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1. Innledning 

 

Nordkapp kommunestyre vedtok 26.04.2005 at det skal utarbeides en overordnet plan for 

driften av bibliotekvirksomheten i Nordkapp kommune. 

”Planen skal inneholde økonomiske rammebetingelser m/bemanning, lokalisering av 

virksomheten, vurdering av virksomhetens utlånsmateriale. Planen skal foreligge til politisk 

behandling våren 2006.” 

 

 1.1 Hva sier loven? 

Overordnede føringer for planlegging og drift av folkebibliotek ligger i nasjonal lovverk. 

Nordkapp kommune er pålagt å ha et folkebibliotek gjennom Lov om folkebibliotek av 20. 

desember 1985. I og med biblioteket også skal fungere som skolebibliotek blir det også 

påvirket av lovverket til skolen. 

 

§1. Målsetting 

”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell 

virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale 

gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn 

og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.  Virksomheten skal være utadrettet, 

og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.” 

 

I og med biblioteket også skal være ett kombinasjonsbibliotek må vi også se på 

Opplæringsloven av 17. juni 1998. ”Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet 

kan gi nærmere forskrifter. I forskriftene heter det § 21-1 Tilgang til skolebibliotek: Skolen 

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

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. 
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2 Dagens situasjon 

 

Nordkapp folkebibliotek skal flytte inn i nye lokaler. Det er vedtatt at biblioteket skal 

etableres som kombinasjonsbibliotek med lokalisering på Honningsvåg skole. Organisatorisk 

er biblioteket underlagt Oppvekst- og kultursektoren.  

I begrepet kombinasjonsbibliotek ligger det at gjennom plassering og organisering skal 

biblioteket både fungere som skolebibliotek for elevene i grunnskolen og som folkebibliotek 

for alle innbyggerne i kommunen. 

 

2.1 Bemanning 

Biblioteket er i dag bemannet av en 100% stilling som biblioteksjef, 60 % stilling lærer i 

bibliotek og 50% merkantilt ansatt. 

 

2.2 Åpningstider 

I dag har biblioteket følgende åpningstider som det har hatt i mange år: 

 Mandag: 1000-1400 

 Tirsdag:  1500-1900 

 Onsdag:  1500-1900 

 Torsdag:  1500-1900 

 Fredag:     1000-1400 

 

I og med organiseringen av biblioteket som kombinasjonsbibliotek må åpningstidene utvides 

for å kunne betjene elevene på dagtid på en tilfredsstillende måte. Vi ønsker å beholde de 

samme ettermiddagstimene og utvide med åpningstider på hverdagen fra kl 0830 -1500. 

 

2.3 Økonomi 

Tabellen nedenfor viser regnskapstall for 2004 og 2005 sammenlignet med budsjett for 2006 

og forslag til driftsnivå i 2007 og årene framover. Husleie og linjeleie for bredbånd vil 

bortfalle ved flytting til skolen. Betydelig utvidet åpningstid vil medføre økte lønnsutgifter. 

Dette må finansieres ved å overføre ressurser fra skolene til biblioteket. Budsjettmidler til 

innkjøp av bøker til skolebibliotek blir overført fra skolene til biblioteket. 
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 Reg. 2004 Reg. 2005 Bud. 2006 Øk. plan 2007 

Lønn og sosiale utg. 485 800 506 000   825 000     840 000 

Lønn åpning skoletid        250 000 

Husleie 154 000 161 000   25 000 *              0 

Andre driftsutg   68 800 258 300  131 200    135 000 

Samlinger skolebib         20 000 

Sum netto utgift 708 600  925 300  981 200  1 245 000 

• I 2006 var det bare budsjettert husleie for 2 mnd. Forsinkelse med flytting gir 

merutgift på ca 70 000 kr. 

 

Om man ser isolert på biblioteket, er det lagt opp til en betydelig økning i netto utgift som 

følge av utvidet åpningstid. Ser man derimot skolene og biblioteket under ett, er det en 

forutsetning at etablering av kombinert skole- og folkebibliotek skal gi mer effektiv drift. 

 

2.4 Tjenester og tilbud 

 

Bøker 

Biblioteket har en samling på anslagsvis 16 000 volum. Registreringsarbeidet for å få hele 

bibliotekets samling elektronisk er ikke ferdigstilt så ett eksakt antall er per i dag ikke mulig å 

gi. 

I tillegg har biblioteket stående samlinger ute i tidligere filialer.  

