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Innledning 

Tingvoll bibliotek vil gjennom politisk behandling av bibliotekplanen gjøre det interne 

planarbeidet kjent blant styrende organer, og dermed forankre strategier og planer både 

administrativt og på politisk nivå. 

 
Bakgrunn for revisjon av bibliotekplanen er vedtak PS 26/2016 den 16. juni 2016 om 

planstrategi. Planen har status som temaplan. 

 

Bibliotekplan 2017-2020 for Tingvoll bibliotek er utarbeidet av ansatte i Tingvoll kommune: 

  Marit Gravem Stølen, biblioteksjef 

  Laila Vangen, bibliotekar hovedbiblioteket og filialstyrer Meisingset filial 
  Heidi Grimstad, filialstyrer Straumsnes filial 

  Gunn Anita Gjøvik, virksomhetsleder folkehelse og kultur 

  Mattis Himo, folkehelse- og kulturkoordinator 

 

For å sikre brukermedvirkning har planen vært på offentlig høring i perioden 

24.05-24-06.2017. 
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1 Tingvoll bibliotek 

1.1 Rammer og føringer som gjelder i sektoren 
 

Lokale føringer 
I samfunnsdelen av kommuneplan 2014-2026 for Tingvoll kommune er det beskrevet fire 

gjennomgående perspektiv for økokommunen: 

 

Tingvoll bibliotek bidrar til å nå målet om å tilby tilstrekkelige kommunale tjenester gjennom 

å være representert med tre bibliotekenheter og dermed gi tilstrekkelig nærhet til tjenesten, 

og ved å tilby likeverdige tilbud til kommunens elever uavhengig av skoletilhørighet jfr. plan 

for bibliotek- og opplæringstiltak som beskrives nærmere i kapittel 3.2 Gode oppvekstvilkår.  

Bibliotektjenesten bidrar til å nå målet om å tilby virkningsfulle kommunale tjenester 

gjennom å være del av tjenestetilbudet til flere av andre kommunale tjenester slik som 

skole, barnehage og asylmottak, og i samarbeid videreutvikle tjenestene ut fra lokale behov. 

Bibliotektjenesten har fokus på god kvalitet ved å arbeide for å følge opp lokale, regionale og 

nasjonale føringer som er lagt for bibliotekdriften. 

Tingvoll bibliotek vil i denne planperioden satse sterke på å nå målet med å være en 

foretrukken kommune for ungdom ved å ta hensyn til denne brukergruppen i planlegging av 

fremtidas bibliotek. 

Tingvoll bibliotek har fokus på å være en utvikler og samarbeidspartner for regional 

integrasjon ved å delta i regionale utviklingstiltak og –prosjekt. 
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§ 

Nasjonale føringer 
Bibliotekloven forplikter alle kommuner å ha et folkebibliotek, og opplæringsloven forplikter 

alle grunnskoler å ha et skolebibliotek (Kulturdep., 1985 og Kunnskapsdep, 1998). 

Formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek 
Formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek beskriver målsettingen for bibliotekdriften, og 

ordlyden ble endret med virkning fra 1.1.2014: 

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 uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale 

og debatt. 

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, 

allsidighet og aktualitet. 

Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. 

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

(Kulturdepartementet, 1985) 

Aktiv formidling 
For å oppfylle det nye kravet i formålsparagrafen om aktiv formidling for å fremme 

opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, har de bibliotekansatte fokus på 

formidling i det daglige arbeidet gjennom formidlingssamtaler, lesestunder, utstillinger, 

synliggjøring av aktuelle bøker i bokstøtter i hyllene, boktipsblogg og innlegg på egen 

facebookside. Denne typen formidlingsarbeid er ikke noe nytt i biblioteksammenheng, men 

altså presisert i den nye lovformuleringen. Biblioteket driver i tillegg formidlingsarbeid ved å 

gjennomføre ulike typer arrangement; slik som foredrag, forfatterbesøk og debatter, i og 

utenfor egne lokaler. Biblioteket etterstreber å imøtekomme ønsker om 

arrangementssamarbeid når lokale lag og foreninger tar initiativ til dette. 

Gratisprinsippet 
Gratisprinsippet ble videreført i den nye formålsparagrafen, og det sikrer fortsatt alle som 

bor i landet gratis tilgang til å låne bøker og andre medier.  Formuleringen alle som bor i 

landet innebærer at alle personer som bor i Norge, også personer uten fast 

oppholdstillatelse, skal sikres gode bibliotektjenester. For Tingvoll bibliotek innebærer dette 

blant annet å bidra til et tilfredsstillende tilbud for alle beboerne ved Tingvoll asylmottak. 

Dette gjøres gjennom å sørge for at biblioteket selv har materiale på ulike språk og i tillegg 

låne inn materiale fra Det Flerspråklige bibliotek, som i år er flyttet til Nasjonalbibliotekets 

avdeling i Mo i Rana. 

Møteplass og arena for samtale og debatt 
Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og 

debatt. Som formålsparagrafen sier skal biblioteket være en uavhengig møteplass, og alle 

som ønsker det har derfor fri tilgang til å benytte våre lokaler innenfor åpningstiden. 

Biblioteket fikk gjennom den reviderte loven en ny rolle som arena for offentlig samtale og 

debatt, og dette følges opp ved å være tilrettelegger for gjennomføring av debatter i 



 

lokalsamfunnet og å tilby streaming av debatter og andre

ønsker det kan følge disse samtalene hjemmefra.

Kvalitet og allsidighet 
For å oppfylle kravet til kvalitet og allsidighet, både for barn og voksne, er 

påmeldt flere typer innkjøpsordninger. 

kjøpt inn av Norsk kulturråd. Bøkene som kommer med i innkjøpsordningen gjennomgår en 

kvalitetskontroll i form av en utvelgelsesprosess. Tingvoll bibliotek er påmeldt 

innkjøpsordninger og mottar ett sett 

for voksne, to sett skjønnlitteratur for barn, 

skjønnlitteratur for barn, unge og voksne og 

dessverre redusert fra 2015, og det betyr at biblioteket de siste årene har måttet kjøpe flere 

av disse titlene på eget budsjett.

allsidig, da det ikke direkte er en følge av etterspørsel ”just

”just-in-case”. Det betyr at biblioteket gjennom denne ordningen får et bredt utvalg sjangere 

og emner, både for barn og voksne. 

De siste årene har antall kulturfondsett blitt redusert fra to sett for voksne til kun ett, og fra 

tre sett for barn til kun to sett, og det betyr at det nå må gjøres en fordeling av 

kulturfondsettene mellom de tre enhetene. Det betyr også at biblioteket i en del tilfeller må 

dekke innkjøpene av denne kvalitetslitteraturen innefor eget budsjett.

Aktualitet 
For å oppfylle kravet om aktualitet gjør biblioteket målrettede innkjøp ut fra lokale ønsker og 

behov. Det velges litteratur ut fra lokale låneønsker, litteratur av lokal betydning, bøker og 

andre medier egnet for innvandrere og andre grupper med spesielle behov og 

medier knyttet til arrangement, kinovisninger og annet som skjer i lokalsamfunnet. Gjennom 

Biblioteksentralens bestselgerabonnement mottar biblioteket nye og aktuelle bøker av 

kjente og populære forfattere så snart disse er tilgjengelige. Abonneme

norske og utenlandske forfattere. I tillegg mottar biblioteket lydbøker innkjøpt av vgs.

