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Prosjektet Samhandling og sambruk 2012 – 2014 har vært eid av
Lenvik bibliotek i samarbeid med Kunnskapsparken Finnsnes AS,
Studiesenter Finnsnes AS, Midt-Troms museum og Midt-Troms
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Medvirkende i prosjektet har også vært Pedagogisk Senter, Løkta,
PPT, Newtonrommet og Utviklingssenteret Finnsnes AS.
Kunnskapsparken Finnsnes AS har hatt prosjektledelse.
Redaksjonsgruppe for prosjektrapporten har bestått av Arve Vaage
(prosjektleder), Kristin Strand Iden (Lenvik bibliotek), Vidar
Gunnberg (Studiesenteret Finnsnes AS) og Aud Tåga (Troms
fylkesbibliotek).
Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Tromsø har vært
samarbeidspart i forhold til etablering av Studiebiblioteket. Troms
fylkesbibliotek har ledet arbeidet med forprosjektet og har
utarbeidet funksjonsbeskrivelse for den utvidete
Bibliotektjenesten i det nye bygget.
En stor takk til alle som har medvirket i gjennomføringen av
prosjektet.
Finnsnes 19.06.14
Arve Vaage
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1.

Innledning.

Prosjektet Samhandling og sambruk i Kunnskapsparken er et toåring prosjektet som startet
opp 1. mai 2012 og avsluttet 30. april 2014.
Lenvik bibliotek ble tildelt 1,2 mill. kroner fra Nasjonalbiblioteket til prosjektet Samhandling
og sambruk. Kunnskapsparken ble tildelt 1,4 mill. i regionale utviklingsmidler fra Troms
fylkeskommune til drift av prosjektet. Prosjektet kom i gang 1.mai 2012. Prosjektets varighet
var satt til 2 år og ble avsluttet 30.04.14. Kunnskapsparken fikk tilsagn på 5 mill. fra Troms
fylkeskommune til anskaffelser.
Da Kunnskapsparken Finnsnes A/S ble stiftet i november 2005, var hovedformålet å
tilrettelegge for samlokalisering av utdanningsaktører, forskning og utviklingsmiljøer (FoU)
og annen kunnskapsintensiv virksomhet innenfor både offentlig og privat sektor ved å tilby
fysisk infrastruktur for undervisnings- og utviklingsaktivitet. Dette formålet er nå realisert ved
etableringen av nybygget Kunnskapsparken med sine forskjellige kunnskapsaktører. I tråd
med hovedformålet har Lenvik bibliotek og Studiesenteret siden 2005 hatt tanker om et
bibliotek for studenter som tok desentralisert utdanning.
I funksjonsbeskrivelsen for Kunnskapsparken er det en fortelling om livet i Kunnskapsparken
som beskriver et bygg med mange tilbud og aktiviteter og et yrende liv fra morgen til
kveld. Fortellingen har vært og er et viktig bilde på hvor en har ønsket seg med prosjektet.
Sammen med selve funksjonsbeskrivelsen har den stått sentralt i arbeidet med å skape et
uttrykk både internt og eksternt på hvor vi vil. Arbeidet med oppføring av bygget startet
omtrent parallelt med oppstart av vårt prosjekt. Det har derfor vært viktig i starten av
prosjektet å bruke en del tid på disse utfordringene for å sikre at vi fikk et bygg som i størst
mulig grad reflekterer intensjonene om samhandling og sambruk i vårt prosjekt. Det er gjort et
betydelig utviklingsarbeid i prosjektet med stor brukermedvirkning. Det er dette det
redegjøres for i rapporten.

2.

Prosjektorganisering

Det ble tidlig etablert en prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe og
arbeidsgrupper. På noen arbeidsområder er det i tillegg til arbeidsgruppene etablert
underutvalg eller hentet inn ekstern kompetanse for å avhjelpe arbeidsgruppene.
Styret i Kunnskapsparken Finnsnes AS utgjorde i starten styringsgruppen, men vi så etter
hvert at det var nødvendig å etablere en ny styringsgruppe sammensatt av styreledere fra
hovedaktørene. Dette ble en ytterligere styrking av samhandlingsprosessen. Prosjektgruppen
er sammensatt av lederne for de tre hovedaktørene, bibliotek, studiesenter, museum og en
leder fra en samlet gruppe utviklingsaktører i byggets 3. etasje. Etter hvert ble også Lenvik
kommune sin representasjon styrket ved at vi utvidet prosjektgruppen med en representant fra
kommunens administrasjon.
Alle arbeidsgruppene ble sammensatt med blandet representasjon fra aktørene. Dette har
bidratt til at vi ble godt kjent med hverandre og at vi stadig utviklet tverrfaglig innsikt i
hverandres virksomhetsområder.
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På de første møtene i arbeidsgruppene ble det slått fast arbeidsmål og mandat, som har vært
retningsgivende for arbeidet i gruppene, se figur på neste side.
I alt deltok ca. 40 personer i prosjektorganisasjonen. Hele prosjektmatrisen ble gjort kjent for
alle deltakerne, slik at alle kjente til hvem som deltok i de forskjellige arbeidsgruppene,
hvordan de kunne kontaktes og hva de arbeidet med.
Vi har i tillegg hatt flere eksterne samarbeidspartnere. Det ble avholdt 212 møter internt i
prosjektet eller med tilknytning til prosjektet. Det er skrevet referater fra alle møtene.
Deltakelse i prosjekt er krevende i kombinasjon med daglig drift, men oppslutningen og
engasjementet rundt arbeidet har vært meget stort. Totalt er det beregnet egeninnsats på ca.
8400 timer, tilsvarende ca. fem hele årsverk. Da er ikke prosjektleders timer tatt med eller
timer for innleid kompetanse. Egeninnsatsen tilsvarer en verdi på ca. 3,4 mill.

