kunne tilby en
forfatter eller journalist en toårig beskyttelse i Tromsø.
2. Med bakgrunn i vedtak i byrådet, vil Bibliotek og byarkiv i samarbeid med Ordkalotten og
andre institusjoner, videreføre arbeidet med på vegne av Tromsø kommune å søke UNESCO
om offisiell status som litteraturby. Biblioteket vil ha en hovedrolle i det framtidige
samarbeidet.
Hovedmål 6: Øke de ansattes kompetanse
1. Det lages i samarbeid med de ansatte en kompetanseplan som har til hensikt å gi
medarbeiderne nødvendig kompetanse til å nå målene i denne bibliotekplanen. Ekstra midler
til formålet søkes innbakt i de neste års budsjett.
2. Under forutsetning av budsjettmessig dekning, kan det gjennomføres et spleiselag med de
ansatte om en felles faglig studiereise hvert annet år.

VEDLEGG
Sentrale utviklingstrekk 2006 - 2012
2012

2011

2010
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2009

2008

2007

2006

Antall besøkende ved
hovedbiblioteket

505.000

519.000

502.000

518.000

590.000

456.000

381.000

Antall besøk pr. innbygger

7,2

7,5

7,4

8

9

7

6

Antall utlån totalt (alle avdelinger)

390067

407355

421619

420.345

415.664

388.723

359.425

Antall innbyggere i Tromsø

70357

69500

68239

67305

66513

64492

63595

Utlån pr. innbygger

5,54

5,86

6,18

6,25

6,25

6,03

5,65

Antall årsverk i bibliotek

23

23

23

23

22

22

22

Utlån pr. årsverk

16 959

17 711

18 331

18 275

18 894

17 669

16 338

Kjøp av medier totalt med tilskudd
fra Troms fylke og
prosjektfinansiering i kr.

2.406.700

2.325.800

2.606.823

2.275.000

2.150.000

1.880.000

1 590 000

Kjøp av medier pr innbygger

24,20 kr

33,46kr

38,20 kr

33,80 kr

32,93 kr

29,15 kr

25,00 kr

Kjøp av medier pr. besøkende

4,76 kr

4,48 kr

5,19 kr

4,39 kr

3,64 kr

4,09 kr

4,17 kr

Antall åpningstimer hovedbibliotek
sommer

56

56

52

52

52

52

52

Antall åpningstimer hovedbibliotek
vinter

56

56

56

56

56

55

55

Antall aktive lånekort

17265

17681

17955

17334

17796

17174

17394

Prosent av innbyggere med aktive
lånekort

24,52

25,44

26,31

25,75

27,26

26,63

27,35

Arrangement ved bibliotekene totalt

362

430

405

378

286

203

139

-arrangement for barn

189

293

299

280

193

177

126

-arrangement for voksne

173

137

106

98

93

26

13

Arrangement – antall deltakere

10 687

11 348

10 162

9 000

7 128

6 166

4 087

Byarkiv: antall behandlede
forespørsler

126

159

135

72

110

76

102

Kostratall fra K10 kommunene (Fredrikstad, Bærum, Oslo, Drammen, Kristiansand, Sandnes,
Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø).
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