Tilbudet skal gjøres kjent 
Kravet om at bibliotektilbudet skal gjøres kjent oppfylles ved å informere om vårt tilbud på 

egen nettside, kommunens netts

lokalavisa. Så langt vi rekker det blir det også hengt opp plakater med informasjon om ulike 

arrangement på sentrale plasser i kommunen.

websøket gjør det mulig å fornye lån og reservere materiale døgnet rundt.

Folkebibliotekene i Møre og Romsdal har fra 2010 hatt felles 
biblioteklogo som benyttes i markedsføringen av våre tjenester. 
Logoen består av åtte B-er som er plassert i fire par ”rygg
og B-ene står selvfølgelig for bibliotek. Logoen symboliserer 
samarbeidet bibliotekene mellom.

lokalsamfunnet og å tilby streaming av debatter og andre offentlige samtaler, slik at de som 

ønsker det kan følge disse samtalene hjemmefra. 

For å oppfylle kravet til kvalitet og allsidighet, både for barn og voksne, er bibliotektjenesten 

påmeldt flere typer innkjøpsordninger. Biblioteket mottar derfor gratis eksemplar av bøker 

kjøpt inn av Norsk kulturråd. Bøkene som kommer med i innkjøpsordningen gjennomgår en 

kvalitetskontroll i form av en utvelgelsesprosess. Tingvoll bibliotek er påmeldt ulike 

og mottar ett sett skjønnlitteratur for voksne, ett sett ny norsk sakprosa 

skjønnlitteratur for barn, to sett faglitteratur for barn, ett sett 

skjønnlitteratur for barn, unge og voksne og ett sett tidsskrift. Antall kulturfondsett ble 

ert fra 2015, og det betyr at biblioteket de siste årene har måttet kjøpe flere 

av disse titlene på eget budsjett. Gjennom innkjøpsordningen sikrer man også at utvalget blir 

allsidig, da det ikke direkte er en følge av etterspørsel ”just-in-time”, men heller et tilbud 

case”. Det betyr at biblioteket gjennom denne ordningen får et bredt utvalg sjangere 

og emner, både for barn og voksne.  

De siste årene har antall kulturfondsett blitt redusert fra to sett for voksne til kun ett, og fra 

arn til kun to sett, og det betyr at det nå må gjøres en fordeling av 

kulturfondsettene mellom de tre enhetene. Det betyr også at biblioteket i en del tilfeller må 

dekke innkjøpene av denne kvalitetslitteraturen innefor eget budsjett. 

ylle kravet om aktualitet gjør biblioteket målrettede innkjøp ut fra lokale ønsker og 

behov. Det velges litteratur ut fra lokale låneønsker, litteratur av lokal betydning, bøker og 

andre medier egnet for innvandrere og andre grupper med spesielle behov og bøker og 

medier knyttet til arrangement, kinovisninger og annet som skjer i lokalsamfunnet. Gjennom 

Biblioteksentralens bestselgerabonnement mottar biblioteket nye og aktuelle bøker av 

kjente og populære forfattere så snart disse er tilgjengelige. Abonnementet dekker både 

norske og utenlandske forfattere. I tillegg mottar biblioteket lydbøker innkjøpt av vgs.

Kravet om at bibliotektilbudet skal gjøres kjent oppfylles ved å informere om vårt tilbud på 

egen nettside, kommunens nettside, egen facebookside, ulike kulturkalendere på nett og i 

lokalavisa. Så langt vi rekker det blir det også hengt opp plakater med informasjon om ulike 

arrangement på sentrale plasser i kommunen. Bibliotekets materiale er søkbart på nett, og 

det mulig å fornye lån og reservere materiale døgnet rundt. 

Folkebibliotekene i Møre og Romsdal har fra 2010 hatt felles 
biblioteklogo som benyttes i markedsføringen av våre tjenester. 

er som er plassert i fire par ”rygg-mot-rygg”, 
ene står selvfølgelig for bibliotek. Logoen symboliserer 

samarbeidet bibliotekene mellom. 
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offentlige samtaler, slik at de som 

bibliotektjenesten 

t mottar derfor gratis eksemplar av bøker 

kjøpt inn av Norsk kulturråd. Bøkene som kommer med i innkjøpsordningen gjennomgår en 

ulike 

ny norsk sakprosa 

ett sett oversatt 

Antall kulturfondsett ble 

ert fra 2015, og det betyr at biblioteket de siste årene har måttet kjøpe flere 

Gjennom innkjøpsordningen sikrer man også at utvalget blir 

er et tilbud 

case”. Det betyr at biblioteket gjennom denne ordningen får et bredt utvalg sjangere 

De siste årene har antall kulturfondsett blitt redusert fra to sett for voksne til kun ett, og fra 

kulturfondsettene mellom de tre enhetene. Det betyr også at biblioteket i en del tilfeller må 

ylle kravet om aktualitet gjør biblioteket målrettede innkjøp ut fra lokale ønsker og 

behov. Det velges litteratur ut fra lokale låneønsker, litteratur av lokal betydning, bøker og 

bøker og 

medier knyttet til arrangement, kinovisninger og annet som skjer i lokalsamfunnet. Gjennom 

Biblioteksentralens bestselgerabonnement mottar biblioteket nye og aktuelle bøker av 

ntet dekker både 

norske og utenlandske forfattere. I tillegg mottar biblioteket lydbøker innkjøpt av vgs. 

Kravet om at bibliotektilbudet skal gjøres kjent oppfylles ved å informere om vårt tilbud på 

ide, egen facebookside, ulike kulturkalendere på nett og i 

lokalavisa. Så langt vi rekker det blir det også hengt opp plakater med informasjon om ulike 

Bibliotekets materiale er søkbart på nett, og 
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Tingvoll bibliotek markedsføres i tillegg gjennom Bittelitteraturhuset-
logoen. Denne logoen er et resultet av bolystprosjektet Innomind 
Outatown. Logoen synliggjør for folk at arrangement er i bibliotekets 
regi, og særlig når biblioteket driver oppsøkende virksomhet utenfor 
egne lokaler er det en fordel at tilbudene knyttes til 
bibliotektjenesten.  

 

Ledd i et nasjonalt biblioteksystem 
Bibliotektjenesten nyter godt av å være del av et nasjonalt samarbeid slik at materiale som 

ikke finnes lokalt kan lånes inn fra andre bibliotek. Deltakelse i fjernlånssamarbeidet 

oppfylles ved å være med i transportordningen fra Norsk bibliotektransport, NBT. I tillegg er 

bibliotekets katalog søkbar på samsøket for Møre og Romsdal fylke, og biblioteket skal inn i 

den nasjonale søketjenesten Biblioteksøk utviklet ved Nasjonalbiblioteket, slik at våre 

samlinger blir lett tilgjengelige for alle bibliotek i hele landet. 

