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Innledning
Mange lokalsamfunn i Buskerud er preget av stor innflytting, samtidig som de også må gjøre en
innsats for å motvirke fraflytting. Hensikten med Ny i Buskerud har vært å undersøke hvordan
bibliotekene kan gi nykommere et bedre og mer målrettet bibliotektilbud. Prosjektet har hatt som
mål å teste ut modellen ”Ny i byen/ny i bygda” i to folkebibliotek i Buskerud − Drammen bibliotek og
Øvre Eiker bibliotek.
Ideen har vært var å lage et bibliotek-konsept for mennesker som er nye i et lokalsamfunn. To
prinsipper skulle ligge til grunn for arbeidet: Prosjektet skulle bygge på kunnskap om nykommernes
ønsker og behov, og det skulle ta utgangspunkt i det som nykommere har til felles.
Målgruppa ble definert slik: ”En nykommer er en person som har kommet til fylket vårt, enten fra et
annet sted i Norge eller fra et annet land, og som skal være her permanent eller for en avgrenset
periode.” En nykommer kan være én av de 9000 personene som meldte flytting til Buskerud i 2013.
Eller det kan være én som har kommet hit på mindre permanent basis, kanskje som hytteeier, turist,
student, sesongarbeider eller asylsøker.

I prosjektperioden ble voksne prioritert. Det ble antatt at barn og unge får kjennskap og tilhørighet til
nærmiljøet gjennom skole og barnehage, og at biblioteket kan ha en tilsvarende funksjon for voksne,
spesielt for personer som ikke er tilknyttet jobb eller skole/utdanning i nærmiljøet.
Prosjektet har vært utgangspunkt for Buskerud fylkesbiblioteks deltakelse i det polsknorske EØSprosjektet Library as a meeting place for many cultures, som ledes av den polske organisasjonen FRSI
(Information Society Development Foundation) i perioden mai 2013 – desember 2014.
Bakgrunn for prosjektet
Nesten 12 000 personer flyttet til Buskerud i 2013. Samme år var det 9000 personer som flyttet ut av
fylket. Netto innflytting var dermed på 2700 personer.1 Statistikken bekrefter at kommunene har
behov for å inkludere innflytterne, ikke bare av hensyn til enkeltmennesket, men også i et
samfunnsmessig perspektiv. Flere kommuner har dessuten interesse av å tiltrekke seg nye
innbyggere, studenter, turister og hytteeiere. Det krever bidrag fra flere hold, også fra bibliotekene.
Politisk kan satsingen på nykommere kobles til områder som kultur, livslang læring, stedsutvikling,
næringsliv, turisme, frivillighet, folkehelse og integrering.
Nykommerne er en bredt sammensatt gruppe med ulik språklig, kulturell og sosial bakgrunn.
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Kilde: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flytting/aar/2014-0428?fane=tabell&sort=nummer&tabell=174040

Noen er fastboende, mens andre er bosatt i fylket for en kortere eller lengre periode − for eksempel
hytteeiere, turister, sesongarbeidere og asylsøkere. I 2013 hadde 7 av 10 innflyttere til Buskerud
flyttet fra et annet sted i Norge. 3 av 10 hadde flyttet fra et annet land.
Det nykommerne har til felles, er opplevelsen av å være nye i et lokalsamfunn, og behovet for å
orientere seg på det nye stedet. Mange har sammenfallende interesser på områder der biblioteket
kan spille en rolle.
Målbeskrivelse
Prosjektet hadde følgende mål:
 å teste ut modellen ”Ny i byen/ny i bygda”, et målrettet tilbud til nykommere
 å få mer kunnskap om nykommeres behov
 å undersøke hvordan bibliotekene kunne spille en viktigere rolle for nykommere
 å gi nykommere et bedre og mer målrettet bibliotektilbud
 å bidra til deltakelse og opplevelse av tilhørighet

