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Mål for prosjektet
Overordnet mål for prosjektet:
Merkevare Vestfoldbibliotekene skal være et modellprosjekt for evaluering og
effektmåling. Evalueringsområdet er realisering av Bibliotekplan Vestfold
2011-2014 med spesielt fokus på synliggjøring av bibliotekene. Det skal legges
vekt på vurdering og bruk av verktøy og metoder for effektmåling,
kompetanseheving, partnerskap med relevante fagmiljøer samt evalueringsrapport
Resultatmål - Prosjektet skal:
a. Gi relevant kompetanseheving i alle folkebibliotekene og fylkesbiblioteket på
området synliggjøring og evalueringsmetodikk
b. Gi erfaring med partnerskap og samarbeidsavtaler
c. Etablere modell for evaluering og effektmåling
d. Gjennomføre praktisk evaluering og måling
e. Gi god lærings- overføringsverdi - blogg, erfaringskonferansen og
evalueringsrapport med dokumentasjon på hvordan evaluering og effektmåling
brukes til ny læring som brukes aktivt inn i videre arbeid både med prosjektet og
realisering av bibliotekplanen.

Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn:
Vestfoldbibliotekene arbeider aktivt med å bygge merkevaren
Vestfoldbibliotekene. Folkebibliotekene i Vestfold skal bli mer attraktive og synlige
bibliotek ved å ha fokus på flg områder: litteraturhus og samfunnsarena,
læringsarena, synliggjøring, kompetanse og samdrift.
Strategisk kulturplan Vestfold 2011-2014 og Bibliotekplan Vestfold 2011-2014
omhandler mål og strategier for bibliotekutviklingen i fylket under visjonen
Vestfoldbibliotekene – mennesker møter muligheter.
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Vestfold fylkesbibliotek har ett konkret resultatmål om 10% flere besøkende i
folkebibliotekene i etterkant av planperioden. Fylkesbiblioteket gjennomførte i
2008-2009 felles visjonsarbeid, lederopplæring i tjenestemarkedsføring samt en
innbyggerundersøkelse i Vestfold. Dette som bakgrunn og oppkjøring til
bibliotekplanarbeidet.

Status:
Høsten 2011 inngås det gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler mellom
fylkesbibliotek og alle kommuner for å realisere Bibliotekplan Vestfold. Avtalene
konkretiserer kommunenes og fylkesbibliotekets tiltak i perioden.
Flere tiltak i bibliotekplanen innen fokusområde synliggjøring er under sluttføring:
Utvikling og implementering av felles logo for Vestfoldbibliotekene,
profilmanual/verktøykasse og markedsplan for planperioden. Kostnadene er
dekket av Vestfold fylkesbibliotek.
For 2012-2014 planlegges det felles kampanjer og annonsering, eksempelvis årlig
bibliotekuke, felles sommerkampanjer, videreutvikling av litteraturuka samt mindre
stunts som Verdens bokdag. Kommende markedsplantiltak vil være et spleiselag
mellom fylkesbibliotek og samtlige folkebibliotek. Det brukes et profesjonelt
markedsføringsbyrå til kampanjearbeidet og merkevarebyggingen.

Evalueringsprosjektet Merkevare Vestfoldbibliotekene skal:
* Evaluere realiseringen av Bibliotekplan Vestfold generelt med fokus på bruken
av samarbeidsavtaler
* Måle effekten av merkevarebygging og synliggjøringstiltak spesielt
* Bygge kompetanse spesielt på feltene tjenestemarkedsføring og
evalueringsmetodikk
* Utarbeide evalueringsrapport hvor erfaringer og overføringsverdi står sentralt

Evalueringsprosjektet er et 3-årig prosjekt (jfr bibliotekplanperioden), og det er
naturlig å bruke første del av prosjektet til kartlegging, analyse, verktøy og
metode. Dette for å legge grunnlaget for effektiv informasjonsinnhenting
underveis, hensiktsmessige verktøy for evaluering, og en grundig
evalueringsrapport. Det skal inngås samarbeid med relevante miljøer for
veiledning og evaluering som Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Oslo og
Akershus, fagmiljøer innen tjenestemarkedsføring og analyse. Den norske
bibliotekstatistikken inntas som en del av datagrunnlaget for evalueringsarbeidet.
Det er ønskelig at det kan knyttes studentoppgaver på masternivå til prosjektet.
Prosjektinnholdet nødvendiggjør kontakt med ulike fagmiljøer slik at alle aspekter i
prosjektet blir dekket. Jan Mehlum, HVE og Svanhild Aabø, HIOA har bekreftet sin
interesse for prosjektet og er positive til å sitte i en referansegruppe.

Organisering:
Vestfold fylkesbibliotek vil ha prosjektledelsen og være prosjekteier. Samtlige
folkebibliotek i Vestfold er samarbeidspartnere med fokus på levering og
framskaffing av datagrunnlag for evaluering parallellt med gjennomføringen av
plantiltakene. Det opprettes en referansegruppe med representasjon fra relevante
miljøer (høgskolene, fagmiljø evaluering, analyse, markedsføring, folkebibliotek).