Noen bilder fra arbeidsgrupper i sving.
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Prosjektorganisasjon

STYRINGSGRUPPE
Ulf Christensen - leder styringsgruppen
Per Gunnar Chruichank- museet
Arnfinn Andersen - Studiesenteret
Paul Dahlø / Herbjørg Valvåg - Interkom. selskaper
Geir Inge Sivertsen / Margrethe Hagerupsen - Lenvik kommune

Prosjekteringsgruppe

PROSJEKTADMINISTRASJON
Rolf Andersen - Kunnskapsparken

Pros jektleder, eier, entreprenør,
underleverandører

Brukerutvalg
Al l e a ktører, eier, entreprenør

PROSJEKTGRUPPE
Arve Vaage -prosjektleder
Vidar Gunberg - Studiesenteret
Lisa Bostwick - Midt-Troms Museum
Kristin Strand Iden - Lenvik Folkebibliotek
Herbjørg Valvåg - Regionrådet m.fl
Geir Fredriksen - Lenvik kommune

arbeidsgruppe 1
IKT
Se egen arkfane
Ekspertgruppe
Kjøp av
kompetanse

arbeidsgruppe 2
Profilering og info
Se egen arkfane
Kjøp av
kompetanse
Iddesign

arbeidsgruppe 3
Interiørdesign
Se egen arkfane

arbeidsgruppe 4
Fellesfunksjoner
Se egen arkfane

Kjøp av
kompetanse
Mette Milling
Samarbeids-utvalg
Bibliotek -Museum
Samarbeids-utvalg
Bibliotek -Studiesenter
Samarbeids-utvalg
Bibliotek -Pedagogisk
Senter

Eksempel på arbeidsgruppe
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arbeidsgruppe 5
Newtonrommet
Se egen arkfane
Kjøp av
kompetanse
Annette Ekmann
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3.

Prosjektets visjon

Det ble i forprosjektet utarbeidet en grundig og god funksjonsbeskrivelse av Troms
fylkesbibliotek i samarbeid med Lenvik bibliotek, Midt-Troms Museum, Studiesenteret
Finnsnes og Kunnskapsparken AS. Funksjonsbeskrivelsen danner grunnlaget for prosjektets
visjon:
Et møtested for alle – barn, unge, elever og studenter, voksne og pensjonister.
Et sted som tiltrekker seg alle, lav terskel og som har en bredde i tilbudene.
Et sted for debatt og kunnskap.
Et sted for undervisning og forskningsformidling.
Et knutepunkt som støtter opp om aktiviteter i hele Midt-Troms.

4.

Mål og resultater

4.1

Hovedmål for prosjektet

Utvikle bibliotekfaglig samhandling og sambruk mellom Lenvik folkebibliotek,
Universitetsbiblioteket i Tromsø og Studiesenteret Finnsnes, ved blant annet å skape felles
løsninger i et moderne læringssenter for kunnskapservervelse.
Det skal utvikles bibliotekfaglige fellestjenester, formidling og opplevelse sammen med MidtTroms Museum, Regionrådet og de andre regionale aktørene.
Hovedfokuset i prosjektet er samhandling om felles tiltak som læringssenter, skoletjeneste,
litteratur- og kulturformidling.

4.2

Delmål og resultater

Delmål er ikke spesifikt listet opp i søknaden, men er formulert inn i den løpende
søknadsteksten. I rapporten er det valgt å trekke disse ut for å synliggjøre målene og
resultatoppnåelse. Det er i alt 12 delmål med resultatoppnåelse som er beskrevet.
4.2.1 Delmål 1 – Samarbeidsorganer og samarbeidsavtaler
Delmål
Prosjektet skal utvikle et felles samarbeidsorgan som en fast ordning med samarbeidsavtaler.
Samarbeidsorganet skal bestå av aktørene i det nye bygget og omfatte samhandling og
fellesfunksjoner tilknyttet alle institusjonene i bygget.
Resultat
Prosjektorganisasjonen har samlet fungert som samarbeidsorgan i prosjektfasen. Samtidig er
det i prosjektperioden etter innflytting etablert et husråd, et samarbeidsorgan for utvikling av
felles arrangementer og aktiviteter gjennom året og et arbeidsutvalg som skal videreutvikle
samhandling og sambruk i praksis.
Det ble høsten 2013 inngått en intensjonsavtale hvor alle aktørene i prosjektet bekreftet at de
samarbeider med hverandre med den hensikt å komme frem til endelige og bindende avtaler
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om samarbeid. Flere slike avtaler er nå i ferd med å bli inngått. Den viktigste og mest
banebrytende avtalen er om etablering av studiebibliotek.
Forpliktende samarbeid har på noen områder en organisatorisk og en økonomisk side som gir
utfordringer for aktørene. På dette feltet er det satt ned et eget utvalg som nå ser på mulige
løsninger framover. Dette gjelder praktiske samarbeidsområder som f.eks. felles
informasjonstjeneste og felles IKT-ressurs. Samtidig er det kommet til enighet på noen enkle
sambruksområder.
4.2.2 Delmål 2 – Studiebiblioteket
Delmål
Folkebibliotek og Studiesenter skal sammen med Universitetsbiblioteket i Tromsø utgjøre et
læringssenter. Biblioteket skal bli en ny type kombinasjonsbibliotek hvor det tilrettelegges
gode fasiliteter for studenter i sømløse løsninger.
Resultat
Møte mellom Lenvik bibliotek og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Det er inngått avtale om bibliotektjeneste for
studentene i Midt-Troms som er registrert ved
Universitetet i Tromsø (UiT) Norges arktiske
universitets studenter i Midt-Troms. Avtalen er
mellom Universitetsbiblioteket i Tromsø, Lenvik
bibliotek og Studiesenteret Finnsnes. Dette er en
banebrytende samarbeidsavtale som kan fungere som
modell for andre.
Gjennom et utvidet samarbeid om bibliotektjenester er
det etablert studiebibliotek i sømløs løsning med Studiesenteret i byggets 2. etasje.
Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med
særlig fokus på å være student i desentraliserte eller fleksible studier. Studentene har tilgang
til databaser og faglitteratur. Studiebiblioteket samarbeider med studentenes lærested og tilbyr
hjelp og tilrettelegging i bruk av faglige ressurser. Fasilitetene er tilrettelagt med selvbetjent
utlån, god skilting, ulike lese- og arbeidsplasser og godt utstyrte rom fra små grupperom til
store undervisningsrom. Det er tilgang på topp moderne utstyr, bl.a. for flerveis
videokonferanser. Bibliotekarer ved Lenvik bibliotek og UiT samarbeider med lærere, ITansatte og administrasjon ved Studiesenteret og sikrer rett opplæring og veiledning til rett tid.
Studenter har vært tatt med på råd i utviklingen av Studiebiblioteket. Samarbeidet skal
fortsette og vil styrke dialogen mellom fagmiljø og sentrale samfunns- og arbeidslivsaktører,
og styrke infrastrukturen for studier i Midt-Troms.
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Noen bilder fra Studiebiblioteket.

