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FORORD 

Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet av samarbeidspartnerne i samarbeid med Ole Kristian Severinsen. 
Dokumentet ligger til grunn for søknad til ABM-utvikling om finansiering av samarbeidsprosjektet 
Astafjord bibliotek. Prosjektbeskrivelsen vil også bli brukt i forbindelse med politisk behandling i 
deltagerkommunene.  
Prosjektbeskrivelsen vil bli brukt i videre forankring av prosjektet i deltagerkommunene. 
 
Gratangen, 14.10.2006 
 
 
Ole Kristian Severinsen 
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Bakgrunn 

Kommunene rundt Astafjorden har tradisjon for samarbeid. For tiden samarbeider kommunene 
Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad om utvikling av felles tjenester på områdene barnevern, 
IKT drift, kart/oppmåling og økonomi. På flere av disse områdene er forslag om etablering av en felles 
tjeneste til politisk behandling. 
Det positive klimaet mht. samarbeid gjør det interessant å utvikle felles bibliotektjenester for å møte 
de utfordringene kommunene står overfor i et moderne informasjonssamfunn. Hver for seg er 
kommunene for små til å sitte med en bibliotektjeneste som møter publikums og overordnede 
myndigheters forventinger om nivå og kvalitet i tjenestene. Kommunene har derfor tatt initiativet til 
utvikling av det som kan ligne et konsolidert bibliotek i ht. Bibliotekreform 2014. 
Denne prosjektbeskrivelsen skisserer et 2-årig prosjekt med en prosess som sikter mot en felles 
bibliotektjeneste med én felles leder – faglig og administrativt. Det er en målsetting at den felles 
bibliotektjenesten skal ha form av et kombinasjonsbibliotek der skolebibliotek og relevante 
fagbibliotek inngår. Prosjektet skal avklare samarbeidsformer, stedlig organisering, ressursbehov og 
lokalisering av den felles tjenesten. Prosjektet skal også bidra til økt kompetanse både generelt og på 
de områdene det ligger til rette for spisse noen av de stedlige bibliotekenes rolle. 

Mål for Astafjord bibliotek 

Mål 

Bedre tjenester til publikum og brukere av biblioteksrelaterte tjenester i Astafjord kommunene. 

Strategier 

• Utvikle en felles bibliotektjeneste med felles faglig og administrativ leder. 
• Utvikle kompetanse i et samarbeid mellom aktørene i prosjektet. 
• Inkludere skolebibliotekene og fagbibliotek med sikte på etablering av kombinasjonsbibliotek 

Astafjordregionen 

Geografi 

I denne sammenhengen henspeiler dette regionbegrepet på de involverte kommunene som ligger 
samlet rundt Astafjord-bassenget. Skånland kommune ligger innenfor regionen, men er ikke med i 
prosjektet. 
De 4 kommunene danner et sammenhengende belte rundt Astafjordbassenget. Kommunene bindes 
sammen med veiforbindelse av vekslende standard med broer og tunneler. Avstanden mellom 
kommunesentrene framgår av tabellen nedenfor. 
Avstand i km Årstein Tennevoll Sjøvegan Hamnvik 
Årstein (Gratangen) - 35 53 97 
Tennevoll (Lavangen)  - 18 62 
Sjøvegan (Salangen)   - 44 
Hamnvik (Ibestad)    - 
Avstand fra Årstein til Harstad er 87 km mens den fra Hamnvik er 35 km med fergeforbindelse.  



Side 5 

Bibliotekene  

Nøkkeltall for folkebibliotekene framgår av tabellen nedenfor. 
Kommune Stillingsressurs Digitalisert katalog Kombinasjons-

bibliotek 
Plansituasjonen 

Gratangen 50% Nei Nei - 
Lavangen 70% Ja Ja - 
Salangen 80% Ja Nei - 
Ibestad 100% Ja Nei Kulturplan 
Den fysiske tilretteleggingen for folkebibliotekene er tilfredsstillende bortsett fra i Gratangen hvor det 
må finnes en annen og bedre løsning. 
Alle bibliotekene bortsett fra Gratangen er bemannet med fagpersoner. Gratangen står foran en 
rekrutteringsprosess. 

Folketallet 

Statistikk er i denne sammenhengen interessant både for å danne seg et bilde av behovene og fordeling 
av samlet ressursinnsats i en felles tjeneste.  

Innbyggere 01.01.06  Kommune 
I alt % 0-19 år % 

Gratangen 1 245 20,2 % 313 20,7 %
Lavangen 1 035 16,8 % 247 16,3 %
Salangen 2 263 36,7 % 605 40,0 %
Ibestad 1 630 26,4 % 347 22,9 %
Sum 6 173 100,0 % 1512 100,0 %

For tiden er folketallet nedadgående i alle de fire kommunene. 
 

