
Samarbeid mellom folkebibliotek og høgskole 
- muligheter og fallgruver 
Seminar 04.05.04 i rgei av Sogn- og Fjordane fylkesbibliotek 
 
Folkebibliotekene – målsetning: 
Gode bibliotektjenester for hele befolkingen, alle aldersgrupper, alle livssituasjoner. 
 
Fagbibliotekene – målsetning: 
Gode bibliotektjenester for ansatte og studenter innen sine institusjoner – det primære. 
 
Vellykket samarbeid – avhengig av : 
Holdninger 

1. at begge parter når sine målsetninger.  
2. erkjenne at man har ulike roller - respektere forskjellene 
3. at man har lagd seg klare kjøreregler på hvordan man skal håntere felles lånere 
4. erkjenne at man har noe å lære av hverandre – utfyller hverandre 

Teknikk 
Økonomi 
Organisering 
 

Holdninger i forbindelse med endringsprosesser: 
 

Idé = Det sømløse biblioteket 
                                          Æ                                                   Ê 
                                     
                                  Løsning                               Mer brukervennlige løsninger  
                                                                                     Mer samarbeid   

                         Ç                                Ã 
Usikkerhet 

                                         É                                Å   
                                  Jeg må forandre meg                         Motstand 

                         Ä                                È 
Bevare det som er 

 
 

Årsaker til at folkebibliotek bør samarbeide med fagbibliotek: 
1. Vi har en felles målsetning: Brukervennlig – ”sømløshet” 
2. Vi ønsker å støtte opp om befolkningens kompetansbehov – vi har en klart definert 

samfunnspolitisk rolle. 
3. Vi har brukere på våre bibliotek som også bruker lokale fagbibliotek eller som er 

fjernstudenter. 
4. Vi trenger å vite mer om fagbibliotekene for å kunne gi våre lånere et best mulig 

bibliotekstilbud. Vi kan lære noe av fagbibliotekene for eksempel om elektroniske 
tidsskrifter og referansearbeid. 

5. Rekruttering – nye brukere   
   Markedsføring – fremstå åpen og tilgjengelig.  
   Egentlig en ”ikke problemstilling” – pga manglende konkurranse,         
   monopolsituasjonen. 

6. Vi håper på å nå disse målene ved hjelp av prosjektmidler fra ABM 
7. Vi trenger en nasjonal løsning på yter-nyter fjernlånsproblematikken. 

 
Årsaker til at fagbibliotek bør samarbeide med folkebibliotek: 

1. Felles målsetning: Brukervennlighet – ”sømløshet”  



2. Også fagbibliotekene spiller en samfunnspolitisk rolle – der de støtter opp om 
befolkningens kompetansbehov. 

3. Vi har brukere på våre bibliotek som også bruker folkebibliotek eller som er 
fjernstudenter. 

4. Vi trenger å vite mer om folkebibliotekene for å kunne gi våre lånere et best mulig 
bibliotekstilbud. Vi kan lære noe av folkebiblioteken for eksempel om formidling og 
møteplassfunksjonen 

5. Rekruttering – nye studenter + nye forelesere   
      Markedsføring – fremstå åpen og tilgjengelig.  
      Egentlig en ”ikke problemstilling” – pga manglende konkurranse,         
      monopolsituasjonen. 
6. Vi håper på å nå disse målene ved hjelp av prosjektmidler fra ABM 
7. Vi trenger en nasjonal løsning på yter-nyter fjernlånsproblematikken. 

 
Årsaker til at fagbibliotek ikke vil samarbeide med folkebibliotek: 

1. Det viktigste for fagbiblioteket er å leve opp til institusjonens mål med fagbiblioteket – 
riktig ressursbruk er å sette inn alle midler her. Når midlene er begrenset bør de ikke 
sløses ut på perifere eksterne samarbeidspartnere, – men i størst mulig grad bli brukt 
målrettet. 

2. Institusjonens ledelse gir klare signaler om at biblioteket skal være forbeholdt 
institusjonens brukere – strengt definert. 