4.2.3 Delmål 3 – Framtidsrettet flerbrukshus
Delmål
Bygget skal signalisere at det er et framtidsrettet flerbrukshus med møteplasser hvor det er lett
å komme til uavhengig av hvilke framkomstmidler som brukes. Arkitekturen skal invitere til
sambruksmuligheter, og skal legge til rette for at institusjonene som skal samlokaliseres vil
fungere best mulig i forhold til hverandre og skal kunne skape noe nytt sammen.
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Resultat
I prosjektprosessen har det vært nødvendig å ha mye fokus på løsninger i bygget, både mht.
innredning, fasiliteter og teknologisk infrastruktur. Det har vært god samhandling mellom
entreprenør, huseier og prosjektet Samhandling og sambruk i prosjektprosessen.
Det ble kjørt en bred prosess sammen med interiørdesigner Mette Milling, hvor hovedfokuset
var å se på hvordan vi skulle innrette oss i de åpne samarbeidssonene rettet mot
brukergrupper. Prosessen har gitt gode og sømløse løsninger i flere områder av bygget:







Interkommunale tjenester er samlet i en fløy av byggets 3. etasje.
Studiebiblioteket er i åpen løsning mellom Studiesenteret og biblioteket med nærhet til
grupperom og undervisningsrom. Det er lagt til rette med benker, sittegrupper,
studiebåser og åpen kjøkkenløsning som også studenter kan benytte.
Kontorer for museet, biblioteket og studiesenteret ligger i samme område rundt
Studiebiblioteket. Et rom i dette miljøet er tatt i bruk som felles pause- / myldrerom.
Barnemuseet kommer i 2015 og vil bli samlokalisert med Lenvik bibliotek. Det er
laget konseptskisse på hvordan dette blir, se illustrasjonsbilder under. I dag brukes
arealet til vandreutstillinger. Like ved dette arealet ligger et stort og godt Newtonrom
som også er en del av helheten i miljøet.
Et åpent og fint foajéområde ved hovedinngang som rommer kafé, turistinformasjon
(kommer), myldreareal for auditoriet og informasjonssenter i sømløse løsninger.

Illustrasjonsbilder Barnemuseum
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Bilder Foajé / Kafé

Kulturarrangement i biblioteket
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Ungdommer i kjempesengen på mezzanin.

Del av biblioteket sett mot mezzanin

Gode fasiliteter for møter, kurs og konferanser. Her med finansministeren på besøk i auditoriet.

4.2.4 Delmål 4 – Kunnskap for alle
Delmål
Husets fellesnevner er kunnskap. Det skal være et knutepunkt som støtter opp om aktiviteten i
hele Midt-Troms og ikke minst et sted for ervervelse av kunnskap for alle.
Resultat
Biblioteket er en kunnskapsressurs for alle. Det ligger godt til rette for livslang læring i
Kunnskapsparken gjennom samarbeid med aktørene i bygget. Newtonrommet og Midt-Troms
Museum har i tillegg til biblioteket tilbud til barn og unge i barnehage, skole og på fritid.
Pedagogisk Senter tilbyr kompetanseheving til ansatte i barnehage og skole. PPT formidler
kunnskap til foreldre og andre som har omsorg for barn som trenger tilpassa
opplæring. Deltakere på møter, kurs og konferanser har mulighet til å bruke biblioteket for
innhenting av kunnskap.
Biblioteket tilbyr digitale ressurser som A-tekst, tidsskriftbasen IDUNN og Ordnett.
Opplæring i bruk av disse ressursene til ansatte i bygget og til publikum er en sentral oppgave
for biblioteket. Litteraturformidling til alle aldersgrupper gjennom presentasjon av forfattere,
bokomtaler og opplæring i lån av e-bøker er en del av bibliotekets uformelle opplæring.
Biblioteket holder kurs i bruk av bibliotekressurser for ansatte i Kunnskapsparken. De er tatt
svært godt imot, og det utvikles fortløpende oppfølgingskurs etter behov. Faglig samhandling
er systematisert ved felles møteplan for idéutveksling og samarbeid. Formidling av litteratur,
nettressurser og bibliotekfaglige tjenester inngår i møtene, og det tilflyter også biblioteket
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Kunnskapsparken

Lenvik bibliotek

kunnskap fra de andre i bygget – kunnskap som er viktig for utvikling av biblioteket som
kunnskapssenter og læringsarena.
Studiesenteret har lagt forholdene godt til rette for all utdanning, kurs og møteaktivitet som
ønskes gjennomført. Fellesskapet mellom de interkommunale aktørene og Studiesenteret har
blitt robust; det samarbeides på nye felt, i nye samhandlingsprosjekt, på tvers av enheter, med
faglig og geografisk bredde, med miljø utafor regionen – alt til beste for brukere og for
utvikling av Midt-Troms. Regionrådets enheter, spesielt Pedagogisk senter og Løkta, jobber
med kvalitet og kompetansebygging i barnehage, skole og helse- og omsorgssektor. Det
drives kartlegging og utvikling av kompetanse gjennom nettverksarbeid, fagsamlinger og
kurs. Samarbeidet mellom regionrådets enheter og enhetene Studiesenteret, folkebiblioteket
og Midt-Troms Museum om utdanning og kompetansebygging er forsterket i
prosjektperioden.
Studiesenteret har også en målsetting om å være en regional utviklingsaktør og
tilbakemeldingene fra studentene er udelt positiv når det gjelder tilgang på lokaler og den
støtten de får fra studiebiblioteket. De sier rett og slett at de får lyst til å studere mer. En annen
effekt er at det er veldig enkelt for mange av studentene å søke støtte og råd fra de
interkommunale kompetansemiljøene som er i bygget. Således økes kvaliteten på
undervisningen. Det er også etablert en felles IKT-ressurs i regi av Studiesenteret som alle
drar nytte av både i form av rask respons og lave kostnader.

Være, lære, gjøre og oppleve. Foto: Arne-Harald
Steilbu.