I Skarsvåg, Repvåg og Nordvågen står det samlinger som ikke har vært i bruk siden 2001.  

Vi har ikke en eksakt oversikt over hvor mange volum dette utgjør. 

 

Lydbøker 

Lydbøker er ett populært tilbud, og vi satser på å kjøpe inn aktuelle lydbøker for barn og 

voksne.  

 

Video/ DVD 

Biblioteket ønsker å gi ett godt tilbud av kvalitetsfilm for barn og voksne. Et moderne 

bibliotek må tilpasse seg den nye medieverden. På samme måte som bibliotekene alltid har 

hatt som mål å ha den gode boka, må man i dag kunne leie ut den gode filmen selv om filmen 

har gått ut av alminnelig kommersielt utleie og salg. 
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Musikk 

Vi har også musikk CDer til utlån. Samlingen består av ett utvalg av forskjellige genre for 

voksne og barn. Nordkapp kulturskole forvalter en stor musikksamling som skal integreres i 

bibliotekets katalog. 

 

Tidsskrifter og aviser 

Biblioteket har per i dag 10 aviser og 55 tidsskrifter.  Antallet aviser og tidskrift vil i 

planperioden bli opprettholdt på samme nivå. 

 

Lokalsamling 

Biblioteket har en samling lokal litteratur slik som bygdebøker, årbøker og annen litteratur av 

særlig lokal interesse. Vi har også ett leseapparat for mikrofilm og gamle aviser på 

mirkrofilm. 

 

Tilbud til fremmedspråklige 

Nordkapp bibliotek samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om utlån av depoter på russisk 

og finsk. Videre får vi depoter fra Deichmanske bibliotek på diverse andre språk som somali, 

polsk og thai. 

 

Fjernlån 

Biblioteket er med i det nasjonale fjernlån samarbeidet og kan på den måten stille materiale vi 

selv ikke har i samlingen til rådighet for alle som måtte ønske det. 

 

Internett 

Biblioteket har publikumsterminaler beregnet på søking på internett. Disse er i bruk hver dag. 

I sommersesongen blir tilbudet utvidet for å imøtekomme stor etterspørsel fra turister. 

 

Annen virksomhet 

Biblioteket har depoter på eldresentret og sykestua som blir byttet ut med jevne mellomrom. 
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3. Hva slags bibliotek ønsker vi? 

Når vi skal utvikle en overordnet plan for bibliotekets virksomhet er det viktig å se på de 

grunnleggende verdiene som biblioteket skal ivareta. Vi ønsker å formidle opplevelser på 

mange områder. Vi ønsker å formidle entusiasme for både kultur og læring. Det er viktig for 

oss å se biblioteket inn i en større sammenheng som en del av Nordkapp kommune. Våre 

tilbud skal også avspeile den kulturelle satsningen ellers i kommunen. Derfor er også film og 

musikk sentrale satsningsområder i vårt bibliotek. 

 

3.1  Kombinasjonsbiblioteket  

I forbindelse med flyttingen til Honningsvåg grunnskole blir Nordkapp folkebibliotek ett 

kombinasjonsbibliotek og skal da også tjene som skolebibliotek. I tillegg er det vedtatt at de 

øvrige skolebiblioteksamlingen i kommunen skal integreres i biblioteket. Samlingene som står 

på skolene skal elektronisk registreres i bibliotekets database og utlånsstasjoner skal settes 

opp. Hver enkelt skole får sin egen utlånsslisens til bibliotekets system og kan selv 

administrere utlån. Biblioteket vil ta seg innkjøp, registrering og utsendelse av bøker til de 

enkelte skoler. Det vil også ved jevne mellomrom bli vedlikehold i samlingene.  

Integreringen av skolebiblioteksamlingene i Nordkapp bibliotek vil bli fullført i løpet av 2007.  

 

Når registrering av skolebiblioteksamlingene er fullført ønsker vi at disse også skal fungere 

som filialer for innbyggeren i Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær og Nordvågen.  

Kulturskolen har mottatt musikk fra Norsk kulturråds innkjøpsordning for fonogram. 

Nordkapp bibliotek vil overta denne ordningen i 2007. I løpet av 2007 og 2008 vil den 

samlingen kulturskolen i dag ha bli registrert i bibliotekets katalog og gjort tilgjengelige for 

alle innbyggerne i kommunen. 