3. Nytteverdien av midlene man bruker på bibliotektjenesten skal måles. Det er mer 
komplisert å måle den samfunnsmessige nytteverdien av bibliotek i en vid 
samfunnsmessig sammenheng sett ut ifra et overordnet perspektiv – enn 
nytteverdien av et konkret avgrenset prosjekt rettet inn mot kun en bestemt 
målgruppe av institusjonens primære brukere. 

4. Til en viss grad har folkebibliotek og fagbibliotek de samme brukergruppene, men de 
utgjør så marginale grupper på folkebiblioteket at samarbeid ikke er interessant. 

 
Årsaker til at ikke folkebibliotek vil samarbeide med fagbibliotek: 

1. Vi ønsker å være likverdige samarbeidspartnere.  
2. Vi har også en travel hverdag, av og til har vi nok med å holde hodet over vann – da 

sier de ansatte: ”Ikke flere prosjekter nå!” 
 
Samarbeidet mellom HiA-biblioteket og Kristiansand folkebibliotek : 
 
Kristiansand folkebibliotek har samarbeidsavtaler med BI, Næringsakademiet, 
Folkeuniversitetet, Gimlekollen Mediehøgskole og Merkantilt Institutt: Disse institusjonene 
tilbyr ulik type høgskoleutdanning. De fleste mangler eget fagbibliotek for studentene – og 
har derfor inngått samarbeidsavtaler med oss. De fleste samarbeidsavtalene er resultat av 
vår deltakelse i det nasjonale PIVS-prosjektet. 
 
Kristiansand folkebibliotek har et svært godt samarbeid med Høgskolen i Agder sitt bibliotek 
– men ingen samarbeidsavtale.  
 
En viktig årsak til at samarbeidet fungerer såpass godt er at den tidligere biblioteksjefen i 
Kristiansand ble rekruttert fra HiA-biblioteket – der hun var nestleder. Hun er nå leder for 
HiA-biblioteket.  
 
HiA biblioteket: 
Høgskolebiblioteket er et bibliotek for forskning og studier på høgre nivå i landsdelen. 
Høgskolebiblioteket skal være en integrert del av høgskolens virksomhet. Det skal dekke 
behovene for bibliotektjenester til studenter og ansatte ved HiA, og tjene til å styrke 
høgskolens profil som et sentrum for forskning og utdanning i Agder. Høgskolebiblioteket 
skal være en bibliotekfaglig ressurs for regionens næringsliv og offentlige virksomhet. 



Høgskolebiblioteket skal utvikles mot universitetsnivå. (Hovedmål fra "Strategi for 
bibliotektjenesten, Høgskolen i Agder") 
Biblioteket er fysisk lokalisert i Kristiansand, Grimstad og Arendal. 
 
Kristiansand folkebibliotek: 
Enheten har driftsansvaret for kommunens virksomhet innen fagfeltet 
folkebiblioteksvirksomhet. Biblioteket gir tilgang til kunnskap, informasjon og fantasi gjennom 
en mengde kilder og tjenester, og er tilgjengelig for alle medlemmer i samfunnet. 
Bibliotektjenestene er gratis. 
Kristiansand kommune har et hovedbibliotek ved Torvet, et bydelsbibliotek i Vågsbygd, 
Hellemyr filial og Flekkerøya filial, bokbusstilbud hver mandag på østsiden av byen og en 
oppsøkende tjeneste primært rettet mot eldre som ikke kommer seg til biblioteket på egen 
hånd. Kristiansand folkebibliotek selger bibliotektjenester til Kristiansand fengsel.  
 
Enheten er tildelt ansvaret for videreutvikling/planlegging av gamle og nye tilbud innen 
fagfeltet. Dette innebærer å være informert om utviklingstrender innen fagfeltet  på nasjonalt- 
og internasjonalt plan. Saksutredning (inkl. saksdokumenter for politisk behandling) innen 
fagfeltet er også tillagt enheten.  
(Fra bibliotekets årskontrakt for 2004.) 
 