Ung bibliotekbruker i samtale med NRKs reporter i
forbindelse med bibliotekets temauker om fugler.
Foto: Arne-Harald Steilbu

4.2.5 Delmål 5 – Desentraliserte utdanninger
Delmål
Det skal legges til rette for ulike desentraliserte utdanninger på høyere nivå. I tillegg skal godt
etablerte voksne med høyere utdanning skal ha mulighet for å ta videreutdanning på stedet.
Resultat
Studiesenteret disponerer nå syv undervisningsrom med plass fra 20 til 48 studenter. Fire av
disse rommene er utstyrt med moderne videokonferanseutstyr som benyttes i forbindelse med
fjernundervisning fra universitet, høgskoler og fagskoler. Her er det mulighet til å ta opp
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undervisning og legge det ut ”live” eller i opptak på nettet. I tillegg disponerer Studiesenteret
syv grupperom som daglig benyttes av egne studenter og studenter fra andre
utdanningsinstitusjoner.
Alle rom kan bookes på forhånd eller ved ankomst via Ipader som viser om rommene er i
bruk eller ikke.
Tilgjengeligheten på moderne og godt utstyrte rom har økt brukerfrekvensen betydelig og
Studiesenteret er nå inne i en fase hvor en er i ferd med å inngå avtaler om flere studietilbud
for godt etablerte voksne som ønsker høyere utdanning/videreutdanning. I tillegg til
profesjonsutdanninger tilbys det videreutdanningstilbud som gir fra 10 til 60 studiepoeng.
Dette i henhold til de behov som befolkningen, offentlig sektor og næringslivet i regionen har
tilkjennegitt.
4.2.6 Delmål 6 – Den nye digitale tid
Delmål
Huset skal være tilpassa den nye digitale tida og skal ta i bruk det nyeste innenfor
teknologiske løsninger for alle brukergrupper.
Resultat
Prosjektet påvirket byggeprosessen betydelig mht. til å høyne den teknologiske
infrastrukturen i bygget. I tidlig fase knyttet man derfor til seg IKT-medarbeider som fortsatt
har sitt virke i huset. Dette har vært en helt nødvendig kompetanse å ha inne. I tillegg har det
vært et godt samarbeid med Lenvik kommune sin IKT-avdeling som besitter spisskompetanse
på området.
I dag har vi fått et bygg med god kabelkapasitet, godt med data- og strømpunkter, god trådløs
kapasitet og et ryddig og godt datarom.
Det er topp moderne flerveis videokonferanseløsninger i fire rom. Store rom har lerret og
videokanon for presentasjon og ellers er det brukt medieskjermer som presentasjonsflater. Det
er i alt installert 30 stk. medieskjermer i størrelser fra 40 – 80 tommer, hvor noen også er
koplet opp til et booking-system og noen brukes som informasjonstavler. Det er datamaskiner
alle steder der det er behov for det. Flere datamaskiner og nettbrett er tilgjengelig for brukere
både i studiesenteret og biblioteket. Det er ellers fri tilgang for besøkende til å bruke trådløst
nett. Ungdomsavdelingen har Xbox med 4 controllere og stor skjerm. I tillegg er den utstyrt
med prosjektor mot vegg og skjerm der biblioteket driver aktiv formidling av litteratur, film
og gir informasjon om tilbud og tjenester for målgruppen. Med prosjektoren kan man skape
stemninger etter ønske ved å projisere bilder eller farger på vegg. Bokbloggene biblioteket
driver som del av prosjektet Vertskommunesamarbeid, sikrer stadig nytt innhold til skjermen.
Newtonrommet er særdeles godt utstyrt teknologisk med to store 80 tommers skjermer for
presentasjoner, kraftig videokanon og stort lerret, og en maskinpark med meget stor kapasitet
for 18 samtidige brukere.
4.2.7 Delmål 7 – Regional og lokal identitet
Delmål
Samarbeidende og samlokaliserte institusjoner skal bidra til utvikling av den regionale og
lokale identiteten.
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Resultat
Prosjektet legger igjen tre viktige utvalg for å ivareta samhandling og sambruk, og det er
husrådet, utvalget for videreutvikling av samhandling og sambruk og utvalget som skal
arbeide fram felles aktiviteter og arrangementer gjennom året (årshjulet). I tillegg er det
gjennom prosjektet etablert både formelle og uformelle samarbeidsavtaler mellom aktørene på
flere områder og flere er under etablering.
Det pågår nå en prosess på flere nivå for å finne løsninger på hvordan man best kan organisere
seg i Kunnskapsparken i framtiden for å kunne ivareta husets identitet og videreutvikle husets
rolle som en motor for regionalt utviklingsarbeid. Alle aktørene i bygget er hver i sær
utviklingsaktører. Det er et naturlig sunnhetstegn at det stadig er sult på videreutvikling.
Avslutning av prosjektet er starten på det som skal komme.
Det ble avholdt et idéseminar i april 2011, hvor representanter fra aktørene og politisk miljø
deltok. Her ble det uttrykt ønske om at det skjer ei organisering av samarbeid og samhandling.
Dette er ikke ment som en ny organisasjon, men sammenbinding av aktørene i bygget. Det er
etablert gjennom de utvalg som er nedsatt i prosjektprosessen.
4.2.8 Delmål 8 – Møter og seminarer
Delmål
Det skal i løpet av prosjektperioden arrangeres møter og seminarer for å utvikle fellesskap og
samhandling.
Resultat
Arbeidsgruppene i prosjektet har vært sammensatt med representanter fra flere aktører. Dette
har i betydelig grad bidratt til at vi var godt kjent med hverandre på tvers av aktørgrensene før
innflytting. I prosjektarbeidet har det vært en betydelig møteaktivitet på alle nivå i
prosjektorganisasjonen, totalt oppsummert er det avholdt 218 møter. I tillegg kommer interne
møter og forberedelser hos den enkelte aktør og mellom enkeltaktører.
4.2.9 Delmål 9 – Fysisk og digital tilgjengelighet
Delmål
Det nye biblioteket vil være fysisk og digitalt tilgjengelig for innbyggerne og skal støtte opp
om formell og uformell læring.
Resultat
Det er lagt ned et stort arbeid i å utvikle biblioteket både fysisk og på nett, og biblioteket har
blitt et levende og attraktivt sted for kunnskapstilegnelse og kulturformidling. Ved å ta i bruk
selvbetjent utlån og innlevering ved RFID-teknologi, har man kunnet utvide åpningstiden med
tre timer pr dag og økt brukervennligheten. Møbleringsplan og spesialinventar er utviklet med
tilgjengelighet og brukervennlighet for øyet. Biblioteket har lagt opp til stor grad av
fronteksponering av bøker og andre medier. Det arbeides med brukervennlig merking av
mediesamlingen.
Nettsidene gjennomgår endringer for å gjøre dem mer attraktive og øke tilgjengeligheten til
informasjon. Flere tilbud er lagt ut på sidene, og biblioteket har i regi av prosjektet
Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms lagt ut instruksjonsfilmer på
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YouTube. Brukerne har mulighet for å låne e-bøker gjennom Troms fylkesbiblioteks satsing
«E-lån Troms» http://www.lenvik.kommune.no/Meny/Kultur-og-idrett/Bibliotek/Alt-om2lan/E-lan/. E-boktilbudet formidles via store skjermer og projisert på vegger, både i
bibliotekets lokaler og i fellesområder som foajé og personalrom. Digitale ressurser som Atekst, Ordnett, IDUNN og Helsebiblioteket formidles på samme måte.
Biblioteket er tatt i bruk av barnehager og barnefamilier i en helt annen grad enn tidligere.
Utlånet av barnebøker har gått opp med 98% og det totale besøkstallet med godt over 150%,
når en sammenligner årets tre siste måneder i 2013 med 2012. Biblioteket besøkes oftere og
brukerne tilbringer langt mer tid ved hvert besøk i de nye lokalene. Eldre barn og ungdom