Innholdet i prosjektet
Prosjektet var todelt. Den ene delen besto i å etablere en sone for nykommere i to folkebibliotek i
Buskerud, og legge til rette for målrettede aktiviteter i tilknytning til sonen. Den andre delen av
prosjektet handlet om å tilrettelegge for nykommere på nett. Sone og aktiviteter ble prioritert, slik
Nasjonalbiblioteket forutsatte ved tildeling av prosjektmidler. Samtidig er det lagt ned betydelig
arbeid i å utvikle et nettsted for nykommere.
NY!-sone
Arbeidsgruppene ønsket at NY!-sonen skulle være lett tilgjengelig, og at det skulle være enkelt å
komme i kontakt med eller få veiledning av de ansatte. Dessuten var det et mål å legge til rette for
voksne med omsorg for yngre barn.
Fire kriterier var ideelle for plassering av NY!-sonen:
 Den skulle være lett å finne fram til, og helst ligge nær inngangen til biblioteket
 Den skulle være tydelig skiltet
 Den skulle ligge i nærheten av betjent skranke og barneavdeling
 Den skulle ha plass til to PC-er samt sittegrupper og hyller
I praksis var det vanskelig å få alle kriteriene oppfylt. I Drammen bibliotek ble flere alternativer
vurdert før NY!-sonen ble plassert i 2. etasje, en etasje over barneavdelingen og hovedinngangen.
Drammen bibliotek er dessuten underlagt strenge restriksjoner for skilting utenfor egnes lokaler. I
Øvre Eiker bibliotek¸som er betydelig mindre, var valgmulighetene færre. Biblioteket fjernet en vegg
for å få en NY!-sone som ligger nær både inngang, skranke og sone for barn. Her ble det ikke plass til
sittegrupper inne i NY!-sonen, men i den andre enden av biblioteket. Til gjengjeld er dette et område
som egner seg godt for sosiale aktiviteter som kan forstyrre andre brukere.
Omorganisering av medier
Prosjektet handlet mer om å omorganisere eksisterende materiale enn å kjøpe inn nytt. I NY!-sonene
ble det plassert et utvalg av ordbøker, språkkurs, bøker på ulike språk, bøker med enkel tekst,
lydbøker, bøker og filmer om lokalsamfunnet, skjønnlitteratur av lokale forfattere, kart, brosjyrer og

informasjonsmateriell. Utvalget skulle vise vei videre innover i biblioteket, og ut i lokalsamfunnet.
God skilting var derfor nødvendig.
PC/Mac og digital informasjonstavle/projektor
I NY!-sonene ble det plassert henholdsvis to Mac-er og to PC-er. Den ene skulle fungere som
språkstasjon/studieplass, og den andre skulle invitere til å gjøre seg kjent med lokalsamfunnet.
Bibliotekene kjøpte inn lisenser til språkkurset ”Min vei”.
Øvre Eiker bibliotek plasserte en digital informasjonstavle på veggen i NY!-sonen. Denne skulle
brukes til å formidle lokal informasjon. Drammen bibliotek valgte i stedet å kjøpe en projektor til
dette formålet. I Drammen tok man også sikte på å bruke projektoren under klassebesøk fra
Voksenopplæringen.
Aktiviteter
Prosjektet forutsatte at det skulle ”skje noe” i NY!-sonen, slik at den la til rette for sosiale og
kulturelle opplevelser. Eksempler på dette kunne være lesesirkler, avisgrupper, utstillinger (gjerne
med bidrag fra målgruppa), bokprat og forfatterintervjuer. Det var også aktuelt å invitere lokale
organisasjoner, foreninger, interessegrupper og lignende til å presentere seg i biblioteket.
Denne delen av prosjektet var krevende å gjennomføre i en hverdag med begrensede
arbeidsressurser. Drammen bibliotek hadde flere utstillinger i samarbeid med lokale aktører.
Språkkafé ble startet opp som et målrettet tilbud til kvinner som vil øve seg på å snakke norsk og
møte andre i samme situasjon. Kvinner ble prioritert fordi erfaringen er at menn i denne målgruppa
oftere har alternative arenaer der de kan treffes. Språkkafeen skulle ideelt sett være i NY! -sonen,
men med 20-30 deltakere ble det behov for mer plass. Den ble i stedet avholdt i 3. etasje, hver
tirsdag kl 13-14.30. Frivillige ble involvert. Se gjerne avisartikkel
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/sprakkafeen-flyttet-ut/
Ansatte ved Øvre Eiker bibliotek deltok som observatører på språkkafeen i Drammen, for å forberede
seg de skulle starte opp med språkkafé hver uke fra september 2014.