 

3.2 Lærer i bibliotek  

Vi har ved vårt bibliotek en 60% stilling som lærer i bibliotek. Den er viktig i forhold til 

skolene i kommunen. For å få ett kombinasjonsbibliotek til å fungere er denne stillingen 

viktig. Den vil fungere som bindeleddet mellom skolen og biblioteket og den ivaretar alle 

funksjonene som skolebiblioteket tidligere hadde.  

 

3.4 Det digitale biblioteket 

Vi ønsker at biblioteket skal ha ett oppdatert tilbud i den digitale utviklingen. Biblioteket skal 

avspeile samfunnets utvikling 
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Elektronisk registrering 

Vi er i ferd med å overføring bibliotekets katalog fra kortkatalog til elektronisk katalog. I 

første omgang omfatter dette arbeidet bibliotekets hovedkatalog. I neste omgang skal 

skolebiblioteksamlingene registreres. Dette arbeidet skal utføres ved den enkelte skole ved at 

vi tidsbegrensede lisenser fra Micromarc til katalogmodulen. Videre skal det foretas en 

gjennomgang av filialsamlingene. Integreringen av filialsamlingene vil bli påbegynt når 

registreringen av skolebiblioteksamlingene er fullført. Dette arbeidet skal da påbegynnes i 

løpet av 2008 og fullføres i 2009. 

 

Hjemmeside 

En god hjemmeside som gir tilgang til informasjon og bibliotekets ressurser er viktig i 

arbeidet med å gjøre bibliotekets tilbud kjent og for bibliotekets tilgjengelighet. Arbeidet med 

videreutvikling av oppdatering av siden er i gang. Innen utgangen av 2006 skal hjemmesiden 

med tjenesteerklæring og fullstendig oversikt over bibliotekets tjenestetilbud vær ferdigstilt. I 

løpet av resten av planperioden skal hjemmesiden prioriteres og vi skal utvide tilbudet.  

 

Utstyr 

Det er viktig at biblioteket har oppdatert utstyr i form av PCer med god nok kapasitet 

til både ansatte og brukere av biblioteket.  

 

3.5 Biblioteket som læringsarena 

 

I kraft av at biblioteket skal være ett kombinasjonsbibliotek vil det være ett fokus på 

tilrettelegging for læring. Dette vil ikke bare komme elver i grunnskolen til gode, men også 

kommunens øvrige befolkning. 

I dagens samfunn stilles det større krav en tidligere til at faglig oppdatering av den enkelte 

arbeidstaker. I tillegg er nettbasert fjernundervisning blitt mer og mer vanlig. Bibliotekets 

oppgave vil være å gjøre informasjon tilgjengelig og bidra med kompetanse til å innhente og 

utnytte informasjonen. 

Vi ønsker også å være med å bidra til økt digital kompetanse blant kommunens innbyggere. 

Utviklingen i digital teknologi, og antall oppgaver i hverdagen som blir nettbaserte øker og 

stiller krav om kompetanse fra brukeren. Biblioteket ønsker å være en naturlig arena for 

innhenting av slik kompetanse. Vi ønsker å være med på arrangere kurs, delta i større 
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nasjonale prosjekter på området og å være i forkant av denne utviklingen. I løpet av høsten 

2006 skal det arrangeres Seniorsurfdager. I den forbindelsen skal biblioteket ha arrangement 

som skal være med å underbygge biblioteket som en læringsarena innenfor digital 

kompetanse. 

  

 

 

3.6 Biblioteket som senter for kulturopplevelser 

Vi ønsker at biblioteket skal være ett senter for kulturopplevelser. Vi skal ikke bare formidle 

litteratur, men vi ønsker å også være i aktive i forhold til arrangermenter – både i egen regi og 

i samarbeid med andre lokale og eksterne samarbeidspartnere. Lokalene i grunnskolen vil gi 

tilgang til fasiliteter som auditoriet og kantine som vil kunne brukes i slike forbindelser.  I 

løpet av planperioden vil det bli en rekke arrangementer. Vi ønsker at mot 2010 skal 

biblioteket være etablert som en aktiv deltager i kommunens kulturliv. 

 

 

3.7 Biblioteket som en god arbeidsplass 

Vi ønsker at biblioteket skal være en god arbeidsplass med mulighet for faglig utvikling og 

varierte arbeidsoppgaver. Den enkelte ansatte skal ha mulighet til å utnytte sitt potensiale og 

føle at den bidrar til å nå bibliotekets mål. 

 

 3.8 Virksomhetsplan 

Nordkapp bibliotek har en virksomhetsplan som vil følge opp de overordnede mål som blir 

skissert i dette dokumentet. Planen blir revidert og evaluert hvert år. 
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