oppsøker biblioteket og gjør lekser, spiller spill eller er sosiale. Dette er nye brukergrupper.
Studiesenterets lokaler er moderne, fleksible, fremtidsrettet og meget godt utstyrt med blant
annet videokonferanseutstyr. Siden utleieprisen for interne samarbeidspartnere er veldig lav,
har lokalene allerede fått en høy utnyttelsesgrad. Regionrådets enheter er en stor bruker av
Studiesenterets lokaler og konferanseutstyr. Brukergruppene til regionrådet er faglig sett vide.
Folk kommer hit fra hele regionen. Det bidrar til å forsterke Kunnskapsparken som møtearena
og Finnsnes som regionalt senter.
Beliggenheten gjør Kunnskapsparken lett tilgjengelig, og i utforming av lokalene er det tenkt
universell tilgjengelighet. Den digitale tilgjengeligheten er også god.
4.2.10 Delmål 10 - Brukermedvirkning
Delmål
I løpet av prosjektperioden skal man også prøve å involvere ulike brukergrupper når det
gjelder utvikling av tjenester.
Resultat
Ungdom i biblioteket
Det er holdt to workshops med unge brukere i prosjektperioden. Erfaringen med
arbeidsformen er svært god, og det ble etablert videre faglig kontakt med deltakerne gjennom
sosial medier. Den første worshopen gikk av stabelen 20.04.13. Deltakerne var elever fra
ungdomsskoler og videregående skoler i regionen. Tema var tilbud og funksjoner ved det nye
biblioteket, og dette var en del av Troms fylkesbibliotek sitt Bibliotekromprosjektet som
Lenvik bibliotek deltok i. Gruppen ble invitert med som bidragsytere i bokbloggene og
invitert til VIPaften kvelden før første åpningsdag i september 2013. Senere workshop i regi
av Vertskommuneprosjektet har bidratt til videreutvikling av ungdomsbiblioteket. Deltakere
var ungdommer fra kommunene Lenvik, Berg og Tranøy, og alle har vært gode ambassadører
for tilbudet i Kunnskapsparken.
Studenter i studiebibliotek og studiesenter
Sykepleiestudentene ved Studiesenteret Finnsnes deltok i et møte med bibliotekarer fra
folkebiblioteket og universitetsbiblioteket, forelesere fra UiT og administrasjon ved
studiesenteret i mars 2014. Målet var å innhente studentenes erfaringer som brukere av
Studiebiblioteket og planlegge videre utvikling og samhandling sammen med studenter og
undervisningspersonell. Tilbakemeldingene fra studentene var svært oppløftende og viktige
med tanke på videre satsing og inkludering av brukerne.
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Barnebyen og tilbud til barn
Lenvik bibliotek har vært i kontakt med barnebyutvikler Jan Tore Bakli ved ulike
anledninger, for eksempel i forarbeidet til den første workshopen for ungdom. Konkret
resultat er bl.a. utlån av Barnebyens skøyter på biblioteket og samarbeid under Arctic
Weekend.
Studiesenteret og næringslivet – samarbeid
Studiesenteret Finnsnes har siden innflyttingen i Kunnskapsparken satset sterkt på
videreutvikling av næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms regionen. Et vellykket
prosjekt for å utvikle modeller for samarbeid mellom næringslivet, kommunene,
studiesenteret og universitetet/høgskolene, og organisering av næringsrettede studier er
gjennomført. Det er utviklet utdanningsbestillinger, som universitet/høgskole igjen har
omformet til høyere utdanning på bachelor-nivå. Ei ressursgruppe med ti bedriftsledere fra
hele regionen har utviklet utdanningsmodellen sammen med studiesenteret. I tillegg er de
fleste utviklingsaktørene i Kunnskapsparken som Norsk Fagskole, opplæringskontorene,
Utviklingssenteret og sist men ikke minst de interkommunale enhetene konsultert for å
kartlegge hvilke utdanningstilbud det er størst behov for.
Forskning og utviklingsarbeid ved Studiesenteret
Studiesenteret er i ferd med å legge forholdene til rette for å etablere et samarbeid med
fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet for å utvikle forskning i faglige nettverk med
regional, nasjonal og internasjonal orientering
SF har som målsetting å etablere en forskningsstøtte for å utvikle næringsrettet forsking og
forsking i forhold til velferdssamfunnets utfordringer. Videre er det ønsker om å bidra aktivt
for å utvikle miljø for forskning og utredning i Kunnskapsparken gjennom å engasjere en
forskningsleder og ressurspersoner innenfor akademia som kan bidra til å utvikle og realisere
forskningsprosjekter. Disse skal samarbeide med en lokal regional referansegruppe som skal
etableres få å kartlegge, prioritere og bidrar til forsking som utvikler regionen. Denne
aktiviteten vil også kreve et tett samarbeid med de andre utviklingsaktørene i bygget både i
forhold til kreativ tenkning/utvikling,, spesifikke samarbeidsprosjekt og engasjering av
prosjektmedarbeidere (bachelor/master-oppgaver). Det vurderes blant annet å initiere
forskningsprosjekt innenfor områder som støtter velferdsstatens behov, energi,
sjømatnæringen, olje/gass, mineraler, samferdsel og kommunereform.
4.2.11 Delmål 11 – Newtonrommet
Delmål
Newtonrommet skal etableres som en integrert del av prosjektet.
Resultat
Newtonrommet ble ivaretatt som en integrert del av prosjektet. For å styrke dette arbeidet ble
det i startfasen innleid egen ressurs fra Newtonrommet i Harstad. Det ble etablert en egen
arbeidsgruppe som en del av den totale
prosjektorganisasjonen.
Newtonrommet og er forankret hos
kommunen som skoleeier og vil være et
tilbud til syv nabokommuner. Newtonrommet
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har realfagsundervisning innen hovedområdene energi, teknologi, havbruk og sjømat.
Siden åpning i november har det vært 876 elever på de ulike undervisningsoppleggene. Det er
40 skoleklasser/grupper som har vært her, fordelt på 17 forskjellige skoler i Midt- Troms.
Newtonrommet er plassert i bygget ved biblioteket og barnemuseet og er således en del av det
totale miljøet her.
Lokaliseringen av Newtonrommet i Kunnskapsparken er svært bra og gjør rommet
tilgjengelig for alle skolene i Midt-Troms. Prosjektet Samhandling og sambruk har bidratt til
bredde i tilbudet og eksempelvis har mange grupper kombinert en skoledag i Newtonrommet
med bibliotekbesøk. Newtonrommet har også deltatt under Forskningsdagene og slik bidratt
til mer allmennrettet formidling av realfag.
4.2.12 Delmål 12 – Samarbeid museet og biblioteket
Delmål
Utvikle samarbeid mellom museet og biblioteket om kunnskapsformidling og opplevelse.
Resultat
Barnemuseet kommer i 2015 og vil bli etablert i sømløs løsning med biblioteket. Barnemuseet
bygges opp som en utstilling av Midt-Troms i miniatyr. Den vil gi en tidsaktuell, interaktiv,
lekende introduksjon til regionens historie – fra kyst til innland. Historielæring gjennom
kraften i lek er det sentrale fokus på Barnemuseum. Lenvik bibliotek har allerede i dag stor
aktivitet rettet mot barn og unge og det ligger derfor godt til rette for utvikling av samarbeid
mellom museet og biblioteket om kunnskapsformidling og opplevelse til barn.
Biblioteket har tatt i bruk nye digitale presentasjonsløsninger og er stadig i utvikling når det
gjelder dette. Biblioteket og museet vil sammen utvikle felles formidling om en rekke tema og
aktiviteter, hvor noen av disse kan få ei digital overføring til andre steder i regionen. Det
ligger til rette for flere digitale samarbeidsprosjekt, blant annet om digitale fortellinger og
fotosamlinger.