Skolebiblioteket 
Opplæringsloven fastslår i kapittel 9 at elever i grunnskole og videregående opplæring skal 

ha tilgang til skolebibliotek (Kunnskapsdepartementet, 1998). Forskrift til opplæringsloven 

beskriver dette mer i detalj: 

Kapittel 21. Tilgang til skolebibliotek. (Opplæringslova § 9-2 andre ledd). § 21-1. 

Tilgang til skolebibliotek. 

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom 

samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere 

tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa 

på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen 

(Kunnskapsdepartementet, 2006). 

Kompetansemålene i læreplanen 
Biblioteket arbeider aktivt med å følge opp kompetansemålene i læreplanene for grunnskole 

og vgs. Det velges bøker og andre medier som bidrar for å oppfylle kompetansemålene, 

avholdes forfatterbesøk på skolene og bibliotekarene driver oppsøkende virksomhet på 

skolene. 

De ulike kompetansemålene som er relavente for biblioteket å særlig følge opp er beskrevet 

på bibliotekets nettside http://mrbiblioteket.no/tingvoll/Tingvoll-bibliotek/Hvem-er-

du/Skoleelev med menypunkt for småskolen, mellomtrinnet, ungdomsskolen og 

videregående. I samarbeid med grunnskolene i kommunen har biblioteket utviklet en plan 

for systematisk opplæring i bibliotekbruk og informasjonskompetanse som dekker 

småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og planen beskrives mer i detalj i i forhold til 

mål for skolebibliotekdriften. 
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1.2 Beskrivelse av nåsituasjon 
 

Organisering av bibliotektjenesten 
Tingvoll bibliotek består av tre enheter; hovedbiblioteket i Tingvollvågen og to filialer 

plassert ved henholdsvis Straumsnes barne- og ungdomsskole og Meisingset 

Oppvekstsenter. 

Alle tre enhetene er drevet som kombinasjonsbibliotek, og det vil si at de i tillegg til å være 

folkebibliotek er skolebibliotek for sine skoler. Hovedbiblioteket er i tillegg til å være 

skolebibliotek for Tingvoll barne- og ungdomsskole også skolebibliotek for Tingvoll 

videregådene skole (vgs). 

 

 

Tingvoll bibliotek - hovedbiblioteket 

Skolevegen 34 

6630 TINGVOLL 

Straumsnes filial 

Straumsnes barne- og ungdomsskole 

6670 ØYDEGARD 

Meisingset filial  

Meisingset Oppvekstsenter 

6628 MEISINGSET 
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Åpningstid 
Bibliotekdriften er organisert som kombinasjonsbibliotek og det er ingen begrensning for 

tidsrom som er forbeholdt enkelte brukergrupper. 

Tingvoll bibliotek - hovedbiblioteket 

Mandag 08:30-19:00 

Tirsdag  08:30-15:15 

Onsdag 08:30-15:15 

Torsdag 08:30-19:00 

Fredag  08:30-15:15 

I skolens ferier har hovedbiblioteket følgende åpningstid 

Mandag 10:00-14:00 

Tirsdag  10:00-14:00 

Onsdag 10:00-14:00 

Torsdag 10:00-18:00 

Fredag  10:00-14:00 

Hovedbiblioteket er sommerstengt to uker i fellesferien, uke 29 og 30. 

Straumsnes filial 

Tirsdag  17:00-20:00 

Filialen er stengt i skolens ferier. 

 

Meisingset filial 

Mandag 11:30-14:30 

Filialen er stengt i skolens ferier. 

Ansatte 
Det er to fast ansatte ved hovedbiblioteket som til sammen jobber i 1,5 stilling. 

Det er også to fast ansatte filialstyrere. Filialstyrer ved Straumsnes filial har 12 % stilling og 

filialstyrer ved Meisingset filial har 10 % stilling. 

I tillegg benytter biblioteket tilkallingsvikar for å unngå å stenge ved fravær. 

Bibliotekdriften 
Tingvoll bibliotek har hatt elektronisk utlån ved hovedbiblioteket siden 2001, og på 

Meisingset fra september 2013. Bibblioteksystemet som benyttes er i dag Mikromarc 3, 

driftet av Bibliotekenes IT-senter. Systemet gir biblioteket oversikt over beholdning, lån og 

reserveringer. Modulen Meldingssenter gir biblioteket mulighet til å kontakte lånerne via 

sms og e-post. Modulen Innsyn viser forsider og bokomtaler på websøket. 

Utlån av læremidler til Tingvoll vgs 
I samarbeid med Tingvoll vgs har Tingvoll bibliotek overtatt administrasjon av ordningen for 

utlån av læremidler til elevene. 

Manuelt utlån på Straumsnes filial 
Ved Straumsnes filial lånes alt materialet fortsatt ut manuelt. Alt materialet har egne 
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kortlommer. Arbeid med istandgjøring av bøker, oppfølging av lån og føring av statistikk 

utføres derfor manuelt, noe som er veldig tidkrevende. Det er ønskelig å gå over til 

elektronisk utlån også ved Straumsnes filial. 

Katalogdata 
Opplysninger om tittel, forfatter, forlag, utgivelsesår osv for bøker og andre medier kalles 

katalogdata. Biblioteket har de senere år abonnert på katalogdata produsert ved 

Biblioteksentralen, men fra 2016 ble ansvaret og kostnaden for katalogdata overført til 

Nasjonalbiblioteket (NB). NB dekker kun kostnadene for katalogposter til norske bøker, e-

bøker, lydbøker og lærebøker katalogisert av Bokbasen, og pga mangelfulle katalogdata og 

at poster for utenlandsk litteratur, film, musikk og spill ikke er med i tjenesten vil biblioteket 

inntil videre fortsette å abonnementet på BIBBI-data fra Biblioteksentralen. 

Nasjonalt lånekort 
Tingvoll bibliotek benytter i dag nasjonale lånekort. Alle nye lånere får Nasjonalt lånekort, 

men de kan velge å kun være registrert lokalt. Ved å ha lånekort ved biblioteket får man 

tilgang til flere tjenester utover hjemlån av bøker og andre medier; fornyelse og 

reservasjoner på nett, lånerinitiert fjernlån, e-bokappen eBokBib og lesekampanjen på 

sommerles.no. Dokumentar- og kortfilmtjenesten Filmbib krever at man er registrert med 

nasjonalt lånekort som ikke kun benyttes lokalt. 

Statistikk over besøk og utlån: 
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2 Måloppnåelse Strategisk bibliotekplan 

for Tingvoll bibliotek 2011-14 

 Beskrivelse Utført 
Tiltak 1 Modernisering av biblioteksystemet 
1a Overgang fra MM2 til 
MM3 

Kostnad innenfor eget budsjett. 
Gjennomført juni 2011. 

Ja 

1b Elektronisk utlån ved 
Straumsnes 
Oppveskstsenter 

Kostnad 158.000 kr.  
Det ble ikke bevilget penger til dette. 

Nei 

Tiltak 2 Strekere lokal styring av mediebudsjettet 
2a Oppsigelse av ett 
bestselverabonnement 

Innsparingstiltak. 
Gjenomført budsjettåret 2011. 

Ja 

2b Drive Meisingset filial 
som rent skolebibliotek 

Strekkoding ble utført av filialstyrer innenfor vanlig 
arbeidstid. 
Filialen ble nyåpnet 30. september 2013 

Ja 

2c Fornyelse av 
faglitteraturen 

Kostnad 40.000 kr i 2012, 2013 og 2014. 
Det ble ikke bevilget penger til dette. 