Språkkafeen har piknik i Drammen park

Erfaringsutveksling mellom de to bibliotekene

Nettsted
Prosjektbloggen ble etter hvert erstattet av et nettsted for nykommere. Fra 24. oktober 2013 viste
nettadressene http://nyibuskerud.no, http://nyidrammen.no og http://nyieiker.no til en Wordpressside som kommuniserte direkte med brukerne, og som baserte seg på de samme prinsippene som
NY!-sonen. Ved å bygge inn Googles kostnadsfrie, nettbaserte oversettelsestjeneste, ble det mulig å

oversette teksten til mange språk. Nettstedet har vært under bearbeidelse fram til prosjektperioden
ble avsluttet, og skulle etter planen integreres i bibliotekenes ordinære nettsider. Prosjektmidler ble
brukt til å dekke honorar for tekstoppdrag.

Gjennomføring
Startdato: 15. januar 2013
Sluttdato: Prosjektperioden ble forlenget fra 31.12.2013 til 1. april 2014. Siden Øvre Eiker bibliotek
har vært i en overgangsfase med skifte av biblioteksjef, har dette biblioteket hatt behov for
ytterligere forlengelse. Dette biblioteket har jobbet med prosjektet og disponert gjenstående
prosjektmidler til 1. september 2014.
Prosjektledelse: Buskerud fylkesbibliotek har ledet prosjektet. Camilla Sørbye har vært ansvarlig for
prosjektet, og Petter von Krogh har hatt en sentral rolle i utvikling av nettsted.
Samarbeidspartnere: Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek har vært hovedsamarbeidspartnere.
Begge bibliotekene har samarbeidet med Voksenopplæringen ved åpning av NY!-soner og etablering
av språkkafé.
Drammen bibliotek har laget utstillinger i NY!-sonen i samarbeid med systua Øst møter Vest, Den
Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, en yogainstruktør og Strømsgodset
musikkorps. Øvre Eiker bibliotek har samarbeidet med lokale lag og foreninger om å formidle
brosjyrer samt informasjon som rullerer på skjermen på veggen i NY!-sonen.
Arbeidsgrupper ble etablert i januar 2013, og har bestått av:
Drammen bibliotek
Birgithe Schumann-Olsen (leder for arbeidsgruppa, biblioteksjef i Øvre Eiker fra 1. april 2014)
Britt Kroken Kjenes
Hilde I. Søberg
Else Høie
Kari Telle
Øvre Eiker bibliotek
Anne Foss (leder for arbeidsgruppa, gikk av med pensjon 1. april 2014
Berit Engebak
Inger Rinde Hvål
Lene Myrvold Velle
Eva Beate Laugerud
Åsa Ringborg
Fokusgrupper skulle etter planen etableres i februar 2013. I stedet ble det gjort intervjuer av
enkeltpersoner og grupper med utgangspunkt i et enkelt spørreskjema.
Prosjektblogg ble etablert i februar 2013.

NY!-soner ble åpnet i prosjektbibliotekene på FN-dagen, 24. oktober 2013. På programmet sto
kulturelle bidrag, snorklipping og taler fra biblioteksjefer, kultursjef og ordfører. Nykommere ble
spesielt invitert. Flere journalister dekket arrangementene, se for eksempel
http://www.bygdeposten.no/lokale_nyheter/article6942996.ece og
https://www.drammen.kommune.no/no/Nyheter/Nyheter_2013/--Biblioteket-en-aktivintegreringsarena/

Drammen bibliotek

Øvre Eiker bibliotek

Språkkafé i Drammen bibliotek ble startet opp i januar 2014.
Testversjon av nettsted ble lansert 24. oktober 2013.