5.

Fellesarrangementer

Det er avholdt flere fellesarrangement og workshops underveis i prosjektet. I tidlig fase ble
alle aktørene invitert til kick-off arrangement med både sosialt og faglig innhold, se bilde av
innkalling under. Her deltok 30 personer, og alle aktørene var godt representert sammen med
deltakere fra styret og noen eksterne samarbeidspartnere. Vi hadde flere interessante innlegg
under den faglige delen.
Det ble 3. oktober 2012 arrangert workshop rettet mot interiør og design. Her deltok 26
personer fra aktørene. Det var flere interessante presentasjoner, ikke minst fra interiørdesigner
Mette Milling og utstillingsdesigner Tor Jessen.
Interiørprosessen vi gikk inn i etter dette ble sentral i forhold til utvikling av
samhandlingsområder mellom aktørene. Det ble avviklet to samlinger til med Mette Milling
med bred medvirkning fra hovedaktørene i november 2012 og januar 2013.

18

Kunnskapsparken

Lenvik bibliotek

6.

Dokumentasjon og interninformasjon

Gjennom hele prosjektprosessen er det skrevet referater fra alle møter. Disse har vært åpne for
internt bruk og informasjon hos den enkelte aktør.
Det ble i prosjektperioden før innflytting sendt ut fire informasjonsskriv til alle som skal inn i
Kunnskapsparken. De ga kortfattet informasjon om aktuelle tema / aktiviteter i prosjektet.

Etter innflytting ble det etablert et husråd, som også er blitt en god kanal for gjensidig
informasjon til hverandre. Husrådet har definert sitt eget mandat, se avsnittet 3.2.1 under
resultat.
Under samme tak blir informasjonsutveksling også enklere. Det har derfor vært mange både
uformelle og formelle treff mellom aktørene i huset.
Av fellessamlinger etter innflytting i huset trekkes spesielt fram:
 Studiesenteret sitt arrangement i auditoriet under Forskningsdagene i september 2013,
hvor det ble gitt et tilbakeblikk på Studiesenteret sin historie og bakgrunn. Blikket
også ble rettet framover mot nye studier, forskning og samhandling med bl.a. Lenvik
bibliotek og Universitetsbiblioteket i Tromsø.
 Det store flotte åpningsarrangementet som gikk av stabelen 31. oktober – 2. november
2013 med både interne arrangementer og arrangementer rettet mot publikum.
 Midt-Troms Museum sin presentasjon av barnemuseum-konsept «Midt-Troms i
miniatyr» som ble holdt som et åpent arrangement i auditoriet 12. februar 2014.
Barnemuseet forventes å være på plass i løpet av 2015 i et sømløst miljø sammen med
Lenvik bibliotek.
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Lenvik bibliotek sin presentasjon 3. april 2014 av «nye» Lenvik bibliotek etter
innflytting i Kunnskapsparken. Samlingen var et åpent arrangement og ble gjort i
tilknytning til seminaret Folkebibliotek som litteraturhus. Politikerne i oppvekst og
kulturkomitéen i Lenvik kommune var til stede på presentasjonen.

Prosjektet ble presentert med foredrag på Den nordnorske bibliotekkonferansen i Svolvær i
2013 og med veggoppslag på Bibliotekmøtet i Trondheim i 2014.

7.