Nei 

2d Økning av det frie 
mediebudsjettet 

Kostnad 20.000 kr i 2012, 2013 og 2014. 
Det ble ikke bevilget penger til dette.. 

Nei 

Tiltak 3 Økt tilgjengelighet 
3a Utvidede 
åpningstider ved 
hovedbiblioteket 

Kostnad innenfor eget budsjett. 
Åpningstiden ble utvidet fra juni 2011, slik at man 
følger opp forskriften til Opplæringsloven ved at 
biblioteket er tilgjengelig for elevene i skoletiden. 

Ja 

3b Endrede åpningstider 
ved Meisingset filial 

Åpningstiden på Meisingset filial ble endret til å dekke 
skoletiden fra skolestart høsten 2011. 

Ja 

3c Fornye eller endre 
lokalene til Straumsnes 
filial 

Det ble vurdert å flytte bibliotekfilialen til en annen 
plassering i skolens lokaler, men man kom ikke frem til 
noe tilfredsstillende forslag. Tiltaket ble aldri fremmet. 

Nei 

3d Utvidet åpningstid 
ved Straumsnes filial 

Kostnad 100.000 kr i 2014. 
Det ble ikke bevilget penger til dette. 

Nei 

3e Meldingssentral Kostnad innenfor eget budsjett. 
Gjennomført juli 2011. 

Ja 

3f Bibliotektjenester på 
nett 

Kostnad innenfor eget budsjett. 
Gjennomført april 2011. 

Ja 

3g Vikarstilling Kostnad ble antydet å være 10.000 kr årlig. Det ble ikke 
bevilget penger til dette, men  dekkes innenfor eget 
budsjett fra 2016.  

Delvis 

3h Leseombud Tingvoll bibliotek står på venteliste for å bli et Bok til 

alle-bibliotek. Vi fikk tilbud om deltakelse fra 2015, men 
grunnet pågående prosjekt ble dette utsatt. 

Nei 

3i Effektivisere 
bibliotekarbeidet 

Biblioteket tok i bruk BIBBI-katalogdata fra juni 2011. Ja 

3j Nasjonalt lånekort Nasjonalt lånekort ble tatt i bruk i 2011. Ja 
3k Sosiale medier Biblioteket benytter facebook ukentlig.  Ja 
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Tiltak 4 Profilering og markedsføring 
4a Felles logo Felles logo ble lansert i oktober 2010, og er bruk til 

markedsføring av bibliotekets tjenester i hele 
planperioden. 

Ja 

4b Grafisk profil Nye nettsideløsning for folkebibliotekene i Møre og 
Romsdal ble lansert i november 2014. 
http://mrbiblioteket.no/tingvoll 

Ja 

Tiltak 5 Utvikle bibliotektilbudet 
5a Transportordningen Har deltatt  felles tarnsportordningen for bibliotek i 

Møre og Romsdal fra oppstarten i august 2011. 
Transporten drives av Norsk bibliotektransport, NBT. 

Ja 

5b Innkjøpsordning for 
dataspill 

Mottok de spillpakkene som kom med 
innkjøpsordningen i 2012 og 2013. Deretter opphørte 
ordningen. 

Ja 

5c Gjennomgang av 
tidsskriftabonnement 

Tidsskriftabonnementene er gjennomgått og flere ble 
oppsagt pga lite bruk. 

Ja 

5d Arrangement og 
utstillinger 

Biblioteket har jobbet aktivt for å gjennomføre 
arrangement i egen lokaler og utenfor biblioteklokalet. 
Månedlige formidlingsutstillinger ved hovedbiblioteket. 

Ja 

5e Samarbeid med 
institusjoner 

Biblioteket har i perioder hatt formidlingstilbud til 
dagsenteret. 

Delvis 

5f Tingvoll biblioteks 
venner 

Målet med å opprette en venneforening var å få bedre 
brukermedvirkning og få hjelp av frivillige i forbindelse 
med arrangement.  Biblioteket har ikke opprettet 
venneforening, men i stedet lagt til rette for dialog med 
brukerne både gjennom å være representert på sosiale 
medier og ved å ha ønskeboksen for innkjøpsforslag. 
For neste planperiode vil årlige brukerrådsmøter bli 
prioritert for å sikre god dialog, og samarbeid med 
frivilligsentralen vil bli viktig  forhold til arrangement. 

Nei 

Tiltak 6 Styrke skolebibliotekene 
6a Kunnskapsløftet i 
grunnskole og den 
videregående skole 

Plan for samarbeid mellom biblioteket og skolene er 
utarbeidet, og målsettingen er at alle tiltakene skal 
gjennomføres lik for alle trinn på alle skolene. 

Ja 
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3 Fokusområder for bibliotekdriften 2017-2020 

Forrige bibliotekplan gjaldt for 2011-2014, og neste revidering av bibliotekplanen ble ikke 

gjort før i 2016/17, og gjelder for 2017-2020. Bibliotekdriften er variert og har mange 

brukergrupper, likevel er det noen fokusområder som blir viktige i tiden fremover (ikke 

prioritert rekkefølge): 

- skape fremtidens bibliotek 

- gode oppvekst- og læromgsvilkår 

- arenautvikling. 

Målene i dette kapittelet er utarbeidet på bakgrunn av utfordringer i tjenesten og behov 

som er kommet frem i brukerundersøkelsen og på brukerrådsmøtet og på bakgrunn av 

høringssvar.  

 

3.1 Skape fremtidens bibliotek 

Brukermedvirkning 
For å skape fremtidens bibliotek er det viktig at brukerne blir involvert, og at tilbudet blir 

tilpasset brukernes behov. Ved å gjennomføre brukerundersøkelser og brukerrådsmøter får 

brukerne arenaer som tilrettelegger for tilbakemeldinger og setter fokus på utviklingsarbeid. 

Det vil også være viktig å involvere ulike kommunale råd for å skape arenaer for 

brukermedvirkning. 

Tingvoll bibliotek vil sørge for brukermedvirkning gjennom brukerundersøkelser og lignende 

for å tilrettelegge for tilbakemeldinger. 

Brukerrådsmøter 
For å sikre at bibliotektjenesten ivaretar de ulike brukergruppene på en god måte er det 

viktig å gjennomføre brukerrådsmøter. Det er ønskelig å gjennomføre årlige møter hvor 

representanter for de tre grunnskolene og vgs, barnehagene, asylmottaket og 

folkebibliotekbrukere ved de ulike enhetene blir innkalt. 

Tingvoll bibliotek vil gjennomføre årlige brukerrådsmøter. 

Modernisering av Straumsnes filial 
Ved Straumsnes filial lånes bøker og annet materiale ut ved bruk av bokkort. Så lenge 

filialene benytter manuelt utlån er det vanskelig å oppnå så god kvalitet på tjenesten. 