Økonomi
Prosjektet har mottatt kr 150 000 av Nasjonalbiblioteket. Egeninnsats fra Buskerud fylkesbibliotek,
Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek har i hovedsak vært lønnsutgifter.
For prosjektmidlene har Drammen bibliotek kjøpt to reoler (Opening the book), to topphylleskilt
(NY!), 2 Mac-er, en prosjektor og ett glasskap. Av egne midler ble det kjøpt inn 30 lisenser til det
digitale språkkurset Min vei samt 15 pakker med lettlestheftene Leseglede 1-6.
Øvre Eiker bibliotek har kjøpt to brosjyrestativ, ett gulv-skilt (roll up), ett databord, en digital
informsjonstavle med veggfeste, tre bord og 15 stoler.
Regnskap for prosjektet ligger som vedlegg til rapporten.

Prosjektorganisering
Fylkesbiblioteket har arrangert åtte møter der representanter fra begge prosjektbibliotekene har
vært tilstede.
I tillegg har fylkesbiblioteket deltatt på 15 møter med arbeidsgruppa i Drammen bibliotek, og tre
møter med arbeidsgruppa i Øvre Eiker bibliotek. En viktig årsak til at det er blitt langt flere møter
med Drammen enn Øvre Eiker, er at fylkesbiblioteket er samlokalisert med Drammen bibliotek.
Dialogen med Øvre Eiker har i stor grad basert seg på epost og telefon. Ansatte ved Øvre Eiker
bibliotek har dessuten deltatt som observatører på språkkafé i Drammen bibliotek ved to
anledninger.

Prosjektresultat og evaluering
Prosjektet hadde som mål å teste ut modellen ”Ny i byen/ny i bygda”, som et målrettet tilbud til
nykommere. Dette ble gjort i to folkebibliotek.
Drammen bibliotek
Prosjektet hadde en målsetning om at bibliotekansatte skulle få mer kunnskap om nykommeres
behov, og at de skulle undersøke hvordan bibliotekene kunne spille en viktigere rolle for nykommere.
Biblioteksjefen oppsummerer prosjektet slik: ”Biblioteket har gjennom dette prosjektet sett at det er
interessant for nykommere med et målrettet tilbud og at biblioteket her kan spille en viktig rolle.
Etter tett kontakt med ulike nykommere, har vi fått kunnskap om hvordan videreutvikle tilbudet.
Prosjektet har ført til økt deltagelse fra flere målgrupper og har ført til at nye målgrupper har
oppdaget biblioteket.”
Ansatte i Drammen bibliotek sier at arbeidet med modellen har gjort dem mer bevisste på
nykommere og deres behov. De har ikke minst fått kunnskaper om nykommeres ønsker og behov
gjennom samtaler med målgruppa. Å stille spørsmål til enkeltpersoner med utgangspunkt i et
spørreskjema, ble opplevd som en ny og nyttig måte å jobbe på for å bli bedre kjent med målgruppa.
En i prosjektgruppa sa det slik: ”Dette var veldig lærerikt for meg, mye verdifull informasjon om en
hverdag med utfordringer jeg dessverre kjenner alt for lite til.”
Øvre Eiker bibliotek
Når det gjelder målet om å gi nykommere et bedre og mer målrettet bibliotektilbud, sier
biblioteksjefen at de har utvidet bruken av depot-bøker fra DFB. Biblioteket har i flere år hatt ønsker
om å starte opp lesesirkel på enkel norsk, og NY!-prosjektet har gitt ramme og retning for realisere
dette i form av språkkafé. I Øvre Eiker blir alle nye innflyttere invitert til en samling der de blir
presentert for kommunen. I prosjektåret fikk de også en brosjyre fra biblioteket, med informasjon
om NY!-sonen og bibliotekets tilbud til nye innflyttere.
Prosjektet hadde som mål å bidra til økt deltakelse og tilhørighet. Dette er ikke så lett å måle. Et
populært tiltak er frokost for nye elever ved Voksenopplæringen, som Øvre Eiker bibliotek inviterer
til hver høst. Fra høsten 2014 blir frokost og språkkafé bibliotekets viktigste tiltak for å oppfylle målet
om deltakelse og tilhørighet.