Markedsrettede aktiviteter

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet gjennom flere oppslag i Troms Folkeblad, Nordlys og
innslag i Nordnytt.
Det er laget egen felles web-side for Kunnskapsparken (www.kufi.no) som retter seg mot
brukere. Den har følgende hovedinnhold:
 Generell informasjon om huset Kunnskapsparken
 Generell informasjon om den enkelte aktør i bygget med link til den enkelte aktørs
egen hjemmeside for mer utfyllende informasjon
 Fasiliteter og tjenestetilbud i bygget
 Praktisk informasjon
 Informasjon om hva som skjer i bygget. Her er det en kalender som løpende
oppdateres med aktiviteter som vi ønsker å gjøre kjent. Det er etablert en egen
arbeidsgruppe for års-hjulet som skal arbeide med å utvikle samhandling som skal
munne ut i aktiviteter/arrangementer/foredrag/seminar osv. og som vil bli synliggjort
gjennom denne kalenderen.
Kunnskapsparken Finnsnes as har tilsatt en informasjonsmedarbeider som har sin arbeidsplass
i byggets informasjonssenter. Dette er en foreløpig tilsetting i påvente av endelig avklaring
om hvordan aktørene sammen skal løse organisering og finansiering av fellesfunksjoner.
Oppgaver lagt til denne stillingen er i dag bl.a. ajourhold av nettsiden og
booking/arrangementsservice knyttet til møter, kurs og konferanser, samt generell
informasjon og veiledning til alle som besøker bygget. Det sees også på muligheter for å
kombinere dette med andre funksjoner som f.eks. turistinformasjon. Turistinformasjonen er i
ferd med å flytte inn i bygget.

8.

Kunnskapsparken som regionens samlingspunkt for
møter, kurs og konferanser

Kunnskapsparken sin lokalisering i forhold til transportlogistikk er svært gunstig og
fasilitetene i bygget er meget godt tilrettelagt for møter, kurs og konferanser.
Kunnskapsparken er allerede blitt et regionalt senter for møter, kurs og konferanser slik en av
målsettingene var. Det tilbys nå meget gode fasiliteter med lokaler i alle størrelser fra små
grupperom til auditorium for inntil 160 personer. Alle møterom er godt utstyrt: fire rom har
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topp moderne videokonferanseutstyr egnet for flerveis kommunikasjon. Studiesenteret har
også etablert kontorhotell i sitt miljø. Bygget er tilpasset den nye digitale tid.
Til tross for kort fartstid i bygget har vi allerede huset mange spennende og gode møter og
konferanser som er til nytte for hele regionen. Noen er rette mot spesielle kompetansemiljø og
noen er rette bredere. Her nevnes det bl.a. at vi har hatt treff hvor alle politiske nivå har vært i
huset samtidig med regionens næringsliv, vi har hatt besøk av både fiskeriminister,
finansminister og rikstopper innen både næringsliv og miljø. Utviklingssenteret AS, som også
har tilhold i bygget, er en sentral aktør (som sekretariat for Profilgruppen) i forbindelse med
noen av de større konferansene rettet mot næringslivet.
Under Forskningsdagene 2012 var det flere ulike arrangementer i bibliotek, studiesenter og
museum, som bl.a. hadde til hensikt å presentere aktørene som en del av den nye
Kunnskapsparken – da på hvert vårt sted. I 2013 kunne vi gjøre mye av det samme i eget bygg
og hadde bl.a. et felles arrangement rettet mot publikum som gikk på å bli kjent med
Kunnskapsparken. Kunnskapsparken vil nå framover få en sentral plass i avvikling av
Forskningsdagene i Midt-Troms.

Kunnskapsparken ligger sentralt plassert i regionen midt mellom Harstad og Tromsø med daglig anløp av
Hurtigruten og flere tidsgunstige hurtigbåtanløp hver dag. Flybussen stopper like utenfor døra.
Foto Dag Arild Larsen.

9.

Andre prosjekter i biblioteket og studiesenteret

Parallelt med prosjektet Samhandling og sambruk har det pågått flere prosjekter med viktige
bidrag i utviklingen av samhandling mellom aktørene og utvikling av aktørenes
tjenesteområder:

9.1

Prosjekt Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Lenvik bibliotek leder prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i Ytre MidtTroms. Vertskommuneprosjektet samordner ressursbruk og tjenestetilbud for bibliotekdriften
i tre kommuner i Midt-Troms, med blant annet felles biblioteksjef. Målet er å utvikle
bibliotekene som gode læringsarenaer for barn, unge og voksne, og styrke bibliotekene som
kulturarenaer.
Prosjektet kan sees som en komplettering av Samhandling og sambruk gjennom klar styrking
av distriktsprofilen og offensiv informasjonsvirksomhet. De lokale bibliotekarene har fått økt
sin kompetanse gjennom utdanning/kurs og nettverkssamlinger. Bibliotekene har gjennomgått
ansiktsløfting med nytt inventar og skarpere profil som være- og lærested for barn og
ungdom. Det er jobbet med å integrere bibliotekene i skolenes og barnehagenes
læringsplattform, og samarbeid med lokale lag og foreninger er intensivert. Prosjektleder har
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lagt ut instruksjonsfilmer på YouTube, og det er sendt informasjonsbrosjyrer om det samlede
bibliotektilbudet til alle husstander i kommunene.

9.2

Prosjektet Psykisk helse for barn og unge

Lenvik bibliotek har deltatt sammen med Tromsø bibliotek og Troms fylkesbibliotek i
prosjektet Psykisk helse for barn og unge. Prosjektets mål var å synliggjøre temaet psykisk
helse for barn og unge. Målet er nådd gjennom utarbeidelse og formidling av en nettbasert
mediesamling, videreutvikling av nettsiden På skråss (www.paskrass.no), og bibliotekturné
med teaterforestillingen «Morten 11 år» av Rimfrost Teaterensamble.
Prosjektet har bidratt til større åpenhet rundt barn og unges psykiske helse, og det har styrket
bibliotekets profil som et godt sted for å være, gjøre og oppleve, også for den som har særlige
utfordringer i livet. Det har i prosjekttiden vært jobbet for et mer synlig bibliotektilbud
omkring psykisk helse både overfor ulike fagmiljø og direkte mot barn og unge. Dette har
bidratt til kontakt med nye samarbeidspartnere.

9.3

Prosjekt Regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt-Troms

Dette prosjektet ble igangsatt med støtte fra Troms fylkeskommune/RDA, Midt-Troms
regionråd/kommunene, Profilgruppen og Innovasjon Norge. Målsettingen med prosjektet var
å kartlegge behov for regionbasert næringsrettet høyere utdanning i Midt- Troms i tett
samarbeid med næringslivet. Videre ønsket man å utvikle en studiemodell for kontinuerlig
samarbeid om kompetanseutvikling og høyere utdanning, mellom næringslivet, kommunene,
universitet/høgskoler og studiesenteret. Prosjektet er nå avsluttet og alle tilbakemeldinger sier
at dette har vært en stor suksess. På bakgrunn av dette vil prosjektet bli videreført innenfor
Studiesenterets egne rammer og det er tilsatt en ny medarbeider for å ivareta dette.