Prosjektet vil ha stor nytteverdi lokalt i Vestfold ved å sikre et godt
realiseringsarbeid med bibliotekplanen. Nytteverdien for øvrig bibliotekmiljø vil
også være stor ved at læringsverdien fokuseres: hvordan gjennomføre plantiltak,
hvordan måle effekten av tiltakene og hvordan ta lærdom av resultater og nytte
det i videre arbeid. Prosjektet vil gi oss en evalueringssystematikk som til nå ofte
savnes i bibliotekhverdagen. Ved at relevante fagmiljøer kobles på prosjektet,
sikres faglig kvalitet både i gjennomføring, datafangst og evaluering.

Prosjektresultater vil formidles i en skriftlig rapport og erfaringskonferanse, men
også underveis i prosjektperioden ved hjelp av bloggverktøy.

Ref #1318506495823 Samarbeid / Treårig

Søknadssum: 322000 Dato sendt: 13.10.2011

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012

Side 2 av 5



Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet

Treårig
Fra dato

01-01-2012
Til dato

31-12-2014

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse Fra dato Til dato

Kartlegge og velge evalueringsverktøy, etablere blogg 01-01-2012 30-06-2012

Etablere samarbeid med høgskolemiljøer Vestfold, Oslo 01-01-2012 01-03-2012

Etablere avtaler med konsulent / byrå 01-01-2012 01-03-2012

Plan for kompetanseheving 2012-2014 01-02-2012 01-03-2012

Datafangst,1evaluering,konsekvensanalyse,framdriftsrapport 01-07-2012 31-12-2012

Kompetansetiltak 01-09-2012 31-10-2012

Datainnsamling 01-01-2013 31-12-2013

Brukerundersøkelse, oppfølging av 2009 01-05-2013 31-05-2013

2. evaluering, konsekvensanalyse, framdriftsrapport 01-08-2013 31-12-2013

Kompetansetiltak 01-02-2013 30-11-2013

Datainnsamling sluttføres 01-01-2014 31-05-2014

3. Evaluering 01-06-2014 31-08-2014

Erfaringskonferanse 01-11-2014 30-11-2014

Prosjektrapport 01-09-2012 31-12-2014

Andre opplysninger
Plan for kompetanseheving vil utarbeides som en del av en overordnet plan for
kompetanseheving som skal utarbeides i løpet av 2011-2012. Kompetansetiltakene
konkretiseres ikke nærmere, men vil være kurs/seminar, studietur rettet mot prosjektområdet
spesielt. Relevante tiltak som allerede er under planlegging i annen sammenheng vil også
være aktuelle, for eks. kurs i endringsledelse og tjenestemarkedsføring i 2012. Andre
tidspunkter enn oppsatt kan skje.

Samarbeidspartnere
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Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle

Høgskolen i Vestfold v/ Jan
Mehlum
Boks 2243
3103
Tønsberg

nei Førsteamanuensis Jan Mehlum har bekreftet sin deltakelse
som referanseperson i prosjektet (institutt for historie,
sosiologi og innovasjon)

Høgskolen i Oslo og Akershus, avd
JBI
Postboks 4 St. Olavs plass
0130
Oslo

nei Førsteamanuensis, dr.polit.Svanhild Aabø har bekreftet
interesse for prosjektet.

Folkebibliotekene i Vestfold
Postboks 2423
3104
Tønsberg

ja Folkebibliotekene har forpliktet seg gjennom
samarbeidsavtaler som inngås høsten 2011 til å realisere
bibliotekplanen. Deres rolle i evalueringsprosjektet blir å sikre
datafangst, informasjonsinnhenting og formidle dette inn i
prosjektet. Videre som diskusjons- og sparringspartner
underveis i prosjektet. Folkebibliotekene må representeres i
referansegruppen. Folkebibliotekene er oppført som gruppe
med kontaktinfo til fylkesbiblioteket
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Budsjett

Søknadssum 322000

Utgifter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Konsulentbistand kartlegging, valg av verktøy og metodikk 60000 60000

Konsulentbistand evaluering 100000 300000

Prosjektledelse 30-40% stilling 200000 600000

Kompetansetiltak bibliotekledere og -medarbeidere i 13 folkebibliotek 100000 200000

Evalueringsrapport, trykking, formidling 0 60000

Evalueringsverktøy, anskaffelse, lisens 30000 40000

Andre utgifter, kurs, reiser, møter prosjektleder/gruppe 32000 96000

Erfaringskonferanse 0 50000

Ressursinnsats 13 folkebibliotek 100000 300000

Totale utgifter 622000 1706000

Inntekter

Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet

Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket 322000 806000

Egeninnsats Vestfold fylkesbibliotek, personalressurs (bekreftet
tilskudd)

200000 600000

Egeninnsats 13 folkebibliotek (bekreftet tilskudd) 100000 300000

Totale inntekter 622000 1706000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Bibliotekplan Vestfold 2011-2014
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