Implementering
Læring av prosjektet
Drammen bibliotek
Biblioteket har kartlagt nykommeres ønsker og behov gjennom samtaler som tok utgangspunkt i et
enkelt spørreskjema:
ER DU NY I DRAMMEN/PÅ FJELL?
(flyttet hit i løpet av de siste tre årene)
Da håper vi du vil svare på noen spørsmål om bibliotekets tilbud for nyinnflyttede:
Hvordan fant du frem til biblioteket første gang?
Hva så du etter første gang du var innom biblioteket?
Hva ønsker du at biblioteket skal tilby deg som er ny i byen?
PÅ FORHÅND TUSEN TAKK FOR SVAR skjemaet kan du levere i luka på helsestasjonen!

VENNLIG HILSEN FRA OSS PÅ DRAMMENSBIBLIOTEKET

Prosjektgruppa henvendte seg direkte til besøkende i biblioteket, og oppsøkte skoler og
helsestasjoner. Mest tankevekkende var informasjonen som kom fram i samtaler med ungdom som
hadde flyttet innenlands:
 Ingen hadde tenkt på at de kunne oppsøke biblioteket for å bli bedre kjent i Drammen
 Flere visste ikke at biblioteket hadde mer enn bøker, selv om de hadde vært der med skolen
 Flere syntes det var vanskelig å få oversikt over hvilke tilbud som finnes
 Flere ble interesserte da de fikk vite at biblioteket hadde dataspill
Samtalene med innflyttere fra andre land ble likevel mest nyttige for prosjektet. Dette skyldtes ikke
bare at prosjektet fokuserte på voksne, men også at dette var en gruppe som ikke alle kjente like
godt. Innflytterne ønsket blant annet dette:
 Å låne bøker på eget språk (noen visste ikke at biblioteket har eller kan skaffe bøker på flere
språk)
 Å låne bøker på norsk
 Å låne lydbøker til læreverk
 Å ha tilgang til PC med spill for barna
 At det skulle bli enklere å finne fram på biblioteket
 Å få kunnskap om hvordan de kan lære norsk (noen visste ikke at biblioteket har språkkurs)
 Å få informasjon om skolesystemet, populære steder, norsk klima (”Blir det sommer, her
også?”), hvor man får norske venner, fritidstilbud, ungdomsklubber ”uten stoff og GHB”
 Å få praktisk informasjon om lokalsamfunnet (”Hvor finner jeg banken?”)
Øvre Eiker bibliotek
Biblioteket har støttet seg på undersøkelsene som ble gjort i Drammen, men vil bruke et tilsvarende
spørreskjema ved oppstart av språkkafé høsten 2014. Øvre Eiker bibliotek har også fått tilsvarende
kunnskap gjennom mer uformelle samtaler med vestlige og norske innflyttere. Samtalene har
bekreftet de ansattes antakelser om at mange innflyttere ønsker informasjon om turer/kart, om
fritidsaktiviteter, festivaler og ting som skjer i lokalmiljøet.
Videreføring av kunnskap - utfordringer og veien videre
Drammen bibliotek
NY!-sonen skal videreutvikles når det gjelder innredning, innhold og aktiviteter. Biblioteket vil også
fortsette arbeidet med utvikle språkkafeen og samarbeidet med frivillige.
Øvre Eiker bibliotek
Det skal jobbes videre med å gjøre bibliotekets tjenester kjent blant nykommere, og å vise seg fram
som et sted hvor nykommere kan gjøre seg kjent. Tilbudet til nykommere skal markedsføres både ut
mot befolkningen og innad i egen organisasjon, gjerne ved at det lages en fane med informasjon på
bibliotekets og eventuelt kommunens nettsider. Biblioteksjefen ønsker dessuten at bibliotekbesøk
blir inkludert i programmet for nye innflyttere som kommer på besøksdag i kommunen.
Øvre Eiker bibliotek vil revurdere plasseringen av NY!-sonen. PC-ene er fint plassert, men veggen
med brosjyrer blir for lite brukt. Det er få som stopper opp ved informasjonsskjermen på vei inn i
biblioteket, sannsynligvis fordi den er plassert for nær inngangsdøra. Biblioteket ser nå på
muligheten for å innrede lokalene med et ”torg” i sentrum, der torget fungerer som et nyhets- og