10. Noen særskilte erfaringer i prosjektet
Økonomi er en begrensende faktor for å få etablert en del praktiske sambruksløsninger. Det
gjelder vertskapsfunksjonen med bemannet informasjonssenter og felles IKT-ressurs.
For å sikre at visjonen med konseptet ivaretas til beste for hele regionen, er det behov for en
overbyggende organisering og noen felles funksjonsløsninger. Det er selvsagt flere muligheter
for å løse en slik utfordring, men det vil uansett være behov for å tilføre økonomiske og
organisatoriske ressurser.
Nye aktører
Det er gjort en tydelig erfaring på at de aktører som er kommet inn i bygget i ettertid ikke har
konseptet under huden slik aktørene som har deltatt i prosjektet har. Dette gir oss to
bekreftelser:
1. At medvirkning i prosjektet har hatt betydelig påvirkning på felles forståelse av
konseptet og utvikling av samhold mellom aktørene.
2. At det må arbeides over tid med de nye aktørene for å skape den samme forståelse og
tilhørighet.
I prosjektprosessen har det vært samarbeid med flere eksterne kompetansepersoner og
kompetansemiljøer. Disse har gitt oss nyttig kunnskap i prosjektprosessen. Samtidig er de blitt
kjent med oss og vi med dem, noe som vil være til gjensidig nytte i tiden framover.
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11. Prosjektregnskap
Kostnadene til gjennomføring av prosjektet har blitt større enn budsjettert. Dette er dekket inn
gjennom en enorm egeninnsats og bruk av egenkapital.
Det er gitt tilskudd fra Nasjonalbiblioteket på kr. 1,2 mill. og regionale utviklingsmidler fra
Troms fylkeskommune med kr. 1,4 mill. til drift av prosjektet.
Det er fra Troms fylkeskommune også gitt tilsagn på kr. 5 mill. (RDA-midler) til anskaffelser.
Av dette er kr.3,4 mill. brukt fram til i dag. I forhold til RDA-tilskuddet er det krav om 50 %
egenfinansiering. De totale investeringene er pr dato kr. 6,8 mill. Restanskaffelser skal
avklares innen september 2014. Disse er i hovedsak knyttet til etablering av Barnemuseum.
Egenkapital anvendt til anskaffelser er samlet for alle aktørene på kr. 4 mill., hvor Lenvik
bibliotek med kr. 1,3 mill. og Studiesenteret Finnsnes AS med kr. 1,1 mill. er de største. (Alle
tall er avrundet til nærmeste 100.000).
Egeninnsatsen i prosjektet har vært formidabel og utgjør samlet for alle aktørene kr. 3,7 mill.
om en legger til grunn en sats på kr. 400,- pr. time. Dette tilsvarer ca. 5 årsverk.
Regnskapet er revidert og funnet i orden.

12. Sammendrag
Prosjektet Samhandling og sambruk i Kunnskapsparken har vært et toåring prosjektet som
startet opp 1. mai 2012 og avsluttet 30. april 2014.
Lenvik bibliotek ble tildelt 1,2 mill. kroner fra Nasjonalbiblioteket. Kunnskapsparken ble
tildelt 1,4 mill. i regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune.
Kunnskapsparken fikk tilsagn på 5 mill. fra Troms fylkeskommune til anskaffelser.
Det ble tidlig etablert en prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe og
arbeidsgrupper. På noen arbeidsområder er det i tillegg til arbeidsgruppene etablert
underutvalg eller hentet inn ekstern kompetanse for å avhjelpe arbeidsgruppene.
I prosjektarbeidet har det vært en betydelig møteaktivitet på alle nivå i
prosjektorganisasjonen. Totalt oppsummert er det avholdt 218 møter. Alle arbeidsgruppene
ble sammensatt med blandet representasjon fra aktørene. Dette har bidratt til at vi ble godt
kjent med hverandre og at vi stadig utviklet tverrfaglig innsikt i hverandres
virksomhetsområder. Totalt er det beregnet egeninnsats på ca. 8400 timer, tilsvarende ca. fem
hele årsverk.
Vi har erfart at aktører som er kommet inn i bygget i ettertid, ikke har samme eierforhold til
konseptet som de som har deltatt i prosjektet.
I alt 12 delmål med resultatoppnåelse er beskrevet. Det viktigste og mest banebrytende er
avtalen om etablering av studiebibliotek.
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Prosjektet legger igjen tre viktige utvalg for å ivareta samhandling og sambruk: Det er
husrådet, utvalget for videreutvikling av samhandling og sambruk og utvalget som skal
arbeide fram felles aktiviteter og arrangementer gjennom året (årshjulet).
Ved at biblioteket har tatt i bruk selvbetjent utlån og innlevering ved RFID-teknologi, har man
kunnet utvide åpningstiden med tre timer pr dag og økt brukervennligheten.
Barnemuseet kommer i 2015 og vil bli etablert i sømløs løsning med biblioteket.
I løpet av prosjektperioden har ulike brukergrupper vært involvert i utvikling av tjenester.
Kunnskapsparken er allerede blitt et regionalt senter for møter, kurs og konferanser slik en av
målsettingene var.
Parallelt med prosjektet Samhandling og sambruk har det pågått flere prosjekter med viktige
bidrag i utviklingen av samhandling mellom aktørene og utvikling av aktørenes
tjenesteområder.
Tilgjengeligheten på moderne og godt utstyrte rom har økt brukerfrekvensen betydelig og
Studiesenteret er nå inne i en fase hvor en er i ferd med å inngå avtaler om flere studietilbud
for godt etablerte voksne som ønsker høyere utdanning eller videreutdanning.
Studiebiblioteket har en sentral rolle i satsningen.
I prosjektprosessen har det vært samarbeid med flere eksterne kompetansepersoner og
kompetansemiljøer. Disse har gitt oss nyttig kunnskap i prosjektprosessen. Samtidig er de blitt
kjent med oss og vi med dem, noe som vil være til gjensidig nytte i tiden framover.
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