Manuelt utlån er tidkrevende og uoversiktelig, og hovedbiblioteket må dessuten benytte 

mye tid på utfylling av bokkortene når materialet klargjøres for lån. Tingvoll biblioteket vil 

forenkle de daglige arbeidsoppgavene ved Straumsnes filial ved å ta i bruk elektronisk utlån 

ved Straumsnes filial. Dette vil gi mange fordeler. Brukerne vil kunne få langt bedre service, 

utlåns- og innlånsarbeidet vil gå raskere, purrerutiner og statistikkarbeid forenkles, og mer 

tid kan benyttes til litteraturformidling og annen service til brukerne. Det vil være mulig å 

lagre lånehistorikk, og lånerne kan gjennom sitt lånekort få tilgang til flere andre 
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bibliotektjenester. Elektronisk utlån ved Straumsnes filial vil også frigjøre arbeidstid ved 

hovedbiblioteket fordi skriving på bokkort og boklommer ikke lenger blir nødvendig. 

Elektronisk utlån ved filialen var opprinnelig tenkt gjennomført i forrige planperiode, men 

det ble ikke bevilget penger til gjennomføringen. Biblioteket har siden den tid ved bruk av 

både intern arbeidstid og ulike arbeidstiltak fått strekkodet det meste av barnelitteraturen, 

og det vil derfor være naturlig at overgangen til elektronisk utlån ved filialen kan 

gjennomføres i denne planperioden. 

Straumsnes filial har uegnede lokaler og en utdatert samling. I brukerundersøkelsen ble det 

ytret ønske å lage gode lesekroker for elevene og dermed skape en møteplass. For å 

imøtekomme kravene i ny formålsparagraf  og kravene i forskrift til Opplæringsloven er det 

derfor nødvendig å kassere gamle bøker for å frigjøre plass til møbler som fremmer 

møteplassfunksjonen. Fornyelse av bibliotekets samling ut fra lokale behov er også 

nødvendig. 

Tingvoll bibliotek vil modernisere Straumsnes filial ved å ta i bruk elektronisk utlån, skape 

møteplass og å fornye samlingen. Dette forutsetter økte økonomiske rammer. 

Åpningstiden ved Straumsnes filial utvides til også å dekke skoletid 
Elevene ved Straumsnes barne- og ungdsomsskole er en stor og viktig brukergruppe ved 

Straumsnes filial, men biblioteket er lite betjent i skolens åpningstid. Filialen drives som 

kombinasjonsbibliotek og ligger i skolens lokaler. For å prioritere en av bibliotekets viktigste 

brukergrupper og følge opp ønsker fremkommet i brukerundersøkelsen og forpliktelsene 

som skolebibliotek, bør åpningstiden ved filialen utvides til også å dekke noe av skoletiden, 

slik at evenes behov for bibliotektjenester følges opp bedre. Opplæringsloven fastslår at 

elevene skal ha tilgang til skolebibliotek (Kunnskapsdepartementet, 1998), og forskrift til 

opplæringsloven fastslår at biblioteket skal være tilgjengeleg for elevane i skoletida, men 

med dagens åpningstid oppfyller ikke biblioteket dette kravet. Det vil være hensiktsmessig 

om den utvidede åpningstiden tilsvarte en arbeidsdag for den ansatte. 

Tingvoll bibliotek vil utvide åpninsgtiden ved Straumsnes filial til også å dekke noe av 

skoletiden. Dette forutsetter økte økonomiske rammer. 

Nye lokaler 
Hovedbibliotekets lokaler ligger i dag sentralt plassert nært både Tingvoll barne- og 

ungdomsskole og Tingvoll vgs, og innehar skolebibliotekfunksjonen overfor dem begge. I 

tillegg ligger både undervisningslokalene til deltakere på kommunalt tilbud forankret i 

introduksjonsloven og til deltakere på norskopplæring for asylsøkere i Tingvoll vgs sine 

lokaler, og dermed nær biblioteket. Bibliotekets lokaler ligger også nær asylmottaket og 

Tingvoll barnehagen. Nærhet til bibliotektjenesten er viktig for alle disse brukergruppene og 

en styrke for bibliotektilbudet, og må ivaretas dersom biblioteket får nye lokaler. 

Møre og Romsdal fylkeskommune har i disse dager plan for ny videregående skole til politisk 

behandling og det er ønske om bibliotekpilot på Tingvoll støttet av Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Tingvoll kulturskole arbeider også med å realisere planer om nye lokaler, og 
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samlokalisering med vgs og/eller bibliotek er noen av alternativene. Kulturtilbudet i Tingvoll 

går derfor en spennende tid i møte. 

Oppfølging av tilbakemeldinger fra bibliotekets brukerundersøkelse vil bli tatt med inn i 
planleggingen av nytt bibliotek. Samtidig vil muligheten til å skape en attraktiv møteplass for 
ungdom bli viktig i planleggingsarbeidet, for å imøtekomme ønsker fra Ungdomsrådet. Det 
vil gjøres viktige vedtak om fremtidig lokalisering av hovedbiblioteket gjennom egen politisk 
oppfølging både i fylkeskommunen og kommunen i løpet av planperioden. Nytt bibliotek vil 
også aktualisere mulighet for meråpent bibliotek, utlånsautomat og andre digitale tjenester 
som er gode tilleggstjenester til personlig service. Bedre tilgjengelighet og attraktivitet vil 
samtidig forsterke behovet for sommervikar i de to ukene biblioteket holdes sommerstengt. 
 
Tingvoll bibliotek vil skape fremtidens bibliotek i nye lokaler. 

Ny modell for utlån av e-bøker 
Siden juni 2015 har Tingvoll bibliotek sammen med Møre og Romsdal fylkesbibliotek og de 

andre folke- og vgs-bibliotekene i fylket lånt ut e-bøker gjennom appan eBokBib, levert av 

Biblioteksystemer AS. Den 2. mai 2016 presenterte nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre 

Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for utlån av e-bøker. Etter dette har det kommet 

inspill fra bibliotekene, forlagene, Norsk kulturråd og forfatterforeningene og man arbeider 

fortsatt med utforming av ny modell. Det vil trolig også bli mulig å låne ut e-lydbøker i 

fremtiden. Bokbasen Bibliotek er namnet på den nye plattforma som norske bibliotek kan 

benytte for å administrere e-bøkene. I denne løsningen blir det enklere å holde oversikt over 

budsjett, lisenser, kjøp og utlån. Den nye lisensmodellen trer i kraft 1. januar 2018, etter 

tilråding frå Nasjonalbiblioteket. 

Tingvoll bibliotek vil ta i bruk ny modell for utlån av e-bøker når det kommer på plass. 

Biblioteksøk 
Nasjonalbiblioteket har utviklet et fellessøk hvor samlingene ved alle norske bibliotek kan 

gjøres søkbare. Videreutviklingene av dette nasjonale biblioteksøket skal gjøres av 

Biblioteksystemer AS. Ved å gjøre bibliotekets samling søkbart gjennom denne tjenesten vil 

bibliotekenes samlede tilbud kunne utnyttes best mulig, og arbeidet med å yte fjernlån vil bli 

enklere. Nasjonalbiblioteket har i samarbeid med fem fylke, blant desse Møre og Romsdal, 

satt i gang prøvedrift for å teste funksjonaliteten til Biblioteksøk. Det nye Biblioteksøk vil 

være klart til bruk i biblioteka i løpet av 2018. 