K4 samarbeidsprosjekt 

Etter initiativ på et felles formannskapsmøte mellom Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner i 
november 2004 har administrasjonen i de tre kommunene definert og søkt om finansiering av tre 
prosjekt med sikte på å utvikle felles tjenester innenfor områdene barnevern, IKT drift og økonomi. 
Prosjektene har oppnådd støtte over Fylkesmannens skjønnsmidler.  
I oktober 2005 var et utviklingsprosjekt med tre delprosjekt organisert. I desember 2005 ble også 
Ibestad kommune med i utviklingsprosjektet på lik linje med de øvrige kommunene. Det blir i den 
forbindelse søkt Fylkesmannen om tilleggsfinansiering. Vinteren 2006 kom ytterligere ett område med 
i samarbeidet – kart- og oppmåling. I løpet av prosessen har det vist seg hensiktsmessig å splitte 
økonomiområdet i tre – skatteoppkrever, lønn og regnskap. 
Det foreligger nå beslutningsgrunnlag for etablering av felles tjenester på fire fagområder – barnevern, 
IKT drift, kart- og oppmåling og skatteoppkrever. Alle med forventet oppstart pr 01.01.2007. Da 
gjenstår lønn og regnskap. 
Det har vært engasjert ekstern prosjektleder på oppdragsbasis. Prosjektperioden var satt til 07.10.2005-
31.12.2006. Den er nå forlenget ut 1. halvår 2007. 

Rammebetingelser 

Nasjonalt 

Bibliotekreformen 2014 gir føringer for og stiller forventninger til en koordinert innsats på veien til 
Norgesbiblioteket. Det er gitt tydelige signaler om de ulike bibliotekenes rolle, innhold og 



Side 6 

kompetanse. Folkebibliotekenes rolle blir tydeligere og preget av økt krav til kompetanse på flere 
fagfelt.  
Folkebibliotekene i de små kommunene er hver for seg for små og sårbare til å kunne ivareta slike 
roller. Det snakkes derfor om det konsoliderte biblioteket som dekker flere kommuner. 

Regionalt 

I Troms fylkeskommunes kulturmelding 2005-09 finnes målsetting om tettere biblioteksamarbeid i 
fylket. Blant tiltakene finnes utvikling av felles katalog og kompetanseheving – kursing i faglige tema 
og i faglig ledelse. 

Lokalt 

Ibestad har utarbeidet Kulturplan hvor Ibestad folkebibliotek har fått egen omtale.  

Trekk ved en felles bibliotektjeneste 

Synergieffekter 

Gjennom etablering av en felles bibliotektjeneste vil det være mulig å samle personene i de fire 
stillingene til ett miljø for gjensidig nytte.  

• Det ligger muligheter for å etablere et team hvor medlemmene har komplementær kompetanse 
på de sentrale områdene. 

• Det gir muligheter for å ta i bruk kollegabasert veiledning. 
• En slik felles tjeneste gir også muligheter for å rekruttere til hele stillinger og dermed øke 

mulighetene for å rekruttere dyktige fagpersoner..  
 

Områder med utviklingsmuligheter 

Bibliotekene i de fire kommunene har utviklet seg ulikt av flere årsaker – ressurstilgang, tilgjengelig 
kompetanse og andre lokale forhold. Det gir også muligheter for å utvikle komplementære rolle i et 
samarbeid. 

• Gratangen har gode forutsetninger for å utvikle fagbibliotek i tilknytning til båtmuseet. Dette 
forutsetter et nært samarbeid med båtsamlingen og den kompetansen som finnes der. 

• Lavangen er en samisk kommune og bør kunne ta et særskilt ansvar for utvikling mht. samisk 
språk og tema. Denne kompetanse kan utvikles i samarbeid med institusjoner som besitter slik 
kompetanse i Midt-Tromsregionen. 

• Lavangen er også den kommunen som har utviklet et kombinasjonsbibliotek med 
skolebibliotek integrert. Her finnes også kompetanse på Den kulturelle skolesekken (DKS).  

• Lavangen har også kompetanse til å bli god på god på forvaltningsbibliotek. 
• Salangen kommune skal utvikle kombinasjonsbibliotek. Dette burde også  omfatte Sjøvegan 

videregående skole som dermed kunne bli en 5. aktør i samarbeidet. Helse og omsorg kan bli 
et spesialområde i den sammenhengen.  

• Ibestad folkebibliotek har kompetanse på veiledning av voksne studerende som benytter 
folkebiblioteket som studiearena. Dette biblioteket bør derfor kunne bli god på studielitteratur.  
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Andre områder for spesialisering 

• Litteratur formidling er et område for spesialisering 
• Formidling av lokalhistorie kan knyttes opp mot en enhet 
• Pedagogisk litteratur registreres og gjøres tilgjengelig for alle  

 

Bedre ressursutnyttelse 

• Én felles biblioteksjef gir muligheter for en koordinert og rasjonell utvikling av 
bibliotektjenesten. Enhetene i den fellestjenesten vil kunne ledes i retning av oppgaver de har 
forutsetninger for. 

