
BIBLIOTEKPLAN FOR ØYER 

 

Det planlegges bibliotekplan for Øyer og arbeidet er i gang.  Gruppa består av to fra biblioteket og 

representanter fra ulike brukere. Gruppe består av: 

Kristine Bergum, Øyer ungdomsråd 

Emilie Sandheim, Øyer ungdomsråd 

Anne Braastad Lie, Fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser 

Vemund Bjørke, Solvang og Aurvoll skole 

Bibliotekar Bente Lise Jakobsen, Øyer folkebibliotek 

Biblioteksjef Astrid Stuve 

 

HVORFOR 

Hovedbiblioteket ligger i Øyer, sentralt plassert ved bilfritt torg i Øyer sentrum, nær butikker, 

legesenter, kulturskole, idrettsplass og idrettshall.   Det er en gavepakke for Øyer kommune å ha et 

rom så sentralt beliggende og ved en forholdsvis liten investering kan dette gi stor 

samfunnsøkonomisk effekt og bibliotektilbudet kan være til glede for enda flere.  Begge 

bibliotekavdelingene er godt plassert nær skoler og til dels barnehagene i kommunen.   

Folkebiblioteket er et hus for både kunnskap og kulturopplevelser og det er mange aktiviteter i dag, 

mye i regi av lag og foreninger, eller i regi av biblioteket, aleine eller i samarbeid med andre.   

Biblioteket flyttet inn i nåværende lokaler i 1997 og det behøves en ansiktsløftning av lokalene og en 

bedre tilgjengelighet. Samfunnet er stadig i forandring og teknologien endrer seg raskt. Nye 

plattformer og publiseringsløsninger stiller nye krav til biblioteket og den generelle 

samfunnsutviklingen bidrar til at bibliotekene får økt betydning som møteplasser.  Å sikre alle tilgang 

til kvalitetssikret informasjon og forhindre digitale skillelinjer blir vesentlig.  Ny teknologi gir også nye 

muligheter innen litteraturformidling og tilgang til informasjon og muligheter meråpent. 

 

Planen er tenkt i tre hoveddeler: 

1. Føringer nasjonalt og lokale forutsetninger 

2. Øyer folkebibliotek – status 

3. Tre fokusområder med tiltak 

 

 

Bibliotekplangruppa har hatt to møter, og så langt er vi kommet fram til tre aktuelle fokusområder 

for biblioteket. Gruppa ønsker innspill og synspunkter fra tjenesteutvalget på aktuelle tiltak og 

fokusområder. 



Øyer folkebibliotek skal utvikles videre som et attraktivt møtested for alle.  

STATUS: Biblioteket er i dag brukt av mange.  Vi har en god dialog med lag og foreninger og 

samarbeider godt med dem og med ØT frivilligsentral. Biblioteket vektlegger god dialog i utvikling av 

tilbudet vårt. Barn og voksne er flinke til å bruke biblioteket i Øyer, men unge voksne og ungdom 

bruker oss altfor lite.  

Tiltak som kan styrke og videreutvikle møtestedet: 

Meråpent bibliotek 

Enkelt kafétilbud på biblioteket 

Biblioteket skal gjøres mer synlig, for eksempel gjennom sosiale medier  

Ansiktsløft av lokalene og oppgradering i henhold til utvikling av tilbudet – gjenbruk 

Biblioteket skal gi rom for enda flere aktiviteter i regi av lag og foreninger, frivillige og andre aktører 

som ungdomsklubben.  

 

Øyer folkebibliotek skal drive aktiv formidling av litteratur og fremme leselyst 

STATUS: Biblioteket vektlegger medskapning og lavterskel, litteraturgruppe på biblioteket, på 

Helsehuset og høytlesning på Bakketun.  Litteratur er påkobling, ikke avkobling.  Klassebesøk fra 

barneskolene jevnlig. Biblioteket er med på den nasjonale lesekampanjen Sommerles, med god 

oppslutning,  

Tiltak som kan styrke og videreutvikle biblioteket litteratur og leselyst: 

Bruke sosiale medier til formidling 

Lesekampanjer og bokprat for barn 

Barnehagebesøk 

Høytlesning 

 

Øyer folkebibliotek skal drive folkeopplysning og styrke lokalt demokrati 

STATUS: Bibliotek er et fag- og studiebibliotek gjennom et nasjonalt biblioteknettverk. Biblioteket kan 

bestille, eller brukere kan bestille selv fra bibliotek i hele landet, og krysse av for å hente bøkene her i 

Øyer.  Biblioteket samarbeider med frivillige om leksehjelp og språktrening, og flyktningetjenesten 

bruker biblioteket til informasjonsarbeid og møter.  Nav bruker også biblioteket til møte med sine 

brukere.  



Tiltak som kan styrke biblioteket som kan styrke biblioteket som folkeopplyser og styrke lokalt 

demokrati: 

Ressurssenter, service-tilbud, ikke bare bøker 

Digihjelp 

Videreutvikle kunnskapsdeling, salonger og møter i flere formater (lavterskel) 

Biblioteket skal gi rom for aktiviteter i regi av lag og foreninger, frivillige og andre aktører. 

 

 

FØRINGER OG RAMMER  

Lov om folkebibliotek  

§ 1.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 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. 
 

GRATISPRINSIPPET er vesentlig. Alle som bor, eller oppholde seg i landet, skal i henhold til lov ha 

tilgang på bibliotektjenester.  

KVALITET, ALLSIDIGHET OG AKTUALITET innebærer budsjett for innkjøp av ny og aktuell litteratur 

som gir et bredt tilbud. Biblioteket må også ha kompetanse, samt verktøy for tilgang på 

kvalitetssikret informasjon og kunnskap.  Bibliotekene er også del av DET NASJONALE 

BIBLIOTEKSYSTEM, det vil si «fjernlåner» bøker av hverandre, eller kan skaffe faglitteratur fra 

universitet- og høgskolebibliotek som sendes med egen bibliotektransport. 

Bibliotekloven ble endret i 2013 med krav om at biblioteket skal gjøre sitt tilbud og sine aktiviteter 

kjent via ulike plattformer, som nettsider og sosiale medier. Det vektlegges at biblioteket skal drive 

aktiv formidling. 

Litteraturhus har aktualisert biblioteket som uavhengig møteplass for samtale og debatt, med kjente 

gjester. Det kan også være mer uformelle møter, mindre arrangementer hvor deltakerne er 



medskapere. Biblioteket bør gi rom for mangfoldet, for lag og foreninger og andre ikke-kommersielle 

aktører.  

Kommunedelplan for kultur og fritid 2016-2025 knytter kultur til samfunnsutvikling, folkehelse, 

næring og identitet og omhandler ulike uttrykk. Kulturlivet skal være framtidsrettet, attraktivt og 

tilgjengelig.   Det rikholdige foreningslivet framheves og samarbeid og dialog er viktig.  Biblioteket er 

en av kulturarenaene og skal utvikles til et moderne og populært tilbud. Biblioteket skal utvikles som 

møteplass, framtidsrettet, attraktivt og tilgjengelig. 

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplan-med-tilhoerende-planer.433281.no.html 

Rom for demokrati og dannelse – nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023---rom-for-

demokrati-og-dannelse/id2667015/ 

I Hurdalsplattformen heter det «styrke litteraturformidling og jobbe for flere meråpne bibliotek».   

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/ 

 

 

Øyer 25.mai 2022 

Astrid Stuve  

Biblioteksjef 
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