Tingvoll bibliotek har inngått avtale om deltakelse, og samlingen vil være søkbar fra 2017. 

3.2 Gode oppvekst- og læringsvilkår 

Bibliotekettilbudet for barnehagebarn og ansatte i barnehagen 
Det er gjort mange undersøkelser som viser at lesing påvirker barns læring og språkutvikling 

på en positiv måte, og biblioteket kan være en bidragsyter på dette området og i tillegg være 

en sosial møteplass for barnehagebarna. På biblioteket kan barna bla i bøker, tegne, spille 

spill, delta på lesestund og andre arrangement som teater og lignende eller spise 

matpakkene sine. Biblioteket kan også skaffe god litteratur til de ansatte i barnehagen i 

forhold til tema barnehagen jobber med. 
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Tingvoll bibliotek vil ta initiativ til utvidet samarbeid med kommunens barnehager for å bidra til 

måloppnåelse i barnehagens planer. 

Bibliotektilbudet for skoleelever og ansatte i skolen 
Flere sterke krefter jobber for tiden med å lovfeste skolebibliotektjenesten bedre, fordi 

dette tilbudet er viktig for elevenes læring og samhandling. Det er fremmet krav overfor 

regjeringen om en egen skolebiblioteklov. I dag stilles det kun generelle krav til 

skolebibliotekene i Opplæringsloven og i gjeldene læreplaner. Tingvoll bibliotek har i 

samarbeid med skolen utviklet en lokal plan for bibliotekopplæring for alle trinn i 

grunnskolen. 

Plan for bibliotekopplæring for alle trinn i grunnskolen: 

1.klasse Utlån av skjønnlitteratur og faktabøker til egen lesing, med fokus på bøker 
merket med lesenivå grønn. 

2.klasse Utlån av skjønnlitteratur og faktabøker til egen lesing, med fokus på bøker 
merket med lesenivå blå. 
Elevene er med på å lage en utstillings av leker/ting med opprinnelse i 
barnelitteraturen. 

3.klasse Biblioteket formidler skjønnlitteratur og faktebøker som elevene leser og 
anmelder, med fokus på bøker merket med lesenivå brun. 
Anmeldelsene samles i en egen perm på klasserommet slik at elevene får tilgang 
til å se på bokanbefalinger fra medelever. 

4.klasse Bibliotekts ansatte besøker klassene på dette trinnet for å lagerklassens 
faktabok, og på den måten blir elevene bedre kjent med begreper som tittel, 
forfatter, forside, overskrift, faktarute, illustrasjon, register, innholdsfortegnelse 
og baksidetekst. 

5.klasse Elevene deltar på rebusløp i biblioteket for å bli kjent med hvordan biblioteket 
er organisert. Elevene blir også kjent med bibliotekets nettside, de får søke i 
katalogen og må finne bøkene på hylla for å avdekke et kodeord. 

6.klasse Biblioteket kjøper inn bøkene som formidles i Foreningen !les sin 
leselystkampanje Bokslukerprisen. Elevene får utdelt en antologi med utdrag fra 
de utvalgte bøker, og klassen kan stemme frem sine favoritter. 

7.klasse Biblioteket organiserer skjønnlitterært forfatterbesøk. 
8.klasse Undervisningsopplegg med fokus på informasjonskompetanse og folkehelse. 

Søking på nett, kildekritikk og skriving av fagtekster med tilhørende litteraturlister. 
9.klasse Biblioteket kjøper inn bøkene som formidles av Foreningen !les sin 

leselystkampanje tXt. Bibliotekets ansatte besøker klassene på dette trinnet og 
snakker om bøkene som det er tatt med utdrag fra i antologien, og samtaler om 
hva som skaper leselyst. 

10.klasse Biblioteket organiserer faglitterært forfatterbesøk. 
 

Plan for bibliotekopplæring for videregående skole: 

Vgs Biblioteket kjøper inn bøker som formidles i Foreningen !les sin 
leselystkampanje Rein tekst. Bibliotekets ansatte besøker elevene som går 
andre året på studieforberedenede linjer og snakker om bøkene som det er tatt 
med utdrag fra i antologien, og samtaler om hva som skaper leselyst. 
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Bibliotekopplæringstiltakene bidrar til at elevene når målene i Kunnskapsløftet 2006, og er 

med på å bidra i forhold til en eller flere av de grunnleggende ferdighetene; lese, skrive, 

regne, muntlige og digitale ferdigheter. Som skolebibliotek for Tingvoll vgs tilbys formidling 

av Foreningen !les sin lesekampanje Rein tekst til elevene som går andre året på 

studieforberedende linjer. 

Tingvoll bibliotek vil følge opp plan for bibliotekopplæring for både grunnskole og vgs og 

eventuelle nye lovkrav som kommer for skolebibliotek i løpet av planperioden. 

Sommerles 
Hver sommer inviterer biblioteket elever i kommende 1. – 7. klasse med på lesekampanjen 
Sommerles. Denne kampanjen legger til rette for at barna skal opprettholde sine 
leseferdigheter gjennom en lang sommerferie og har som mål å øke leselyst blant barna. Fra 
sommeren 2016 deltok Tingvoll bibliotek i den digitale kampanjen på sommerles.no, og det 
resulterte i leseglade barn som fikk utdelt diplom på sommerlesfesten som biblioteket 
holder hvert år i september. Kostnadene i forbindelse med kampanjen består av lisens på 
nettstedet sommerles.no, innkjøp av premier til barna som leser mye, arbeidstid for å 
administrere kampanjen gjennom sommeren, bokpremie til en heldig vinner og 
underholdning og servering på sommerlesfesten. Det er ønskelig å videreføre 
leselystkampanjen for å bygge opp under barnas lesevaner og tydelig vise at lesing er både 
spennende og lærerikt. De største kostnadene har hittil vært dekket gjennom 
kulturnistemidler. Dette er ei fellessatsing for folkebiblioteka i fylket og blir koordinert av 
Møre og Romsdal fylkesbibliotek 
 
Tingvoll bibliotek vil fortsette å delta i lesekampanjen sommerles. 
 

3.3 ARENAUTVIKLING 
Formålsparagrafen i Bibliotekloven slår fast at ”Folkebibliotekene skal være en uavhengig 

møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.”, og Nasjonal bibliotekstrategi 2015-

2018 (Kulturdep. 2015) peker på ulike områder biblioteket kan utvikles som arena. Som et 

resultat av dette har begrepet arenautvikling fått fotfeste i biblioteksktoren. Kulturminister 

Thorild Widvey skriver at bibliotekene er den mest brukte kulturarenaen, og den mest 

populære offentlige tjenesten i landet. Bibliotekstrategien peker på bibliotekene som 

arenaer for dannelse gjennom møter med kunnskap og kultur, og som lærings-, debatt-, 

kultur-, spill-, integrerings- og digital og sosial arena. 