• Det vil være mer rasjonelt med felles og samordnede innkjøp. Det er mulig å sitte sammen og 
diskutere medievalget 

• Dessuten bør katalogiseringen skje på ett sted i felles katalog. I dag skjer katalogisering på fire 
steder. 

• En felles bibliotektjeneste åpner for muligheter for kollegasamtaler/-veiledning på regelmessig 
basis. 

Et felles utviklingsprosjekt 

Formålet med prosjektet 

• Legge til rette for beslutning om og implementering av en felles bibliotektjeneste for 
kommunene Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad samlet i Astafjord bibliotek.  

• Etablere et felles plangrunnlag (biblioteksplan) for bibliotektjenestene i regionen. 

Aktiviteter i et utviklingsprosjekt 

• Organisering og forankring Prosjektet organiseres i overensstemmelse med de øvrige 
delprosjektene under K4 samarbeidet. Det rekrutteres inn bibliotekar/prosjektleder når 
finansiering er klar. Prosjektet forankres i prosjektorganisasjonen og i kommunene gjennom 
møter og studiereise for berørte aktører. For å komme i gang så raskt som mulig kjøres 
prosjektet med ekstern prosjektleder i startfasen. 

• Kartlegging Denne aktiviteten skal bidra til å skaffe god oversikt over ressurser, kompetanse, 
muligheter og begrensninger i bibliotekene og deres omgivelser. Denne aktiviteten vil danne 
et viktig utgangspunkt for seinere aktiviteter i prosjektet og bidra til ytterligere forankring. En 
viktig del av kartleggingen er eventuelle restanser i forhold katalogisering digitalt. 

• Planlegging Aktiviteten skal skaffe nødvendig grunnlag for beslutninger i de 4 kommunene 
om en eventuell etablering av en felles bibliotektjeneste. Sentrale faktorer som må vurderes er 
oppgaver i og organisering av tjenesten, lokalisering av funksjoner, behov for fysisk og annen 
tilrettelegging, økonomi og annen ressurstilførsel. Viktig side ved planleggingsfasen 
forankring av framtidige løsninger. Arbeidet i denne fasen dokumenteres i en egen plan for 
Astafjord bibliotek. 

• Samlinger Parallelt med de ulike fasene i prosjektet er det viktig å sikre relevant 
kompetanseutvikling blant og mellom aktørene i prosjektet. Sentrale områder er kompetanse 
på samarbeid og på teknologibruk i forhold til publikum og i forhold praktisk gjennomføring 
av samarbeidet. Det er forutsatt 2 samlinger á 2dager pr år hvorav den første samlingen vil ha 
form av en studiereise til miljøer som kan bidra i prosjektet. De øvrige samlingene 
gjennomføres med ekstern bistand tilpasset framdriften i prosjektet. 

• Beslutninger Det sentrale beslutningspunktet er beslutning om etablering av en felles tjeneste. 
Denne beslutningen må tas av de respektive kommunestyrene. Selve beslutningsgrunnlaget 
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består av et likelydende saksforelegg, biblioteksplan og et forslag til samarbeidsavtale. 
Beslutningen i kommunestyret er basert på de prosedyrer som følges i saker der personell 
berøres gjennom omorganisering. De finnes betydelig grunnlagsmateriale i K4 samarbeidet. 

• Implementering Etter positiv beslutning følger en fase med iverksetting av elementene i den 
felles tjenesten. I praksis vil si implementering av vertskommunemodellen etter bestemte 
prosedyrer. Det vil si at de som arbeider i den felles tjenesten er ansatt i vertskommunen, men 
kan godt ha en stor del av sin virksomhet i de samarbeidende kommunene. Leder for den 
felles bibliotektjenesten rekrutteres etter prosedyrer som avtales særskilt. 

• Prøvedrift Det vil ikke være ressurser til å kjøre prøvedrift på alle felt parallelt ”gammel” 
driftsmåte, så det vil ære nødvendig å legge om fra en bestemt dato. Likevel vil det være 
hensiktsmessig å ta høyde for visse overgangsproblemer og legge til grunn en viss periode 
med prøvedrift. I denne perioden burde det kunne gjøres en ekstra innsats for å redusere 
restanser. 

• Evaluering Prosessen og prøvedriftsperioden bør dokumenteres og evalueres.  
• Profilering Prosjektet profileres løpende med utspill i relevante medier – faglige medier og i 

medier som er myntet på publikum. Det bør vurderes i om det er mulig å gjøre en 
erfaringskonferanse i sluttfasen av prosjektet. Dette kan være interessant desom det er flere 
tilsvarende prosjekt som utvikles i fase. 