Sammenlignende tabell HiA-biblioteket og Kristiansand folkebibliotek år 2003: 
 
 HiA-biblioteket Kristiansand folkebibliotek 
Antall årsverk 24,1 – inkl. studentvakt 31,1 
Mediebudsjett 
 – faktisk forbruk 

4.895.515 2.035.561 

Total mediebestand 258.122 277.473 
Tidsskrifter – trykte 1.784 594 
Tidsskrifter - elektroniske 6.623 0 
Totalt utlån 108.396 491.102 
Fjernlån (til andre bibl.) 9.838  
Innlån (fra andre bibl.) 7.018 1.865 
Brukerorienteringer 290 undervisningstimer 98 
Arrangementer  45 
Utstillinger Det lages lokale utstillinger 165 
Besøk 302 900 725.418 
Antall studenter   
Innbyggere i Kristiansand 
kommune 

 74.590 

 
Vi er de to største bibliotekene i Agder-regionen, med delvis overlappende brukergrupper. 
 
Samarbeidet med HiA-biblioteket har resultert i: 

1. Begge institusjoner sitter i Samarbeidsutvalget for bibliotek og utdanning på Agder. 
Utvalget møtes en gang hvert halvår. I utvalget sitter foruten oss begge 
fylkesbibliotekene, Arendal bibliotek, Voksenopplæringsforbundet og Statens 
utdanningskontor i begge Agder-fylkene. 

 
2. Dette samarbeidsutvalget utformet regionale fjernlånsregler – som trådde i kraft 

01.01.01 – som resultat av en viss fjernlånsstrid ”Vi betaler ikke, vi betaler ikke…” 
 

3. Alle nyansatte ved begge bibliotek drar på et kort studiebesøk til den andre, for å ha 
nødvendig kjennskap til hverandres bibliotektjeneste. På samme vis drar nyansatte 



ved Kristiansand folkebiblioteket på besøk til en rekke kommunale, fylkeskommunale 
og statlige institusjoner for å få nødvendig kjennskap og kunnskap. 

 
4. Høsten 2003 hadde vi en felles brukerundersøkelse om studentenes bruk av begge 

bibliotektyper. Agderforskning sto for undersøkelsen som var et spleiselag mellom 
institusjonene. Undersøkelsen viste at tilfredsheten med bibliotekene er svært høy 
begge steder. 

 
5. Høsten 2003 hadde vi en jobbrotasjon der en fra folkebiblioteket jobbet 3 dager i uka 

i en mnd på HiA-biblioteket. I utgangspunkte var den ansatte litt skeptisk til hvordan 
dette skulle fungere, om hun ville klare arbeide hun ble satt til osv. Men da oppholdet 
var slutt, synes hun det var leit at vi ikke hadde satt av flere uker til dette. Hun 
opplevde det som spesielt nyttig i forhold til praktisk arbeid med å redusere tiden det 
tar fra vi bestiller en bok til den kommer ut på hylla i biblioteket, her mente hun vi 
hadde noe å lære av HiA. Hun sitter nå i en gruppe som jobber videre med dette.  I 
løpet av 2004 skal vi på samme måte få besøk av en HiA-ansatt. Pga en del sykdom 
er ikke periode for jobbrotasjon fastsatt enda. 

I forbindelse med vår jobbrotasjon fikk vi stimuleringsmidler fra rådmannen til å dekke 
nødvendige vikarutgifter for å gjennomføre jobbrotasjonen. 

 
Vi tror ikke på samlokalisering av bibliotekene, campus Gimlemoen ligger for langt unna 
bykjernen, der folkebiblioteket er strategisk plassert midt i byen.  
Dersom Kristiansand blir etablert som Rock City, og dersom musikkkonservatoriet inklusiv 
bibliotek blir lagt i tilknytting til nytt konserthus i sentrum av byen, ved fiskebrygga, kan vi se 
for oss et felles musikkbibliotek – både høgskolebibliotek og folkebibliotek. Men det er 
foreløpig bar framtidsvyer. 
 
Det  vi er åpne for er: 
 

1. Samlingsutvikling som hele regionen kan være tjent med 
2. Samsøkløsninger for regionen – felles brukergrensesnitt 
3. Felles retningslinjer, lånekort, innleveringsordninger 
4. Videre jobbrotasjon og oppbygging av kompetansen både til de ansatte og hos våre 

brukere.  
 
 
 
 
 
 
 
 