Bibliotektjenesten er nå en del av Folkehelse og kultur 
Etter omorganiseringen i Tingvoll kommune ble biblioteket en del av virksomheten 

Folkehelse og kultur fra 1. oktober 2015. Bibliotekets arbeid innenfor kulturfeltet er nært 

knyttet opp til folkehelse ved at gode kulturtjenester er med på å gi livskvalitet til 

innbyggerne. Folkehelselovens formålsparagraf forplikter kommuner å blant annet fremme 

folkehelse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Bibliotekets kjerneoppgaver 

gjennom utlån, arrangement og sosial arena er et av flere satsningsområder for å styrke 

folkehelsen i Tingvoll kommune. 
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Tingvoll bibliotek vil gjennom sine kjerneoppgaver drive arenautvikling som bidrar til å gi god 

folkehelse til innbyggerne. 

Bittelitteraturhuset 
Tingvoll bibliotek har gjennom Bolystprosjektet Innomind Outatown etablert 

Bittelitteraturhuset, som er en formidlingsarena og består av de 

formidlingstilbud og arrangement som Tingvoll bibliotek tilbyr. 

Formidlingsaktiviteten gjennomføres i og utenfor egne lokaler, alene eller i 

samarbeid med andre, og bidrar til å nå målene om aktiv formidling og arena for 

samtale og debatt i formålsparagrafen i bibliotekloven. 

Biblioteket har som mål å fremstå som en profesjonell arrangør ved å gi tilhørerne gode 

opplevelser ved å være bevisst på hva som formidles, for hvem og hvorfor vi prioriterer å 

bruke av vår tid på dette. Vi ønsker å skape forventinger og vekke interesse på forhånd ved å 

være gode på markedsføring. Evaluering i etterkant er også viktig. Biblioteket vil også 

utnytte møbler og annet utstyr vi har fått anskaffet ved bruk av arenautviklingsmidler 

bevilget av Nasjonalbiblioteket. 

Bittelitteraturhuset - litteratur, film, samfunnsdebatt og opplevelser for alle! 

Et aktivt kulturtilbud for god folkehelse. 

Formidlingsarenaen Bittelitteraturhuset vil flere ganger årlig gjennomføre foredrag, 

debatter, forfatterbesøk og andre kulturelle arrangement. 

Kompetanseheving innen aktiv formidling, folkeopplysning og arenautvikling 
Arbeid med aktiv formidling og biblioteket som  møteplass og som arena for samtale og 

debatt er tydeliggjort i den nye formålsparagrafen i bibliotekloven. For å sikre at de 

bibliotekansatte har relevant kompetanse vil deltakelse på kurs og møter være spesielt viktig 

i denne planperioden, og dessuten deltakelse i ulike utviklingsprosjekt. 

Tingvoll bibliotek skal i samarbeid med flere bibliotek på Nordmøre gjennomføre et felles 

formidlingsprosjekt. Det er Møre og Romsdal fylkesbibliotek som er initiativtaker til 

prosjektet og har satt av midler til dette i sitt handlingsprogram og gjennomføres i 2017. 

Prosjektet består av at bibliotekansatte formidler litteratur for et voksent publikum i en 

turné i de samarbeidende kommunene. En ansatt ved Tingvoll bibliotek deltar i 

prosjektgruppa. 

Biblioteket kan være en bidragsyter for bevisstgjøring og kunnskap blant innbyggerne. 

Opplysningsrollen blir stadig viktigere i dagens samfunn gjennom at informasjonssamfunnet 

polariseres og ensrettes i sosiale medier, og dette kan motvirkes gjennom å spre 

kvalitetssikret kunnskap og gjennom åpen offentlig samtale og debatt. 

Tingvoll bibliotek har siden 2015 deltatt i det interkommunale prosjektet ”Samfunnsdebatt i 

bibliotek”. Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansund, Sunndal, Nesset, Surnadal og 

Tingvoll og består i å gjennomføre samfunnsdebatter i bibliotek og tilgjengeliggjøre dette på 

nett via streaming. Prosjektet skal ferdigstilles i 2017. 
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Tingvoll bibliotek vil prioritere kompetanseheving innenfor aktiv formidling, folkeopplysning 

og arbeid med å utvikle biblioteket som møteplass og å være arena for samtale og debatt. 

Leseombud organisert av Leser søker bok 
Biblioteket vil ta initiativ til organisert frivillig arbeid ved å satse på leseombud. Dette var 
planlagt for forrige planperiode, men ble dessverre ikke gjennomført. Det er ønskelig at 
leseombudsordningen organiseres av Leser søker bok, som er en nasjonal 
interesseorganisasjon som arbeider for litteraturtilbud til alle. Biblioteket oppretter en 
avtale med frivillige, som får opplæring for å kunne gjennomføre gode lesestunder for 
personer som ikke selv kan lese litteratur. I ny Helse- og omsorgsplan for Tingvoll kommune 
2017 – 2025 nevnes bibliotektilbudet som et supplement til de tradisjonelle helsetjenestene. 
Frivillige leseombud kan gi gode kulturelle opplevelser til ulike brukergrupper i kommunen, 
og samtidig være viktig bidrag for god folkehelse. Biblioteket dekker reiseutgiftene i 
forbindelse med leseombudenes årlig kurs i regi av Leser søker bok, og selve kurset tilbys 
gratis av Leser søker bok. Det vil bli jobbet aktivt med å skaffe egnede bøer. Det holdes årlig 
nettverksmøte for kommunenes leseombud, og dette er ei fellessatsing for folkebiblioteka i 
fylket og arbeidet blir koordinert av Møre og Romsdal fylkesbibliotek. 
 

Tingvoll bibliotek vil bli et Bok til alle-bibliotek og i samarbeid med frivilligkoordinator få på 

plass frivillige leseombud. 

Tilby grunnleggende digital opplæring 
Den 15. april 2016 la Jan Tore Sanner frem stortingsmeldingen St.meld. 27 (2015-2016) 

”Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet”. Meldingen gav 

et klart uttrykk for en forventning til at bibliotekene skal bidra ved å gi veiledningstilbud i 

grunnleggende digital kompetanse. Bibliotekene er allerede et viktig tilbud for mange ved at 

de kan få hjelp til å finne informasjon på nett, utskrift og kopiering mot betaling og tilgang til 

å benytte våre publikumsmaskiner på egenhånd. 

Biblioteket spiller en viktig rolle som kunnskapsarena og møteplass og ønsker å imøtekomme 

de nye forventnigene om å være et veiledningstilbud ved å tilby et opplæringstilbud for 

personer helt uten eller med begrenset erfaring og kunnskap innen digital kompetanse. Med 

dagens bemanningssituasjon er det lite rom for å få til dette. Det er også essensielt at 

innvandrere får ta del i dette løftet. 

Tingvoll bibliotek vil tilby grunnleggende digital opplæring. Dette forutsetter økte 

økonomiske rammer. 

Integrering 
Vi vet at innvandrerne bruker et bredere spekter av bibliotekets tjenester enn innbyggerne 

ellers; møteplass, frirom, tilbud for økt språkforståelse, økt leselyst og økt digital 

kompetanse. Tingvoll bibliotek er bevisst på å til en hver tid ha tilbud av bøker og annet 

materiale på mange ulike språk. 

Våren 2017 innledet biblioteket et integreringstilbud i samarbeid med Tingvoll Røde Kors, 

som tilbød språkkafé i bibliotekets lokaler. De besøkende kunne spille brettspill for å få økt 

språkkunnskap og som et konkret møteplasstilbud. Dette tilbudet passer både barn og voksne. 
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Tingvoll bibliotek vil, i samarbeid med andre aktører, gjennomføre språkkafé eller andre 

sosiale tiltak som bidrar til integrering. 