 

Organisering 

Prosjektet organiseres på samme måte som de øvrige samarbeidsprosjekt under K4 samarbeidet. Det er 
etablert en egen styringsgruppe bestående av de fire rådmennene/administrasjonssjefene i regionen.  
For dette prosjektet etableres det på lik linje med de øvrige prosjektene en prosjektgruppe med den 
biblioteksansvarlige i hver kommune som medlem. Prosjektgruppa er underlagt Styringsgruppa. En 
egen prosjektleder tilordnes prosjektet. Dette er planlagt ordnet slik at Gratangen kommune går ut og 
ansetter bibliotekar i 100% stilling hvorav 50% prosjektstilling tilordnet dette prosjektet. 
Sammensetningen av prosjektgruppa og bruk av eventuelle ad hoc arbeidsgrupper må gjenspeile 
innholdet og retningen i prosjektet underveis i prosessen. I praksis vil det kunne medføre at skolene og 
f.eks. båtmuseet i Gratangen trekkes inn i arbeidet og synliggjøres gjennom slik representasjon. 
Prosjektleder tilknyttes Gratangen kommune som også blir ansvarlig for de adminstrative oppgavene i 
prosjektet.  

Samarbeidspartnere 

Kommunene har generelt et godt samarbeid med Troms fylkesbibliotek. I dette prosjektet legges det 
opp til at Fylkesbiblioteket deltar i prosessene med faglig bistand. I tillegg er det gitt signaler om 
økonomisk medvirkning slik det framgår av finansieringsplanen. 

Økonomi 

Utgifter 

Beløp i 1000 kr År 1 År 2 Sum

Lønn prosjektleder 250 250 500
Studietur 75 25 100
Kompetanseutvikling 50 50 100
Reiser møter  50 50 100
Ekstern bistand 75 75 150
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Beløp i 1000 kr År 1 År 2 Sum

Eget arbeid samarb.partnere 45 45 90
Eget arbeid kommunene 240 240 480
Sum 785 735 1520

• Det er beregnet lønn for faglig kvalifisert person som prosjektleder i 50% stilling. (Resterende 
delstilling som bibliotekar i Gratangen.) 

• Det er lagt opp til en studietur i prosjektets oppstartsfase og mindre befaringer i forbindelse 
med implementeringen av den felles tjenesten. Kostnadene kan synes høye, men det er da tatt 
høyde for at det er kostbart å reise i distriktene. 

• Kompetanseutvikling handler om minimum 3 samlinger á 2 dager med innleid bistand. 
Kostnader knyttet til frikjøp av lærere og andre som kreves innleie av vikarer for kommer inn 
her.  

• Reiser og møter gjelder prosjektleders reise- og oppholdsutgifter samt møteutgifter til 
prosjektgruppa. 

• Det er lagt inn ressurser for innleie av ekstern bistand til delutredninger og veiledning i 
arbeidet. 

• Samarbeidspartneres og kommunenes innsats i prosjektet er lagt inn med en timesats på kr 
300. Totalt er det regnet med ca. 1900 timer på samarbeidspartnere og deltagerkommunene 
fordelt på studietur, 3 samlinger, 15 møter med forberedelse, etterarbeid mm. 

Finansiering 

Finansieringskilde (Beløp i tkr) År 1 År 2 Sum

ABM-utvikling 400 350 750
Troms fylkesbibliotek 100 100 200
Eget arbeid 285 285 570
Sum 785 735 1520

• .Det søkes ABM-utvikling om støtte kr 750.000 fordelt på 2 år. Omsøkt støtte utgjør ca. 49% 
av prosjektets totalramme. 

• Troms fylkeskommune har signalisert at de ønsker å gå inn med kr 100.000 pr år. 

Framdrift 

Prosjektperioden er satt til 2 år med antatt oppstart 01.04.2007. Framdriftsplanen ser slik ut: 
Aktiviteter /Mnd nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kartlegging                                                 
Planlegging                                                  
Samlinger                                             M   
Beslutninger                       M                         
Implementering                                                 
Prøvedrift                              M                 
Evaluering                                                 
Profilering                                                 

M = Milepæler 
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Kritiske suksessfaktorer 

• Dette er kommuner med marginal økonomi. Prosjektet må derfor oppnå tilfredsstillende 
ekstern finansiering.  

• Det må finnes fram til kriterier for fordeling av de felles utgiftene som føles rettferdige for de 
deltagende aktørene. 

• Det må finnes gode og praktiske avveininger mellom ønsket om bygging av felles fagmiljø og 
den enkelte medarbeiders ønske om kortest mulig daglig arbeidsvei. 

• Det må legges godt samarbeidsklima gjennom utvikling av personlige relasjoner. 
 
▲ 