orienteringspunkt. En mulighet er å utvide dagens aviskrok med et område som inneholder brosjyrer
og informasjonshefter i tillegg til oppslagstavler med avisutklipp, plakater og annen informasjon om
ting som skjer i kommunen. Derfra vil det bli en glidende overgang til lokalhistorie og geografi, språk
og depot-samlinger fra Det flerspråklige bibliotek. Plass til dette kan bli frigjort ved at skranken gjøres
mindre. ”Ideen om NY-sonen ligger til grunn for hvordan vi ser på innredning og organisering av deler
av samlingen,” sier biblioteksjefen.
I Øvre Eiker handler veien videre også om arrangementer. Biblioteksjefen ønsker å utvikle biblioteket
som læringsarena. Språkkafé for kvinner og menn starter opp høsten 2014, og lesesirkel og datakurs
for innvandrerkvinner kan bli aktuelt i 2015.
Andre bibliotek
I sluttfasen av prosjektet hadde fylkesbiblioteket flere møter med Nedre Eiker bibliotek, som
tidligere har utviklet sonen ”Verdensrommet”. Biblioteksjefen ønsker å videreutvikle denne sonen
etter mønster fra Ny i Buskerud. Initiativet støttes av kultursjefen i kommunen. Nedre Eiker bibliotek
har også deltatt på møter med fylkesbiblioteket og Øvre Eiker bibliotek, der målet har vært å
videreutvikle nyieiker.no til et felles nettsted for nykommere i de to kommunene. Arbeidet med å
utvikle dette nettstedet vil fortsette etter at prosjektperiodene er over, og det tas sikte på å søke om
friske midler til å ferdigstille arbeidet.

Nedre Eiker bibliotek
Kongsberg bibliotek har ønsket å implementere Ny i Buskerud når biblioteket flytter inn i nye lokaler
i 2015. Folkebibliotekene i Hallingdal-regionen har også uttrykt interesse.
Ved en videreutvikling av prosjektet, vil følgende være aktuelt å satse på:
 Å realisere arbeidet med fokusgrupper
 Å kartlegge ønsker og behov hos et bredere utvalg av målgruppa, for eksempel turister og
hytteeiere
 Å sette i gang flere aktiviteter som utvikler NY!-sonen som møteplass, i samarbeid med
frivillige
 Å fokusere på familier

Markedsføring
Ny i Buskerud har møtt stor interesse i og utenfor fylket, og er presentert en rekke steder i løpet av
2013-2014:
Foredrag/innlegg
Bibliotekdagene i Buskerud, april 2013
Workshop i Gdansk, juni 2013
Bibliotekkonferanse i Warsawa, oktober 2013
Bli kjent med fylkesbiblioteket – et tilbud til studenter ved HiOA, januar 2014
Bibliotekdagene i Agder, april 2014
Flerkulturelt møte på Nasjonalbiblioteket, mai 2014. Se presentasjonen
http://www.slideshare.net/csorbye/presentasjon-av-ny-i-buskerudny-1352014
Temadag om mangfold og inkludering i Vestfold, september 2014
Bibliotekdagene i Møre og Romsdal, oktober 2014
Bibliotekkonferanse i Warsawa, oktober 2014
Presse/publikasjoner
Prosjektet har fått god omtale i media, se http://buskerud.fylkesbibl.no/2013/10/25/apning-av-ny-i
eiker-og-ny-i-drammen/
Sluttrapporten vil være tilgjengelig for alle på nettsidene til Buskerud fylkesbibliotek
http://buskerud.fylkesbibl.no/prosjekter/ny-i-buskerud/
Høsten 2014 utgis en publikasjon som beskriver modellen Ny i Buskerud på polsk. Den er skrevet av
FRSI (Information Society Development Foundation) i samarbeid med prosjektleder.

Veileder
Det er laget en veileder som vedlegg til rapporten. Denne går nærmere inn på den fysiske
utformingen av NY!-sonene i de to prosjektbibliotekene. Forhåpentligvis kan dette være til nytte og
inspirasjon for andre bibliotek som ønsker å gi et mer målrettet tilbud til nykommere.

Vedlegg
Vedlegg 1 − Veileder
Vedlegg 2 − Regnskap