Sosiale medier 
Tilstedeværelse på sosiale medier er viktig for å kunne dele informasjon om nye bøker og 

andre medier, for å opplyse om arrangement og for uformell dialog med bibliotekets  

brukere. 

Tingvoll bibliotek vil fortsette å være aktiv på facebook. 

 

4 Målsettinger og tiltak for bibliotekdriften 2017-2020 

Mål  Tiltak Ansvar og tidsfrist 
MÅL 1 
FREMTIDENS BIBLIOTEK 
 
Tingvoll bibliotek skaper 
fremtidens bibliotektilbud 

a) Tingvoll bibliotek utvikles 
ut fra lokale behov ved å 
gjennomføre og følge 
opp årlige 
brukerrådsmøter 

Tingvoll bibliotek kaller inn 
representanter for skolene, 
barnehagene, mottak og 
folkebibliotek til årlige 
brukerrådsmøter fra 2017. 

b) Tingvoll bibliotek sikrer 
brukermedvirkning ved å 
gjennomføre 
brukerundersøkelse i 
løpet av planperioden 

Tingvoll bibliotek gjennomfører 
ny brukerundersøkelse våren 
2020, denne gjennomgås på 
brukerrådsmøtet dette året og 
blir viktig for utarbeidelse av 
bibliotekplan for neste periode. 

c) Tingvoll bibliotek vil 
modernisere Straumsnes 
filial ved å ta i bruk 
elektronisk utlån, skape 
møteplass og å fornye 
samlingen. 
Kostnad totalt 250.000kr 
Strekkoding: 75.000 kr 
Utlånsautomat:75.000kr 
Nye møbler: 50.000 kr 
Fornye samlingen 50.000 

Tingvoll bibliotek har ansvar for 
modernisering av 
bibliotekfilialen i løpet av 2018. 

 d) Tingvoll bibliotek vil 
utvide åpninsgtiden ved 
Straumsnes filial til også 
å dekke noe av 
skoletiden. 
Kostnad: 70.000 kr i årlig 
utgifter 

Tingvoll bibliotek skal i 
samarbeid med Straumsnes 
barne- og ungdomsskole finne 
ny åpninsgtid tilpasset skolens 
behov. 
Ny åpningstid skal være på 
plass til skolestart høsten 2018. 

e) Tingvoll bibliotek vil 
skape fremtidens 
bibliotek i nye lokaler. 

Tingvoll bibliotek søker 
prosjektmidler for 
bibliotekpilot støttet av Møre 
og Romsdal fylkeskommune. 
Tingvoll kommune følger opp 
vedtak om ny vgs med egne 
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politiske vedtak. 
Renovert vgs planlegges ferdig 
til høsten 2019. 

f) Tingvoll bibliotek tar i 
bruk ny modell for utlån 
av e-bøker 
Kostnad: innenfor eget 
budsjett 

Tingvoll bibliotek har ansvaret 
for å følge dette opp i løpet av 
planperioden. 

g) Tingvoll bibliotek tar i 
bruk biblioteksøk 
Kostnad: innenfor eget 
budsjett 

Tingvoll bibliotek 
i 2017 

MÅL 2 
OPPVEKSTVILKÅR 
 
Tingvoll bibliotek gir  
målrettede og varierte tilbud 
til barnehagebarn og til 
elever i grunnskole og 
videregående skole 

a) Tingvoll bibliotek vil ta 
initiativ til utvidet samarbeid 
med kommunens 
barnehager 

Tingvoll bibliotek har fokus på 
utvidet samarbeid med Tingvoll 
barnehage, Straumsnes 
barnehage og Meisingset 
oppvekstsenter i hele 
planperioden 

b) Tingvoll bibliotek vil følge 
opp plan for 
bibliotekopplæring for både 
grunnskole og vgs og 
eventuelle nye lovkrav som 
kommer for skolebibliotek i 
løpet av planperioden. 

Tingvoll bibliotek har ansvar for 
å videreutvikle samarbeid med 
Tingvoll barne- og 
ungdomsskole, Straumsnes 
barne- og ungdomsskole, 
Meisingset oppvekstsenter  og 
Tingvoll vgs. 
Det jobbes med dette i hele 
planperioden. 
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MÅL 3 
ARENAUTVIKLING 
 
Tingvoll bibliotek fremmer god 
folkehelse, kultur, integrering 
og opplysning gjennom aktiv 
formidling, med et tilbud for 
alle aldre og kulturer og ved å 
være en sosial møteplass og 
arena for samtale og debatt. 
 
Bibliotektilbudet 
videreutvikles lokalt og 
regionalt, i samarbeid med 
andre aktører og frivilligheten. 

a) Tingvoll bibliotek vil 
gjennom sine 
kjerneoppgaver drive 
arenautvikling som bidrar 
til å gi god folkehelse til 
innbyggerne. 

Tingvoll bibliotek er ansvarlig i 
samarbeid med avdeling for 
Folkehelse og kultur . 
Det jobbes med dette i hele 
planperioden 

b) Formidlingsarenaen 
Bittelitteraturhuset vil flere 
ganger årlig gjennomføre 
foredrag, debatter, 
forfatterbesøk og andre 
kulturelle arrangement. 
Kostnad: dekkes av  
budsjett for bibliotek og 
kultur, og ved å søke 
prosjektmidler 

Tingvoll bibliotek er ansvarlig i 
samarbeid med avdeling for 
Folkehelse og kultur. 
Det jobbes med dette i hele 
planperioden 

c) Tingvoll bibliotek vil 
prioritere 
kompetanseheving 
innenfor aktiv formidling, 
folkeopplysning og arbeid 
med å utvikle biblioteket 
som møteplass og å være 
arena for samtale og 
debatt. 
Kostnad: dekkes innenfor 
eget budsjett 

Tingvoll bibliotek er ansvarlig 
for å sikre kompetanseheving. 
Det jobbes med dette i hele 
planperioden 

d) Tingvoll bibliotek vil bli et 
Bok til alle-bibliotek og i 
samarbeid med 
frivilligkoordinator få på 
plass frivillige leseombud. 
Kostnad: dekkes innenfor 
eget budsett 

Tingvoll bibliotek blir et 
Leser søker bok-bibliotek 
innen 2020. 

e) Tingvoll bibliotek vil tilby 
grunnleggende digital 
opplæring. 
Kostnad: 100.000 kr 

Tingvoll bibliotek har ansvar for 
å få på plass et tilbud innen 
grunnleggende digital 
opplæring i løpet av 2018. 

f) Tingvoll bibliotek vil, i 
samarbeid med andre 
aktører, gjennomføre  
språkkafé eller andre 
sosiale tiltak som bidrar til 
integrering 

Tingvoll bibliotek arbeider med 
dette i samarbeid med andre 
aktører i hele planperioden. 
 

g) Tingvoll bibliotek vil 
fortsette å være aktiv i 
sosiale medier 

Tingvoll bibliotek har ansvar for 
deltakelse i sosiale medier. 
Det jobbes med dette i hele 
planperioden 
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